
SENIN,  9  MEI  2011 

Persid. Pemimpin2 Rp. 150.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp.    60.000,- 

Rp.  200.000,- 

Rp.  200.000,- 

Rp.  251.000,- 

Rp.  244.000,-     

Rp.  113.000,- 

Rp.    93.000,- 

Rp.      - 

SELASA,  10  MEI  2011 

RABU,  11  MEI  2011 

JUMAT,  13  MEI  2011 

SABTU,  14  MEI  2011 

Ibadah Raya di RUFEI 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

Rp.  477.000,- 

Rp.  373.000,- 

Rp.    45.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp.  100.000,- 

Rp.  110.000,- 

Rp.  115.000,- 

Rp.  100.000,- 

Rp.  200.000,-    

Rp.    56.000,- 

Rp.    37.000,-   

Rp.        -  

PERSEMBAHAN   KHUSUS: 

MINGGU,  15  MEI  2011  

AN. BENDAHARA KOLEKTE                  
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

BETLEHEM                 

SION KLAMONO 

                  

Rp.   365.000,- 

Rp.1.400.000,- 

Rp.1.000.000,- 

Rp.   890.000,- 

Rp.1.230.000,-       

Rp.   340.000,- 

Rp.   700.000,-     

Rp.       -  

Rp.   240.000,- 

Rp.   385.000,- 

 

IBADAH PEMUDA UMUM: 
Rp.     34.000,- 

Ibadah Raya di RUFEI Rp.1.105.000,- 

Peti DIAKONIA Rp.1.154.000,-

Ibadah dijemaat Tiatira

Ibadah Pemuda di jemaat: 

Rp.     77.000,-

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

Aksi u/ kedukaan di jemaat Pergamus

Rp.   800.000,-

Rp.       20.000,- 

Rp.       53.000,- 

Rp.       36.000,- 

Rp.       30.000,- 

Rp.       27.000,- 

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

Minggu   22  MEI   2011 

D ari ayat Firman Tuhan  tersebut, 
kita dapat menarik suatu 

definisi bahwa kebenaran  ialah: 
Keselarasan Firman yang mengandung 
kuasa dengan pengalaman hidup yang 
kita alami ... Kejadian 1:3 mengatakan 
berfirmanlah Elohim “Jadilah terang” 
lalu terang itu jadi. Disini kita melihat 
ada suatu keselarasan antara Firman 
yang diucapkan dengan suatu 
kenyataan yang merupakan dampak 
langsung dari Firman tersebut. Perkataan 
yang diucapkan tanpa ada bukti 
merupakan kebohongan belaka, 
perkataan hambar, perkataan kosong 
atau dengan istilah zaman sekarang 
hanya merupakan teori. 

Pri ba d i  E l o h i m  m e r up a k a n 
kebenaran mutlak, dan kebenaran itu 
sendiri merupakan bagian dari 
kekudusan Elohim. Firman Tuhan 
berkata Kuduslah kamu sebab Aku 
kudus. “Bergembiralah akan hal itu, 
sekalipun sekarang ini kamu seketika 
harus berdukacita oleh berbagai-bagai 
pencobaan. (I Pet. 1:16). Kembali ke Yoh. 
8:32 “Dan kamu akan mengetahui 
kebenaran, dan kebenaran itu akan 
memerdekakan kamu.” Ini merupakan 
janji Elohim bagi orang yang terikat 
dengan berbagai ikatan persoalan, 
ikatan penyakit, ikatan keturunan, 
ikatan adat-istiadat dll. Bahwa mereka 
akan dimerdekakan dengan syarat 
mengerti kebenaran. Mengetahui (to 
know) merupakan bentuk kata kerja, 
d a l a m  a r t i  b e r u s a h a  u n t u k 
melakukannya.  

Elohim menjanjikan bagi kita 
“kebenaran” namun Elohim tidak 
menjamin kebenaran itu tetap ada pada 
kita kalau kita tidak berusaha untuk 
mempertahankannya. Banyak orang 
kristen kehilangan damai sejahtera 
dalam hidup mereka karena mereka 

tidak berusaha untuk mempertahankan 
damai yang  sudah Tuhan berikan dalam 
keluarga mereka. Banyak orang percaya 
kehilangan keselamatan karena mereka 
t i d a k  m e n g e r j a k a n n y a 
(mempertahankannya) dengan takut 
dan gentar kepada Tuhan. Inti dari 
semuanya ini adalah kebenaran harus 
kita usahakan maka akibatnya kita akan 
beroleh kemerdekaan. 

