
Rp.   100.000,- 

SELASA, 22 FEBRUARI  2011 

JUMAT, 25 FEBRUARI  2011 

PERGAMUS 

LAODEKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp.     60.000,- 

Rp.     70.000,- 

Rp.   105.000,- 

Rp.   100.000,- 

Rp.     77.000,- 

Rp.   100.000,- 

Rp.     51.000,- 

Rp.      

 

RABU,  23  FEBRUARI  2011 

MINGGU, 27 FEBRUARI 2011 

Ibadah Raya di Rufei 

Ibadah Dijemaat Tiatira 

Diakonia  

 

Rp.   170.000,- 

Rp.     50.000,- 

 

 

IBADAH PEMUDA UMUM : 
SENIN,  21  FEBRUARI  2011 

Persid. Pemimpin2 

PERGAMUS 

LAODEKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

Rp.     20.000,- 

Rp.     90.000,- 

Rp.   200.000,- 

Rp.   140.000,- 

Rp.   120.000,-      

Rp.   135.000,- 

Rp.     60.000,- 

Rp.      

AN. BENDAHARA KOLEKTE                  
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

Rp.    60.000,- 

SABTU,  26  FEBRUARI  2011 

Ibadah Raya Di Rufei 

Ibadah Di Jmt. Tiatira 

Rp.  830.000,- 

Rp.  100.000,-   

IBADAH IBU-IBU di RUFEI : 

Rp.  121.000,- 

Aksi untuk Peranan Wanita  : 

Rp.  860.000,- 

Diakonia  
Rp.  986.000,- 

 

 

Rp.   112.000,- 

SK. Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI 

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

Minggu, 6  MARET  2011 

RENUNGAN 

 Bentuk Perombakan Yang Kedua: 

Kenyataan dari perombakan yang dimaksud adalah penghan-

curan bentuk fisik bangunan sampai rata tanah. Perkataan Tuhan Yesus 

Dalam Matius 24:1-2 bahwa bangunan bait Elohim itu akan dihancur-

kan sampai tidak akan ada satu batu pun yang tersusun diatas batu 

yang lain. Selama Tuhan Yesus berada di Yerusalem menyatakan mak-

sud Tuhan dalam pekerjaan Elohim dengan cara yang baru melalui  

diriNya. Tetapi umat Tuhan Israel dengan pemimpin-pemimpinnya 

tidak menerima Tuhan Yesus, menolak bahkan membunuhNya (Luk. 

13:34-35; Mat. 23:37-38). Umat Israel tidak memahami dan mengenal 

Elohim sendiri yang datang menyatakan diri. Mereka berkali-kali 

menolak dan membunuh nabi-nabi yang diutus Elohim untuk menyata-

kan kehendak Elohim. Kesabaran Elohim telah mencapai klimaksnya 

sehingga tepatnya pada tahun 70 sesudah Tuhan Yesus naik ke surga 

maka datanglah musuh-musuh yang jahat dan besar dari Romawi lewat 

Turki yaitu raja Titus menghancurkan Yerusalem dan bait suci. Suatu 

contoh yang jelas dalam sejarah menjadi pelajaran berharga bagi umat 

Tuhan untuk memahami dan mengetahui arah dan cara Elohim bekerja 

membawa kepada satu sistem yang baru. Hamba-hamba Tuhan dan 

gereja-gereja    dan   umat  Tuhan  dalam  masa   gerakan  Elohim yang   



sudah  terjadi  dan sedang berkem-

bang membawa keberkahan yang 

luar biasa. Tetapi tidak boleh 

merasa puas diri dan merasa aman 

dan mapan dengan pengalaman-

pengalaman yang sudah ada se-

hingga tidak membuka diri, tidak 

membawa diri kepada arah pe-

rubahan-perubahan yang sedang 

terjadi. Elohim akhirnya marah 

dengan memakai kekuatan yang 

lebih keras, kasar dengan        

mengirim api-api yang membakar 

dan menghanguskan, memukul 

dan mencambuk umatNya dan sis-

temnya yang lama sehingga han-

cur. Elohim memakai tangan-

tangan besi, orang jahat, orang 

kafir untuk mengepung dan 

menghancurkan. Hal-hal yang ber-

sifat daging manusia, lahiriah dan 

duniawi dalam rumah Elohim 

umat Elohim akan dihakimi, dihu-

kum dan dihancurkan sehingga 

secara lahiriah, jasmani, manu-

siawi menderita kerugian (I Kor. 

