
SENIN,  23  MEI  2011 

Persid. Pemimpin2 Rp. 128.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp.   59.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 300.000,- 

Rp. 340.000,-     

Rp. 112.000,- 

Rp.   56.000,- 

Rp.   42.000,- 

SELASA,  24 MEI   2011 

RABU,  25  MEI  2011 

JUMAT,  27  MEI  2011 

SABTU,  28  MEI  2011 

Ibadah Raya di rufei 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

Rp. 187.000,- 

Rp. 125.000,- 

Rp.   25.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

SION KLAMONO 

Rp.    52.000,- 

Rp.  100.000,- 

Rp.  116.000,- 

Rp.  148.000,- 

Rp.  236.000,-    

Rp.  100.000,- 

Rp.    21.000,-   

Rp.    30.000,-  

Rp.    60.000,- 

Persembahan   ZERUBABEL  Bln. MEI 

MINGGU,  29  MEI  2011  

AN. BENDAHARA                   
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

SION KLAMONO 

                  

Rp.1.600.000,- 

Rp.2.100.000,- 

Rp.2.250.000,- 

Rp.4.000.000,- 

Rp.2.200.000,-       

Rp.   770.000,- 

Rp.   800.000,-     

Rp.   300.000,-   

Rp.   600.000,- 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

Rp.       

Ibadah Raya di RUFEI Rp.1.028.000,- 

Peti DIAKONIA Rp.   997.000,-

Ibadah dijemaat Tiatira  

    Ibadah Pemuda di jemaat: 

Rp.      - 

LAODIKIA 

SARDIS 

EFESUS 

SMIRNA 

Rp.    20.000,- 

Rp.    34.000,- 

Rp.    30.000,- 

Rp.    20.000,- 

SABTU,  21  MEI  2011 

Ibadah ibu-ibu di Tiatira: Rp.  130.000    

SK. Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI 
Nomor DJ III/Kep/HK.005/92/3781/2002 
Nomor Telp. 0951-323585 

Minggu   5  JUNI   2011 

 

  Imamat  Yang  Rajani  (Bag.1) 
Perihal imam dan tugas-tugas 
seorang imam.   
 
       Dengan mempelajari masalah 
imam dan keimaman di Perjanjian 
Lama, kita akan mendapat gambaran 
yang lebih jelas tentang peranan 
orang percaya di dunia ini. 
Kata “imam” sendiri berasal dari kata 
bahasa Ibrani “kohen” atau bahasa 
Yunani “hiereus”, yang selalu 
menunjuk kepada orang yang 
mempersembahkan korban. 
 
1. Pada mulanya setiap orang 

adalah imam bagi dirinya 
sendiri. 
Pada mulanya setiap orang adalah 
imam bagi dirinya sendiri  dan 
bisa langsung mempersembahkan 
korban persembahan kepada 
Tuhan seperti halnya Kain dan 
Habel. “Setelah beberapa waktu 
l a m a n y a ,  m a k a  K a i n 
mempersembahkan sebagian dari 
hasil tanah itu kepada TUHAN 
sebagai korban persembahan; 
Habel juga mempersembahkan 
korban persembahan dari anak 
sulung kambing dombanya, yaitu 
lemak-lemaknya; maka TUHAN 
mengindahkan Habel dan korban  
persembahannya itu.” [Kej 4:3-4] 

2. Kemudian jabatan imam 

dilakukan oleh kepala keluarga  
       Pada  zaman Nuh kita melihat 

ada sedikit perubahan yang 
terjadi, Nuh   sebagai    kepala 
keluarga yang mempersembahkan 

korban kepada Elohim, tidak lagi 
setiap anggota keluarganya. 
“Lalu Nuh mendirikan mezbah 
bagi TUHAN; dari segala 
binatang yang tidak haram dan 
dari segala burung yang tidak 
haram diambilnyalah beberapa 
ekor, lalu ia mempersembahkan 
korban bakaran di atas mezbah 
itu.” [Kej 8:20]. Pergeseran ini 
sangat mungkin terjadi karena 
hanya Nuh, atau kepala-kepala 
keluarga ini saja yang masih 
berkenan di hadapan Elohim. 

             A b r a h a m  j u g a 
memp er sembahkan korban 
kepada Tuhan dalam Kej 12:7, 
“ K e t i k a  i t u T U H A N 
menampakkan diri kepada Abram 
dan berfirman: ‘Aku akan 
memberikan negeri ini kepada 
k e t u r u n a n m u . ’  M a k a 
didirikannya di situ mezbah bagi 
T U H A N  y a n g  t e l a h 
menampakkan diri kepadanya.” 

              I s h a k  j u g a 
mempersembahkan korban bagi 
Tuhan da lam Kej 26:25, 
“Sesudah itu Ishak mendirikan 
mezbah di situ dan memanggil 
nama TUHAN. Ia memasang 
kemahnya di situ, lalu hamba-
hambanya menggali sumur di 
situ.” 

             Y a k u b  j u g a 
mempersembahkan korban bagi 
Tuhan dalam Kej 31:54, “Dan 
Yakub mempersembahkan korban 
sembelihan di gunung itu. Ia 
mengundang makan sanak 
saudaranya, lalu mereka makan 
serta bermalam di gunung itu.” 



