
Rp.     50.000,- 

SELASA, 08 FEBRUARI  2011 

JUMAT, 11  FEBRUARI  2011 

PERGAMUS 

LAODEKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp.     93.000,- 

Rp.   102.000,- 

Rp.   100.000,- 

Rp.   150.000,- 

Rp.   113.000,- 

Rp.     83.000,- 

Rp.     40.000,- 

Rp.     31.000,- 

Rp.     30.000,- 

RABU,  09  FEBRUARI  2011 

MINGGU, 13 FEBRUARI 2011 

Ibadah Raya di Rufei 

Ibadah Dijemaat Tiatira 

 

Rp.   407.000,- 

Rp.     60.000,- 

 

IBADAH PEMUDA 

 

 

SENIN,  07  FEBRUARI  2011 

Persid. Pemimpin2 

PERGAMUS 

LAODEKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

YOPE 

Rp.     30.000,- 

Rp.   185.000,- 

Rp.   200.000,- 

Rp.   100.000,- 

Rp.   109.000,- 

Rp.     88.000,- 

Rp.     70.000,- 

Rp.     30.000,- 

Rp.    325.000,- 

Rp. 1.050.000,- 

Rp.    985.000,- 

Rp. 1.840.000,-                      

Rp. 1.100.000,- 

Rp.    420.000,- 

Rp.    400.000,- 

Rp.        5.000,- 

Rp. 6.125.000,- 

PERGAMUS 

LAODEKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

BEREA 

NN 

         TOTAL 

MINGGU, 13 FEBRUARI 2011 

PERSEMBAHAN ZERUBABEL 

AN. BENDAHARA KOLEKTE                  
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

Rp.        - 

 

 

SABTU,  12  FEBRUARI  2011 

Ibadah Raya Di Rufei 

Ibadah Di Jmt. Tiatira 

 

Rp. 1.050.000,- 

Rp.    100.000,- 

 

SK. Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI 

Nomor DJ III/Kep/HK.005/92/3781/2002 

Elohim telah beralih dari 

bentuk bait Elohim yang jasmani, 

lahiriah, yang fisik dan terdiri dari 

bahan-bahan material dunia ini 

yang bendawi sifatnya. Elohim 

telah menetapkan suatu bait     

Elohim yang baru, yang rohani, 

yang hidup dan sempurna yaitu 

Tubuh Manusia Yesus selama tiga 

setengah tahun melayani dan yang 

sedang masuk dan berdiri berbi-

cara dalam bait Elohim fisik ini. 

Tubuh Manusia Tuhan  

Yesus adalah rumah Elohim yang 

sempurna dan dalam Tubuh 

Manusia Tuhan Yesus juga ber-

diam kepenuhan ke-Elohiman   

Tuhan Yesus sendiri (kol. 1;15,19; 

2:9). Waktu Tuhan berada diatas 

bumi melayani serta melakukan 

kehendak Elohim Bapa dengan 

sempurna, maka setiap orang/umat 

Tuhan yang datang bertemu dan 

mendengar Tuhan Yesus mereka 

telah datang kepada bait Elohim 

sempurna yang sorgawi dan     

Minggu, 20 Februari 2011 

RENUNGAN 

  Bentuk Perombakan Yang Pertama: 

E lohim melakukan perombakan total kepada bait Elohim karena                          

telah dikotori   dan dicemari        dengan     pekerjaan    pedagang-

pedagang dan dagangan-dagangannya. Ada dua bentuk perombakan 

yang Elohim lakukan dalam bait Elohim untuk    mengembalikan pada 

fungsi dan tujuan  yang  sebenarnya. 



langsung bertemu dan memandang 

Elohim, berbicara dengan Elohim 

dan menerima pertolongan, berkat

-berkat dan keajaiban-keajaiban 

dari Elohim. Dimana saja ada   

kehadiran diri Tuhan Yesus maka 

disitu ada bait Elohim sempurna 

sorgawi dan ada kehadiran Elohim 

Tuhan yang maha kuasa. Sedang-

kan bait Elohim yang di         

Yerusalem hanya t inggal          

bangunannya yang megah,      

sistem dan aturan-aturan ibadah 

dan korban-korban persembahan 

dan   sistem    imamat  yang        

mengurusinya. Tetapi Elohim 

Tuhan Yang Maha Kuasa tidak 

hadir dan tidak ditemui lagi 

dalam bait     Elohim itu, sebab 

Elohim sudah beralih dan     

meninggalkan satu sistem yang 

sudah berjalan sebagai sistem, 

cara dan bentuk biasa dan lama 

yang tadinya Elohim hadir, 

bekerja menyatakan diri. Tetapi 

sekarang Elohim telah menetap-

kan satu sistem, cara dan bentuk 

pekerjaan Elohim (baca bait suci) 

yang  baru dalam   diri    Tuhan   

Yesus    sehingga    Tuhan   Yesus 

adalah Elohim yang hadir, bekerja 

menyatakan diri. 

