
 

Senin, 17 Januari 2011 
Persid. Pemimpin2           Rp. 101.000,- 

 

 

Selasa, 18 Januari 2011 
Ibadah Jemaat Allah: 

PERGAMUS              Rp.   61.000,- 

LAODEKIA                     Rp. 100.000,-   

SARDIS                            Rp. 300.000,- 

FILADELFIA                   Rp. 200.000,- 

EFESUS                            Rp. 128.000,- 

SMIRNA                           Rp. 124.000,- 

TIATIRA                           Rp.   70.000,-   

BEREA                              Rp.   21.000,- 

 

 

Rabu, 19 Januari 2011 
Ibadah raya                        Rp.  311.000,- 

 

 

Jumat, 21 Januari 2011 
Ibadah Umum Di jemaat 

PERGAMUS              Rp.   78.000,- 

LAODEKIA                     Rp.   55.000,-   

SARDIS                            Rp. 111.000,- 

FILADELFIA                   Rp. 150.000,- 

EFESUS                            Rp. 172.000,- 

SMIRNA                           Rp. 102.000,- 

TIATIRA                           Rp.   45.000,-   

BEREA                              Rp.   15.000,- 

 

 

Sabtu, 22 Januari 2011 
Ibadah Pemuda                  Rp.       

  

Minggu, 23 Januari 2011 

Ibadah Raya                     Rp. 1.232.000,- 

AN. BENDAHARA KOLEKTE 

TUBUH KRISTUS LOKAL 

SORONG 

 

30 Januari  2011 

Oleh: Pnt. Dolfi Solossa 

Pencerahan menjadikan kita cerah, terang, berwawasan baru, 

berpandangan baru, dikuatkan dan dibangkitkan kembali. 

Kalau kita renungkan kembali bahwa kita ini ada karena hal-

hal tertentu, dan hal pokok yang kita perlu mengerti adalah kita 

ada karena Tuhan dan yang kedua karena pekerjaan Tuhan. 

1.  Karena Tuhan 

Saya bisa begini, karena ditolong Tuhan, ada pengurapan 

serta berkat, dll karena Tuhan. Paulus katakan waktu itu 

kamu bukan orang  berhikmat, miskin, tidak tahu apa-apa. 

Karena Tuhanlah  kita  bisa  menjadi pemimpin dan       

mengatur orang lain. Kita yang datang mulai dari nol tidak 

tahu apa-apa. Ada yang ke sana-ke sini, ada yang sedikit 

tahu tapi setelah putar sana-sini baru tahu kalau Jalan Tuhan   



ada di sini. Kalau kita memahami jalan Tuhan maka kita berada 

pada waktu yang tepat. Semuanya karena Tuhan kita mulai dari 

tidak tahu apa-apa, di dudukan sesuai dengan proporsinya.     

Training centre jadi tempat untuk kita memiliki kepribadian yang 

baik dan benar, baik dalam penglihatan maupun dalam kenyataan. 

2.  Pekerjaan Tuhan 

Kita harus memiliki pikiran karena Tuhan dan pekerjaan Tuhan. 

Selesai training centre bukanlah finalnya tetapi itu masih dalam 

taraf pengetahuan bertekun terus sampai masuk ke dalam           

kenyataan. Tubuh Kristus dibuat sedemikian rupa sehingga yang     

hilang-hilang ditemukan kembali dalam Jalan Suci. Kita bicara soal 

penugasan, di dalam Tubuh Kristus Jalan Suci. Penderma-

penderma / pengusaha-pengusaha yang baru datang, dia datang se-

bagai bayi harus diatur tidak untuk mengatur. Datang bawa upeti, 

persembahan tetapi tidak boleh mengatur. Bapak-bapak harus tahu 

system yang benar jangan tergiur dengan kemewahan, kekayaan, 

dll. 

 

Pekerjaan Tuhan tidak dijalankan oleh hamba Tuhan senior saja, 

tetapi oleh Sidang Penatua. Ada Penatua, Jawatan Roh (fulltime—

Yosua), Part time (zerubabel). Mereka melakukan Pembangunan 

Rumah Tuhan bersama-sama. Hamba Tuhan yang diutus keluar 

harus menjadi pemimpin. Maksudnya harus berada dalam Sidang 

Penatua, ini yang harus dikejar dan dicari, menjadi pola              

kepemimpinan bersama. Karena pemimpin-pemimpin adalah     

terdiri dari jawatan roh, diakonia, dan pensyafaat, jadi hamba     

Tuhan harus terlibat dalam proses Persidangan Ilahi setempat. 

 

1 Pet. 5:1  Aku menasehatkan para penatua di antara kamu,      

gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan 

dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak     

Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan 

pengabdian diri. 

Tugas pokok sebagai hamba Tuhan adalah “menggembalakan 

domba-domba Allah”. Kita tidak bisa melihat semuanya dengan 

instant tetapi membutuhkan pengabdian, pengorbanan, doa puasa, 

dll . Orang membajak bekerja keras sampai mereka lupa makan. 

Pekerjaan membajak tidak ringan, butuh perhitungan waktu dan 

tenaga. Istri harus tahu tugas suami, sebagai pembajak harus bekerja 

keras dan tekun. Jangan suami-suami hanya urus anak, dan        

membajak istri dan anak. Istri rewel-rewel karena minta suami untuk 

urus anak. Istri tidak boleh perintah bapak-bapak. Bapak bantu istri 

sesuai dengan kerelaan,tidak boleh perintah bapak. Bapak harus   

konsentrasi untuk membajak bukan hanya urus anak. Jangan sampai 

anak belum bisa jalan sudah datang lagi yang lain, sehingga tidak 

bisa lagi berdoa, berpuasa, bergumul, kunjungan, doa bersama, ikut 

pertemuan, dll. Dalam pertemuan ada evaluasi dan menyusun      

program. 

Paulus bilang orang yang bekerja yang bisa makan. Orang yang    

tidak bekerja, tidak layak makan. Pekerjaan pelayanan harus dengan 

kerelaan bukan dipaksa. Kita harus bekerja karena kerelaan, dengan 

itikat baik, kesedian hati, walaupun berat tapi karena rela sehingga 

menjadi kesenangan. Pekerjaan seberat apapun karena rela, maka 

pelan-pelan itu jadi menyenangkan. Kita harus ada modal kerelaan, 

tulus, tidak karena orang, tua-tua, dll. Ada kesediaan hati untuk    

meluangkan waktu pelayanan. 

1 Pet. 5:1  “Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku   

sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan 

mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak.” 

LEMBAR PELAYANAN 

BAGI JEMAAT YANG MERINDUKAN PELAYANAN, BISA MENULIS / MENGISI “Lembar 

Pelayanan” dibawah ini dan mengirimkannya kembali ke gereja: 

 

NAMA              : ……………………………………………... L/P  

    
UMUR              : ………………………………………………TAHUN  

   

ALAMAT         : ………………………………………………. 

                             

TELP.                : ………………………………………………. 

PELAYANAN YANG DIPERLUKAN: (BERI TANDA) 

(    ) PELAYANAN PRIBADI/KELEPASAN 

(    ) PELAYANAN PERTOBATAN/PENGINJILAN 

(    ) PELAYANAN BABTISAN AIR 

(    ) PELAYANAN BABTISAN ROH KUDUS 

(    ) PELAYANAN PRA NIKAH 

(    )LAIN-LAIN (SEBUTKAN / TULIS) ……………………………………. 


