
SENIN,  6  JUNI   2011 

Persid. Pemimpin2 Rp.   80.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp.   60.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 277.000,- 

Rp. 133.000,-     

Rp.   98.000,- 

Rp.   42.000,- 

Rp.   26.000,- 

SELASA,  7  JUNI   2011 

RABU,   8  JUNI  2011 

JUMAT,   10  JUNI  2011 

SABTU,  11  JUNI  2011 

Ibadah Raya di rufei 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

Rp. 271.000,- 

Rp.    

Rp.   27.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp.    57.000,- 

Rp.  102.000,- 

Rp.  100.000,- 

Rp.  150.000,- 

Rp.  120.000,-    

Rp.    50.000,- 

Rp.    30.000,-   

Rp.    22.000,-  

MINGGU,  12  JUNI  2011  

AN. BENDAHARA                   
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

BETLEHEM 

                  

Rp.   360.000,- 

Rp.1.380.000,- 

Rp.1.120.000,- 

Rp.1.210.000,- 

Rp.   760.000,-       

Rp.   550.000,- 

Rp.   400.000,-     

Rp.   240.000,-   

Rp.   300.000,- 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

Rp.    68.000,-    

Ibadah Raya di RUFEI Rp.1.029.000,- 

Peti DIAKONIA Rp.    

Ibadah dijemaat Tiatira  

    Ibadah Pemuda di jemaat: 

Rp.     96.000,- 

SARDIS 

SMIRNA 

Rp.    30.000,- 

Rp.    30.000,- 

Ibadah kaum wanita di jmt. Betlehem: 

Rp.   70.000    

Persembahan   KHUSUS  Bln. JUNI 

SK. Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI Nomor DJ III/Kep/HK.005/92/3781/2002 

Sekretariat: Jl. Danau Tigi Ds.J. Mamoribo Rufei PO.BOX 1064       

Nomor Telp. 0951-323585, SORONG-PAPUA 

Minggu,   19   JUNI   2011 

 

Filipi 2:1-11 
Di Dalam Kristus Selalu: 
 Ada Nasihat, 
 Ada Penghiburan Kasih, 
 Ada Persekutuan Roh, 
 Ada Kasih Mesra dan Belas Kasihan. 
 
Hendaklah Dalam Hidup Kita, Kita Menaruh 
Pikiran dan Perasaan Yang Terdapat Juga Dalam 
KRISTUS YESUS Yang Tidak Menganggap 
Kesetaraan keELOHIMan Sebagai Milik Yang 
Harus Dipertahankan, Melainkan Ia Telah 
Mengosongkan Diri-Nya Sendiri, dan 
Mengambil Rupa Seorang Hamba, dan Menjadi 
Sama Dengan Manusia. 
 
2 Tawarikh 7:14 
 Merendahkan Diri, 
 Berdoa Mencari Wajah TUHAN; 
 Berbalik Dari Jalan-Jalan Yang Jahat. 
 
Maka TUHAN Akan Memulihkan Keadaan Kita. 



 Imamat  Yang  Rajani  (Bag.3) 
 Perihal imam dan tugas-tugas     

seorang imam.  
  
   

Kita melihat bahwa gereja mula-
mula maju karena memang 
ditunjang dengan PENGAJARAN 
FIRMAN TUHAN yang terus 
m e n e r u s .  G e r e j a  t a n p a 
PENGAJARAN FIRMAN TUHAN 
akan segera menjadi gereja mati. 
Orang Kristen yang tidak mengajar 
akan segera menjadi orang Kristen 
yang mati. 
Memang t idak semua  kita 
mempunyai karunia khusus untuk 
mengajar, namun demikian tetap 
setiap kita diminta untuk bisa 
mengajarkan apa yang telah kita 
percayai dan alami, setidak-
tidaknya kita harus cakap mengajar 
anak kita tentang berita Injil dan 
kebenaran-kebenaran Firman 
Tuhan. Bila kita tidak bisa 
menjelaskan kepada orang lain 
tentang iman percaya kita kepada 
Yesus, dapat dipastikan kita 
hanyalah orang Kristen ikut-ikutan 
yang kemungkinan besar tidak 
mengerti apa yang kita percayai. 
Firman Tuhan berkata, “Tetapi 
kuduskanlah Kristus di dalam hatimu 
sebagai Tuhan! Dan siap sedialah 
pada segala waktu untuk memberi 
pertanggungan jawab kepada tiap-tiap 
orang yang meminta pertanggungan 
jawab dari kamu tentang pengharapan 
yang ada padamu, tetapi haruslah 
de ngan  l e mah  l e mbut  dan 
hormat.”    [I Pet 3:15]. 
 

d. Menjaga agar  API  tetap        
MENYALA.  