Dalam abad 20 ini Elohim 

telah bekerja dengan mencurahkan 

Roh Kudus dalam umat Tuhan dan 

Roh Kudus telah membawa      

perubahan-perubahan, pembaha-

r u a n - p e mb a h a r u a n  d a l a m          

kehidupan, ibadah dan pelayanan 

dengan gerakan Roh Kudus penta-

kosta dan karismatik. Ada hal-hal 

baru, ajaib dan dahsyat terjadi 

dalam gerakan-gerakan ini yaitu 

banyak orang dari seluruh denomi-

nasi gereja, suku bangsa penuh 

dengan Roh Kudus, ada mujizat-

mujizat, kesembuhan-kesembuhan 

Ilahi terjadi, karunia-karunia Roh 

Kudus (I Kor. 14:6,26 ; 12:7-10) 

terjadi dalam perhimpunan ibadah, 

puji-pujian/penyembahan yang 

semarak menggema dan bergelora 

seperti desau air bah dalam ibadah 

karismatik, visi Tubuh Kristus  

untuk gereja dan pelayanan lima 

jawatan Roh Kudus (Ef.5:11-16) 

muncul dalam hamba-hamba     

Tuhan dengan heran dan indah. 

Dan timbul kelompok-kelompok 

persekutuan doa, kelompok-

kelompok gereja, kelompok-

kelompok yayasan, sekolah alkitab 

dan teologia, seminari-seminari/

training-training centre bermuncu-

lan     dengan bangunan-bangunan, 

kompleks-kompleks dan lembaga-

lembaga yang berdiri, muncul 

bukit-bukit doa, pemusik-pemusik, 

penyanyi-penyanyi, pencipta-

pencipta lagu dan lagu-lagu baru, 

muncul jenis-jenis model pelaya-

nan dengan cara-cara baru yang 

ekstrim, spektakuler dan penuh 

sensasi dengan istilah nama yang 

baru dan berbeda-beda. Dan    

kenyataan gerakan Roh Kudus ini 

sudah berjalan dan sedang berjalan puluhan tahun atau setengah abad 

lebih. Ada sesuatu yang   perlu  disimak dari kejadian Roh Kudus yang 

besar ini yang sedang menghasilkan satu keseragaman pengalaman 

rohani yang merata dalam umat di seluruh dunia sebagai suatu umat 

milik   Tuhan   sebagai   rumah  Elohim rohani. Tetapi dalam bait    

Elohim rohani hasil gerakan Roh Kudus pentakosta dan karismatik se-

dunia ini awal-awalnya murni hasil Roh Kudus yang ajaib (Gal. 3:1-3 

(ayat 3), tetapi sampai saat terakhir ini dikotori, dicemari dengan isi/

muatan, fungsi, tujuan rumah Elohim itu dipenuhi kepentingan-

kepentingan/keuntungan-keuntungan daging manusia. Luarnya karis-

matik, tetapi isi/motifnya adalah ego daging manusia yang menjadi 

perhitungan dan tuntutan utama. Ego daging manusia memperdagang-

kan merpati (karya-karya Roh Kudus), lembu-lembu (status hamba 

Tuhan) dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya 

yaitu uang yang banyak sebagai modal  pengendali pekerjaan pelaya-

nan injil, harta, kekayaan, kedudukan   kepemimpinan dalam gereja. 

Gerakan Roh Kudus pentakosta dan karismatik telah menghasilkan dan 

mewujudkan suatu sistem pelayanan, ibadah dalam gereja puluhan  

tahun dan   banyak  orang/umat   Tuhan/hamba Tuhan telah mendapat-

kan keuntungan jasmani, berkat-berkat jasmani yang banyak dari    

Elohim sehingga merasa sudah puas, merasa senang, merasa aman, 

marasa mapan dalam keuntungan-keuntungan yang sudah diraih ini 

sebagai spekulasi perhitungan       dagang/jual beli antara jerih lelah 

manusia dengan Roh Kudus dalam status predikat hamba Tuhan itu. 

                                                      

 
Keluarga Besar  

Tubuh Kristus Bahagia 

Mengucapkan: 
Selamat Beribadah Bersama Kami 

Di GPI “Jalan Suci” Sorong-Papua 

Bagi Saudara-Saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami 

Shalom Elohim Dahsyat 


