
SENIN,  18    APRIL    2011 

Ulang Tahun Gereja Rp.   504.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

SION KLAMONO 

Rp.   111.000,- 

Rp.   200.000,- 

Rp.   200.000,- 

Rp.   150.000,- 

Rp.   250.000,-     

Rp.     88.000,- 

Rp.     88.000,- 

Rp.     40.000,- 

Rp.     61.000,- 

SELASA,  19  APRIL   2011 

RABU,  20  APRIL   2011 

JUMAT,  22  APRIL   2011 

SABTU,  23  APRIL   2011 

Ibadah Raya di RUFEI 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

Rp.   300.000,- 

Rp.   254.000,- 

Rp.     28.000,- 

PERSEMBAHAN   DIAKONIA: 

MINGGU,  24  APRIL   2011 

AN. BENDAHARA KOLEKTE                  
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

BETLEHEM                 

TOTAL 

Rp.   300.000,- 

Rp.   790.000,- 

Rp.   560.000,- 

Rp.   670.000,- 

Rp.   330.000,-       

Rp.   380.000,- 

Rp.   150.000,-     

Rp.   100.000,-   

Rp.   200.000,- 

Rp.3.480.000,- 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

Rp.       60.000,- 

Ibadah Raya di RUFEI Rp.1.160.000,- 

Peti DIAKONIA Rp.1.250.000,-

Ibadah dijemaat Tiatira

Ibadah Pemuda di jemaat: 

Rp.   100.000,-

SMIRNA 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

Rp.     26.000,- 

Rp.     20.000,- 

Rp.     20.000,- 

Rp.     64.000,- 

Ibadah Jumat AGUNG Rp. 1.000.000,- 

AKSI KEAMANAN Rp.    700.000,- 

AKSI KEAMANAN Rp.1.000.000,-

Peti DIAKONIA Rp.    584.000,- 

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

Minggu,   1  MEI    2011 

 

                                                       
TENTANG HARI TUHAN 

 

Hari Tuhan atau waktu Tuhan 

yang dimaksudkan bukan waktu yang 
diatur dan dibatasi dengan sehari, 

seminggu, sebulan, setahun tetapi 

waktu dan hari Tuhan adalah 

waktu yang ditetapkan menurut 

kehendak Tuhan sendiri bagi kita 

umat pilihan yang terpanggil 

sesuai dengan rencanaNya. Yoh. 
7:6,8 “Jawab Yesus kepada 

mereka waktu Ku belum tiba 

tetapi bagi kamu selalu ada waktu; 
Yoh. 2:1-4 (perkawinan di Kana) 

Yesus berkata “ pergilah kamu 

kepesta itu, Aku belum pergi 

kesitu karena waktu Ku belum 
genap.” Ketika mereka kekurangan 

anggur ,  ibu  Yesus  b er ka ta 

kepadaNya mereka kehabisan 
anggur, kata Yesus kepadanya mau 

apakah engkau daripada Ku ibu? Saat 

Ku belum tiba, lalu Tuhan Yesus 
mengabulkan permintaan ibuNya 

sehingga air yang diisi dalam 

tempayan diubah oleh Yesus menjadi 

anggur dan dihidangkan dalam pesta. 

Waktu dan saat Tuhan dimana 

dan kapan saja Tuhan hadir, Dia 

berkuasa melakukan apa saja 

untuk kemuliaan bagi namaNya. 

Dalam hal ini porsi kehadiran Tuhan 
kepada tiap-tiap orang sangat  

b e r b e d a - b e d a  d a n  s e l a l u                

tidak sama. Yesaya 30:18 “Sebab itu 

Tuhan menantikan saatnya hendak 

menunjukkan kasihNya kepada 

kamu, sebab itu Ia bangkit hendak 

menyayangi kamu, berbahagialah 

semua orang yang menanti-

nantikan Dia”. Tuhan itu sangat 

rindu dan senang kepada orang-
orang yang menanti-nantikan Dia. 