 
      IMAM PL: Tugas lain dari imam-

imam adalah menyalakan lampu-
lampu di Kemah Pertemuan. 
“Haruslah kau perintahkan kepada 
orang Israel, supaya mereka 
membawa kepadamu minyak zaitun 
tumbuk yang murni untuk lampu, 
supaya orang dapat memasang lampu 
agar tetap menyala. Di dalam kemah 
pertemuan di depan tabir yang 
menutupi tabut hukum, haruslah 
H a r u n  d a n  a n a k - a n a k n y a 

mengaturnya dari petang sampai pagi 
di hadapan TUHAN. Itulah suatu 
ketetapan yang berlaku untuk selama-
lamanya bagi orang Israel turun-
temurun.” [Kel 27:20-21]. Imam juga 
harus menjaga agar api lampu-lampu 
tidak padam. “Api yang di atas 
mezbah itu harus dijaga supaya terus 
menyala, jangan dibiarkan padam. 
Tiap-tiap pagi imam harus menaruh 
kayu di atas mezbah, mengatur 
korban bakaran di atasannya dan 
membakar segala lemak korban 
keselamatan di sana. Harus dijaga 
supaya api tetap menyala di atas 
mezbah, janganlah dibiarkan 
padam.” [Imamat 6:12-13].  

 
     YESUS: Yesus mengatakan bahwa 

Dialah Terang Dunia. “Maka Yesus 
berkata pula kepada orang banyak, 
kataNya: Akulah terang dunia; 
barangsiapa mengikut Aku, ia tidak 
akan berjalan dalam kegelapan, 
melainkan ia akan mempunyai terang 
hidup.” [Yoh 8:12]. Yesus menjadi 
terang dunia dengan “berkeliling di 
seluruh Galilea; Ia mengajar dalam 
r u m a h - r u m a h  i b a d a t  d a n 
memberitakan Injil Kerajaan Elohim 
serta melenyapkan segala penyakit 
dan kelemahan di antara bangsa 
itu.” [Matius 4:23].  

      
     ORANG PERCAYA: Setiap orang 

percaya juga diminta untuk menjadi 
terang dunia. [Mat 5:14-16] berkata, 
“kamu adalah terang dunia. Kota 
yang terletak diatas gunung tidak 
mungkin tersembunyi. Lagipula orang 
tidak menyalakan pelita lalu 
meletakkannya di bawah gantang, 
melainkan di atas kaki dian sehingga 
menerangi semua orang di dalam 
rumah itu. Demikianlah hendaknya 
terangmu bercahaya di dapan orang, 
supaya mereka melihat perbuatanmu 
yang baik dan memuliakan Bapamu 
yang di sorga.” Orang Kristen 
menjadi terang dunia dengan 
melakukan perbuatan yang baik 
sebagai saksi-saksi Kristus. 

 
     Mari,  sebagai orang-orang yang 

telah ditebus oleh Darah Yesus, 
sebagai bangsa yang terpilih, imamat 
yang rajani, bangsa yang kudus, umat 
kepunyaan Elohim sendiri, kita 
memberitakan perbuatan-perbuatan 
yang besar dari Dia, yang telah 
memanggil kita keluar dari kegelapan 
kepada terangNya yang ajaib! 

Persembahkan tubuh kita untuk 
dipergunakan sebagai senjata-senjata 
kebenaran dengan tidak melakukan 
perbuatan dosa. Hendaklah hidup kita 
menjadi berkat bagi orang-orang 
disekeliling kita dengan banyak 
memberikan pengampunan dan berdoa 
bagi mereka agar mereka diberkati oleh 
Tuhan. Kita belajar untuk mengenalNya 

lebih dalam lagi, agar kita juga dapat 
mengajarkannya kepada orang-orang 

lain. Mari kita jaga api kita agar terus 
menyala dan berkobar-kobar bagi Tuhan 
dengan menjadi terang dunia ini, yang 
menelanjangi semua kegelapan dengan 
kebenaran firman dan perbuatan baik 
kita! 

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 : ……………………………………………………..  
                   .……………………………………………………. 
 
TELPON  : …………………………………………………….. 
PELAYANAN YANG DIPERLUKAN:  (BERI TANDA) 
(    ) PELAYANAN PRIBADI / KELEPASAN 
(    ) PELAYANAN PERTOBATAN / PENGINJILAN 
(    ) PELAYANAN BAPTISAN AIR 
(    ) PELAYANAN BAPTISAN ROH KUDUS 
(    ) PELAYANAN PRANIKAH                            
(    ) LAIN-LAIN ( SEBUTKAN / TULIS ) ………………………………………………………………….  

Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. 

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, 

tetapi menggunakannya dengan baik adalah 

sumber dari semua kekayaan. 

{M.T} 