3:12-15) agar bisa selamat dengan 

melewati api. Sebab Elohim 

adalah api yang menghanguskan 

(Ibr. 12:29). Rumah Elohim harus 

diukur dengan tongkat, bulu atau 

tali pengukur (Wah. 11:1-

2;Yeh.47:3). 

Mezbah pengorbanan dan 

ibadah-ibadah dalam bait suci 

yang belum mencapai ukuran sem-

purna yaitu seribu hasta ruangan 

maha suci maka akan dibetulkan, 

diperbaiki dan dikerjakan dengan 

tali pengukur yaitu firman Tuhan 

kasih Elohim (Kol. 3:14) yaitu 

dengan disiplin menghakimi,  

menghukum dengan tali yang 

dibuat menjadi cambukan dan 

cemeti. Sudah waktunya penghu-

kuman dimulai dalam rumah    

Elohim (I Pet.4:17). Penghakiman 

dengan cambukan yang merusak, 

merombak adalah alternatif tera-

khir Elohim untuk menyempurna-

kan umatNya dengan membuat 

sadar dulu dari kesalahan dengan 

menderita sengsara dan kerugian 

dengan sadar dan jera lalu mau 

bertobat dan berubah kepada     

Tuhan dan sistem IlahiNya.      

Yesaya 26:9 menyatakan apabila 

Elohim menghakimi bumi, maka 

semua orang akan belajar kebena-

ran untuk hidup dan melakukan 

kebenaran. Cambuk dan cemeti 

adalah kekerasan Elohim (Roma 

11:22) dalam mendisiplinkan umat 

pilihanNya yang telah memberi 

hati, perhatian dan kecintaan 

kepada hal-hal yang bukan ke-

be na r a n  E lo h im.  E lo h im 

mencemeti dengan memukul, 

menyesah dan membiarkan     

mengalami siksaan sampai umat-

Nya dengan sadar ikhlas dan rela 

memberi diri untuk seluruh ke-

pentingan dan kehendak Elohim 

yang sempurna. 

Elohim memilih nabi  

Yeremia untuk mencabut, merom-

bak tanaman dan bangunan yang 

bukan dari Elohim lalu menanam 

 dan membangun kembali. Elohim 

bekerja dengan firman dan Roh 

Kudus dalam     menyempurnakan 

umatNya sempurna sama seperti 

Dia melalui dua sisi tindakkan ke-

jadian. Sisi pertama adalah 

merombak, merusak, membongkar 

dan menghancurkan pekerjaan 

yang tidak berpola seperti Dia. Ini 

sisi negatif yang membawa pende-

ritaan dan kerugian besar bagi 

manusia. Sedangkan sisi kedua 

adalah yang positif yaitu Elohim 

menanam dan membangun kem-

bali dn menumbuhkan sampai 

sempurna seperti Tuhan Yesus 

Kristus. 

Pembahasan awal dari 

bab ini adalah sisi Elohim 

merombak. Sekarang kita beralih 

pada pembahasan tentang langkah

-langkah dan cara Elohim mem-

bangun kembali dalam bentuk 

yang asli sempurna, bait suci yang 

sorgawi dan penuh dengan ke-

hadiran dan kemuliaan Elohim 

memenuhinya. Ada dua bagian 

dalam proses pembangunan rumah 

Elohim berdoa menjadi kenyataan 

bentuk yang sempurna dengan isi 

muatannya, fungsi serta tujuannya 

sesuai dengan Yesaya 56:7. 

Bagian pertama adalah 

membawa umat pilihanNya untuk 

naik berdiri, tinggal di gunung  

Tuhan yang kudus di Sion untuk 

dibangun, diproses dan dibentuk 

menjadi kemah Elohim, menjadi 

umat Elohim dan bait Elohim. 

Bagian kedua adalah mem-

berikan umat di Sion itu kesukaan 

untuk berdoa dalam rumah Elohim 

sehingga disebut Rumah doa bagi 

seluruh bangsa. Sebelum umat 

pilihan  Tuhan menjadi suatu umat 

keluarga Elohim pemenang yang 

ada nama Tuhan berdoa (II Taw. 

7:14) di hadirat Elohim menjadi 

rumah Elohim berdoa dengan doa-

doa yang ajaib dan hasil-hasil 

yang dahsyat (Way.8:1-5). 

 
Amin  …..11111 

 

INFO 

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

 