Rindu dan menantikan Tuhan bukan 

hanya pada saat kebaktian biasa 

tetapi menanti-nantikan Tuhan 
merupakan suatu pekerjaan yang 

setiap saat dikerjakan terus-menerus, 

hari demi hari bulan bahkan tahun 
sampai kita bertemu dengan Tuhan 

dan Tuhan datang hadir bertemu 

dengan kita. Waktu dan hari Tuhan 

bukan sekedar kita bertemu pada 

saat-saat tertentu setelah itu kita 

kembali hidup seperti biasa, tetapi 

w a k t u  d a n  h a r i  T u h a n 

menyatakan diri secara permanen 

dan merubah karakter kita 

menjadi manusia ciptaan baru 

yang dikuasai oleh Roh Kudus 

setiap saat. 

II Kor. 6:2 Sebab Elohim 

berfirman; “pada waktu Aku 



berkenan Aku akan mendengarkan 

e n g k a u ,  p a d a  h a r i  A k u 

menyelamatkan Aku menolong 

engkau” Wahyu 1:10 “Pada hari 

Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku                                                                                  

mendengar dari belakangku suatu 

suara yang nyaring, seperti bunyi 

sangkakala”. Tuhan datang hadir dan 
berbicara dengan Yohanes di pulau 

Patmos karena dia tekun menanti-

nantikan Tuhan. Tuhan datang hadir dan 
menyatakan diri kepada kita melalui 2 

(dua) bentuk kehadiran/penampakan diri 

yaitu: 

1. Kehadiran Tuhan dalam posisi 
positif (berkat, mujizat, kesembuhan 

dan kemenangan); 

2. Kehadiran Tuhan dalam sisi negatif 
(peperangan, kerusakan, tekanan, 

p e n g h a n c u r a n ,  k e s a k i t a n , 

penderitaan, kesusahan, kegelapan, 
kegagalan); semuanya terjadi atas 

seizin Tuhan untuk membentuk kita, 

kita harus menerima dengan ucapan 

syukur dan menjalaninya. Sehingga 
roh manusia kita masuk ke dalam 

bagian yang positif sedangkan jiwa 

dan tubuh kita memasuki bagian 
yang negatif. 

Tuhan hadir dalam kurun waktu tertentu 

1 (satu) hari sampai 30 tahun dan 

seterusnya akan tercipta peluang dan 
kesempatan bagi Tuhan untuk 

membebaskan umatNya dari perhambaan 

dan kebodohan. 

PEMBERITAHUAN 

 
UNTUK HARI MINGGU PAGI: 

DIHARAPKAN KEPADA 

HAMBA-HAMBA TUHAN GPI 

“JALAN SUCI” SORONG   

SEBELUM IBADAH RAYA DI 
MULAI, UNTUK DATANG 

LEBIH AWAL SEBELUM JAM 

07.30 WIT UNTUK MENGIKUTI 

DOA BERSAMA DI RUANG 

PERTEMUAN GEDUNG 

CENTRUM RUFEI.  

 

Catatan 

 

 

 

 HUJAN 

 

Di suatu daerah, ada seorang pendeta mengajak jemaatnya berdoa di 
sebuah lapangan. Mereka berdoa agar turun hujan karena sudah lama di 

daerah itu tidak turun hujan. Pendeta itu berkata kepada jemaatnya: 

 
 Pendeta  : “Saudara-saudara percaya bahwa sekarang juga Tuhan akan  
   menurunkan hujan?” 

 Jemaat : (Dengan penuh semangat)   “Kami percayaaaaaaa ... !” 

 Pendeta : “Saya tidak yakin apakah kalian percaya?” 

 Jemaat : “Kami percayaaa...!!! Kami percayaaa...!!! Kami percayaaa...!!! 

 Pendeta : “Jika kalian percaya, mengapa kalian tidak membawa payung ?” 

 Jemaat : “Astagaaaaa ... !!” 

KEGIATAN DALAM SEMINGGU: 

 

   SENIN       :  Persidangan Para Pemimpin  

   SELASA   :  Ibadah di rumah-rumah jemaat Elohim 

   RABU       :  Ibadah Raya di Rufei (sore) 

   KAMIS     :  Persidangan & Doa Malam di jemaat masing-masing 

   JUMAT     :  Ibadah di Jemaat masing-masing 

   SABTU     :  Ibadah Pemuda Umum (Gabungan) 

   MINGGU  :  Ibadah Raya di Rufei (pagi) 

                    Ibadah Pemuda di jemaat masing-masing (sore) 

Bagi saudara-saudari yang berulang tahun 
Di bulan MEI ini, kami ucapkan : 

“ Selamat Ulang Tahun ” 

 

God  Bless You ……. 


