
SENIN,  16  MEI  2011 

Persid. Pemimpin2 Rp.   53.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp.   78.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 304.000,- 

Rp. 202.000,-     

Rp. 100.000,- 

Rp.   50.000,- 

Rp.   23.000,- 

SELASA,  17  MEI  2011 

RABU,  18  MEI  2011 

JUMAT,  20 MEI  2011 

SABTU,  21 MEI  2011 

Ibadah Raya di RUFEI 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

Rp. 197.000,- 

Rp. 203.000,- 

Rp.   59.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp.    68.000,- 

Rp.  100.000,- 

Rp.  140.000,- 

Rp.  101.000,- 

Rp.  137.000,-    

Rp.    80.000,- 

Rp.    30.000,-   

Rp.    23.000,-  

MINGGU,  22 MEI  2011  

AN. BENDAHARA KOLEKTE                  
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

Rp.       

Ibadah Raya di RUFEI Rp.1.058.000,- 

Peti DIAKONIA Rp.   293.000,-

Ibadah dijemaat Tiatira

Ibadah Pemuda di jemaat: 

Rp.     50.000,-

SMIRNA 

LAODIKIA 

EFESUS 

Rp.     27.000,- 

Rp.     25.000,- 

Rp.     30.000,- 

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

Minggu   29  MEI  2011 

Melakukan yang baik atau 
yang jahat adalah pilihan yang dapat 

dibuat oleh setiap manusia. Tentu saja 

ada banyak faktor, mengapa beberapa 
orang cenderung melakukan yang 

baik, sementara yang lainnya yang 

jahat. Faktor dari luar, misalnya 
dipengaruhi oleh kuasa gelap, 

lingkungan yang jahat, keluarga yang 

kacau dan berantakan, dan lain 

sebagainya. Namun, faktor dari 

dalam orang itu sendiri memegang 

peranan yang sangat penting. 

Komitmen yang kuat untuk menjalani 
hidup yang baik dan benar sangat 

menentukan arah hidupnya. Dari 

dalam Alkitab, kita akan mempelajari 
orang-orang yang melakukan, baik 

kejahatan, maupun kebaikan, bukan 

dipengaruhi oleh lingkungan, tapi 

oleh keputusan atau kemauan dari 
dalam hati mereka. 

Pertama, kita melihat 

contoh dari Kain,  yang merupakan 
anak manusia pertama, yaitu Adam 

dan Hawa. Pada masa Kain hidup, 

belum ada ‘record’ kejahatan seperti 

p e r z i n a h a n ,  p e n g a n i a y a a n , 

pembunuhan, dan lain sebagainya. 
Masalah yang muncul adalah dari 

dalam hatinya sendiri, yaitu perasaan 

iri, dengki  dan panas hati terhadap 
a d i k n y a ,  H a b e l ,  y a n g 

persembahannya diterima oleh Tuhan 

(Kej. 4:4-5). Mestinya Kain dapat 

memberi respon dengan cara 

introspeks i diri,  “mengapa 

persembahan adikku leb ih 

d i t e r i m a  T u h a n ,  a p a 

kekuranganku? Lain waktu, saya 

mau melakukan yang lebih baik 

lagi.” Tapi, apa yang terjadi 
sebaliknya, Kain membiarkan panas 

hati menguasai dirinya. Firman Tuhan 

mengajarkan kita untuk tidak 
membenci: “Setiap orang yang 

membenci saudaranya, adalah 

seorang pembunuh manusia. Dan 

kamu tahu, bahwa tidak ada seorang 
pembunuh yang tetap memiliki hidup 

yang kekal di dalam dirinya” (I Yoh. 