Yesaya 62:1 ... Oleh karena Sion aku 
tidak dapat berdiam diri, dan oleh 
karena Yerusalem aku tidak akan 
tinggal tenang sampai kebenaranNya 
bersinar terang. 

Kita sekarang hidup di zaman dimana 
kebenaran tersandung ditempat umum 
“Hukum telah terdesak kebelakang, dan 
keadilan berdiri jauh-jauh, sebab 
kebenaran tersandung ditempat umum 
dan ketulusan ditolak orang.” Yes 59:14. 
dimana kebenaran diputarbalikkan dan 
keadilan disingkirkan. Merupakan 
tantangan bagi setiap umat Kristen 
untuk berjuang menegakkan kebenaran 
Elohim ini, mengusahakan kebenaran 
menegakkannya, ditegakkan ditengah-
tengah lingkungan, masyarakat tempat 
dimana kita berada. 

 
 
 

 
 

 
“Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan 
kebenaran itu akan memerdekakan kamu”. 

Yohanes 8:32 

 



Kita tidak bisa hanya berdiam diri 
karena Elohim tidak pernah menjamin 
kebenaran itu tetap ada kalau umat 
k e p u n y a a n N y a  s e n d i r i  t i d a k 
mempertahankannya. Sifat kebenaran itu 
ialah tegas, keras, tidak kompromi, dan 
tidak pandang bulu. Namun kebenaran itu 
tidak boleh disampaikan dengan cara atau 
tindakkan yang keras, harus dengan bersih 
dan penuh hikmat. 

Kalau kebenaran itu tidak dinyatakan 
dalam suatu keluarga, gereja, masyarakat, 
bangsa dan negara niscaya tidak ada 
kemerdekaan, tidak ada kebebasan tetapi 
yang ada hanya perbudakan, penindasan 
baik jasmani maupun rohani. Oleh karena 
itu marilah kita umat Elohim 
mengusahakan kebenaran itu untuk tetap 
hadir dalam setiap sisi kehidupan kita. 

 
DARIMANA KEBENARAN ITU  

DI MULAI 
 
Kebenaran itu dimulai dari pribadi 

Elohim sendiri melalui PuteraNya Tuhan 
Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berkata 
“ Akulah jalan, kebenaran dan hidup ...”  
Yoh 14:6. Perkataan Tuhan Yesus selalu 
selaras dengan tindakanNya. Selanjutnya  
pribadi lepas pribadi kita yang nampak 
dalam keselarasan antara perkataan dan 
tindakan. Jika keselarasan perkataan dan 
tindakkan ini ada kita percaya apapun 
rencana, program yang kita rancangkan 
pasti akan berhasil dan mengandung 
kuasa. Namun banyak orang Kristen tidak 
memahami hal ini, sehingga sering 
mengalami kegagalan dalam hidupnya. 
Nilai, bobot moralitas seseorang dapat 
terlihat dari perkataan dan tindakannya 
yang selaras. Apabila perkataan dan 
tindakan tidak selaras maka dapat 
dikatakan orang itu tidak menghargai 
dirinya sendiri (self no respect) tidak 
percaya diri sendiri (self no confidence) 
atau dengan kata lain belum mengerti 
makna kebenaran atau sama sekali tidak 
ada kebenaran dalam hidupnya. Jika tidak 
memiliki kebenaran maka orang lain tidak 
akan mempercayai. 

Kebenaran itu suatu harta, harga yang 
mahal. Perjalanannya jauh namun 
hasilnya sungguh menyenangkan. Yesaya 
32:17 berkata dimana ada kebenaran 
disitu tumbuh damai sejahtera. Oleh 
karena itu mari kita tanggapi seruan nabi 
Yesaya, supaya kita tidak berdiam diri 

tetapi nyatakan kebenaran itu kepada 
semua orang sehingga dunia mengetahui 
bahwa kita adalah anak-anak kebenaran 
yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. 

 Yohanes 17:17 “Kuduskanlah mereka 
dalam kebenaran; firmanMu adalah 
kebenaran...” 
                   Haleluya.....! 

Jemaat yang 

bertugas dalam 

minggu      

berjalan :  

JEMAAT  

FILADELFIA 

Selamat Melayani 

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.       

        Dalam kesesakan aku telah berseru kepada TUHAN. 

TUHAN telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. (Mazmur 118:5) 

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 ) ………………………………………………………………….  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

INFO 

Untuk pengurusan Akte Penyerahan Anak, 

Akte Baptis dan Akte Nikah     silahkan          

menghubungi    sekretariat GPI “Jalan Suci”   

Sorong Papua. 

                   
Ayat Renungan: 
 

Roma 7:21-26 

Ibrani 9:11-28 

Ibrani 10:19-39 