Pada zaman Abraham, ada 
seorang imam yang namanya 
Melkisedek, yang tidak diketahui 
asal usulnya [Kej 14:18; Ibr 7:1-
3 ] .  M e l k i s e d e k  i n i 
menggambarkan secara khusus 
keimaman Yesus yang tidak 
pernah berakhir. 

Disamping itu kita mengenal 
ada beberapa imam lagi yang 
dicatat di dalam Alkitab sebelum 
zaman “imamat Lewi”, yaitu  
imam di On [Kej 41:50; 46:20], 
imam Rehuel dan imam Yitro, 
imam di Midian [Kel 2:16-18]. 
 

3. Keimaman di dalam “imamat 
Lewi” 
Berikutnya kita mengenal fungsi 
keimaman yang telah melembaga 
dan diatur menurut imamat Lewi 

[Ibr 7:11], di mana yang menjadi 
imam hanyalah dari suku Lewi, 
yaitu dari keluarga Harun. Ada 
kualifikasi tertentu yang harus 
dipenuhi untuk menjadi seorang 
imam, ada tugas-tugas, pakaian 
serta aturan ibadah yang harus 
d itaa t i  o leh  ima m- ima m. 
Kemudian kita mengenal ada 
jabatan imam besar  yang 
mengepalai para imam.  
 
Yesus adalah ImamBesar Agung 
yang telah membuka jalan bagi 
orang-orang percaya untuk 
datang kepada Elohim [Ibr 4:14-
16], sedangkan orang-orang 
percaya adalah imam-imam 
Elohim atau imamat rajani [1 Pet 
2:9]. 

 
   Nantikan Pertolongan-Nya 

P e r n a h k a h 
kita melihat atau 
m e n d e n g a r 
bagaimana cara 
s e s e o r a n g 
menyelamatkan 
orang lain yang 

tenggelam karena tidak dapat 
berenang? Saat orang yang tenggelam 
itu meronta-ronta dan panik berusaha 
menyelamatkan diri, maka sang 
penyelamat justru tidak akan 
bertindak apa-apa. Ia akan menunggu 
sampai orang yang tenggelam itu 
tenang dan pasrah menyerah, baru ia 
akan mengulurkan tangan dan 
menarik orang tersebut keluar dari 
air. Jika tidak, maka sang penolong 
itu sendiri yang akan terseret bahkan 
ikut tenggelam bersama orang yang 
hendak ditolongnya. 
Banyak hal dalam hidup kita yang 
membuat kita seolah-olah tertekan 
dan menimbulkan penderitaan yang 
menyakitkan. Dalam kepanikan hidup 
kita berusaha dengan kekuatan sendiri 
unt u k meny el esa ika n s emua 
persoalan tidak jarang tanpa hikmat 
kita mengambil jalan pintas yang 

tidak sesuai dengan firman Tuhan. 
Kita meronta-ronta karena takut 
tenggelam dalam lautan persoalan. 
Kita berteriak-teriak panik seolah-
oleh Tuhan terlambat atau lupa 
menolong kita. Mungkin sesaat 
kelihatannya masalah kita selesai, tapi 
buntutnya timbul masalah baru. 
Mari kita belajar untuk berdiam diri 
sejenak di hadapan Tuhan dan 
menantikan pertolongan-Nya. Dalam 
setiap perkara - apakah itu masalah 
k e l u a r g a ,  p a s a n g a n  h i d u p , 
perekonomian, masa depan dan 
sebagainya -Tuhan pasti punya 
rencana yang indah. Dengan berdiam 
diri dan merenungkan kembali semua 
kebaikan yang telah dilakukan-Nya 
kita akan mendapatkan kekuatan yang 
baru untuk menghadapi semua 
masalah kita. Saat kita turun tangan 
untuk menyelesaikan masalah dengan 
kekuatan sendiri, maka Tuhan akan 
angkat tangan. Tapi saat kita angkat 
tangan, maka Tuhan akan turun 
tangan dan menyelesaikannya untuk 
kita. 

   
   BAGI SAUDARA-SAUDARI YANG BERULANG TAHUN DI BULAN    

 
   

 KAMI  MENGUCAPKAN: 

“Selamat Ulang Tahun” 

TUHAN  MEMBERKATI 

VISI & MISI 

TUBUH KRISTUS 

 

VISI: 

1. Melaksanakan secara murni 
kebenaran firman Tuhan yang  

Alkitabiah. 

2. Melaksanakan Pembangunan 

Tubuh Kristus. Ef. 4:12; I Kor. 

12:12-13 

 

MISI: 

1. Membangun manusia segambar 

dan serupa dengan Kristus. 

       Kej. 1:26; II Kor. 3:18 

2. Menyiapkan pelayanan Lima 

Jawatan Roh.              Ef. 4:11 
3. Membawa kembali kuasa Roh     

Elohim dalam Gereja. 

4. Mempersiapkan penuai-penuai 

di Akhir Zaman.       

    

INFO 

Untuk pengurusan Akte Penyerahan Anak, 
Akte Baptis dan Akte Nikah     silahkan          
menghubungi    sekretariat GPI “Jalan Suci”   
Sorong Papua. 
 

Catatan 

FIRMAN TUHAN 

 

Ibrani 7:1-28 

Ibrani 8:1-5 

Rat     3:26 