3:15). Kain membunuh adiknya 
Habel bukan karena pengaruh 

lingkungan, tapi karena Kain 

membiarkan dosa (kebencian) 

menguasai hidupnya: “.... Tetapi jika 

Firman Tuhan: “Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari 
perbendaharaannya yang baik ....” (Matius 12:35a) 

 



engkau tidak berbuat baik, dosa 
sudah mengintip di depan pintu; ia 

sangat menggoda engkau, tetapi 

e n g k a u  h a r u s  b e r k u a s a 

atasnya” (Kejadian 4:7). 
Janganlah kita biarkan iri 

hati,  kekecewaan,  kebencian, 

kekuatiran, keputusasaan menguasai 
hidup kita .  Serahkan semua 

persoalan, kesedihan kita kepada 

Tuhan, Dia pasti turun tangan 
m e m b e l a  k e h i d u p a n  k i t a : 

“Serahkanlah hidupmu kepada 

Tuhan dan percayalah kepadaNya, 

dan Ia akan bertindak; Ia akan 
memunculkan kebenaranmu seperti 

t e r a n g  d a n  h a k mu  s e p e r t i 

siang” (Mazmur 37:5-6).  

Kedua, kita melihat contoh 

dari janda di Sarfat. 

Dilihat dari keadaannya yang sangat 
kekurangan, tidak mungkin dia dapat 

berbuat baik untuk orang lain: “... 

Sesungguhnya tidak ada padaku 

sedikit pun, kecuali segenggam 
tepung dalam tempayan dan sedikit 

minyak dalam buli-buli. Dan 

sekarang aku sedang mengumpulkan 
dua tiga potong kayu api, kemudian 

aku mau pulang dan mengolahnya 

bagiku dan bagi anakku, dan setelah 

kami memakannya, maka kami akan 
mati” (I Raja-Raja 17:12). Masa 

dimana nabi Elia hidup pada waktu 

itu adalah masa kekeringan - hujan 
tidak turun selama 3 1/2 tahun. Tuhan 

mengutus hambaNya untuk pergi ke 

Sarfat dan mempertemukannya 
dengan seorang janda yang akan 

memberinya makan. Dalam benak 

Elia, mungkin terpikir bahwa janda 

yang akan dipakai Tuhan untuk 

memelihara hidupnya adalah seorang 
janda yang kaya. Tapi, kenyataannya 

janda tersebut sangat miskin. 

Di tengah keadaan yang 

sangat kekurangan, keputusan untuk 
menolong Elia ada di tangan sang 

janda .  J ika  dia  memikirkan 

keadaannya sendiri, tidak mungkin 
dia mau menolong sang nabi. Tapi, 

sebagai ganti melihat keadaan yang 

s u l i t ,  s a ng ja n da  me mi l i h 

mendengar Firman Tuhan dan 

m e m e g a n g  j a n j i  T u h a n : 

“Janganlah takut, pulanglah, buatlah 

seperti yang kau katakan, tetapi 
buatlah lebih dahulu bagiku sepotong 

roti bundar kecil daripadanya, dan 

bawalah kepadaku, kemudian 
barulah kau buat bagimu dan bagi 

anakmu. Sebab beginilah Firman 

Tuhan, Elohim Israel: Tepung dalam 
tempayan itu tidak akan habis dan 

minyak dalam buli-buli itu pun tidak 

akan berkurang sampai pada waktu 

Tuhan memberi hujan ke atas muka 
bumi” (I Raja-Raja 17:13-14). 

Hatinya yang mempercayai Firman 

Tuhan menghasilkan perbuatan 
baik: “Lalu pergilah perempuan itu 

dan berbuat seperti yang dikatakan 

Elia ....”        (I Raja-Raja 17:15). 

Perbuatan baik yang keluar 
dari hatinya yang beriman dan tulus 

membuahkan hasil yang luar biasa: 

“Tepung dalam tempayan itu tidak 
habis dan minyak dalam buli-buli itu 

tidak berkurang seperti Firman 

Tuhan yang diucapkanNya dengan 
perantaraan Elia” (ay.  16).       

Pilihan sekarang ada di tangan 

kita!!!    Tuhan Yesus 

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 

Berbahagialah  orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, 

yang mencari Dia dengan segenap hati, 

Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-

jalan yang ditunjukkan-Nya.   Mazmur 119:2,3 

“Untuk Sekolah Minggu Paling 

yahut”!!!! 

Jangan lupa ya ... anak-anak Setiap 

hari Minggu pagi jam 9.00 WIT & 

Rabu jam 19.00 WIT ( kita 

bersekutu, bermain, belajar 

dan berdoa bersama di ruang 

belajar SBTC ) 


