
PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

YOPE 

Rp. 117.000,- 

Rp. 155.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 170.000,-     

Rp. 100.000,- 

Rp.   65.000,- 

Rp.   50.000,- 

Rp.      

SENIN,  21  MARET 2011 

RABU,  23  MARET   2011 

JUMAT,  25 MARET   2011 

Ibadah Raya di RUFEI 

Peti Diakonia 

Ibadah di jemaat Tiatira 

Rp. 255.000,- 

Rp. 260.000,- 

Rp.   32.000,- 

PERGAMUS 

LAODEKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

YOPE 

SION Klamono 

Rp.  110.000,- 

Rp.  100.000,- 

Rp.  100.000,- 

Rp.  100.000,- 

Rp.  151.000,-    

Rp.  100.000,- 

Rp.    42.000,-   

Rp.    25.000,-  

Rp.    41.000,- 

Rp.    68.000,- 

PERSEMBAHAN   DIAKONIA: 

AN. BENDAHARA KOLEKTE                  
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

Ibadah Raya diRufei Rp.   923.000,- 

Ibadah dijemaat Tiatira 

Pemuda dijemaat Efesus 

PERGAMUS 

LAODEKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

BETLEHEM 

                total 

Rp.   400.000,- 

Rp.   830.000,- 

Rp.   400.000,- 

Rp.   535.000,- 

Rp.   290.000,-       

Rp.   270.000,- 

Rp.    

Rp.   100.000,-   

Rp.   300.000,- 

Rp.3.125.000,- 

Rp.1.338.000,- 

MINGGU,  3 MARET 2011 

Persid. Pemimpin2 Rp.   69.000,- 

SELASA,  22  MARET   2011 

SABTU,  26  MARET   2011 

Ibadah pemuda umum Rp.     82.000,- 

MINGGU,  27  MARET   2011 

Peti Diakonia 

Rp.     88.000,- 

Rp.      

Sardis 

Smirna 

Laodikia 

Filadelfia 

Rp.     42.000,- 

Rp.     25.000,- 

Rp.     22.000,- 

Rp.     13.000,- 

SK. Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI 

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

 

P 
ohon Zaitun membutuhkan 40 tahun untuk 
menghasilkan buah yang baik dan 
membutuhkan perawatan yang baik. Buah 

pohon zaitun liar kecil dan tidak berharga dan oleh 
karena itu pohon itu harus dicangkok dengan pohon 

Zaitun yang ditanam agar supaya  kuat dan sehat (Roma 11:17). Pohon 
Zaitun liar mudah dicangkok, sedangkan pohon Zaitun yang ditanam 
menahan cangkokan. Akar pohon Zaitun bertahan selama ribuan tahun dan 
jika pohon itu ditebang, akan kembali menghasilkan tunas pada akar pohon 
itu. Hanya dengan menancapkan paku tembaga ke pohon, pohon itu akan 
mati. Isai menyebut pucuk pucuk dari akar sebagai “pucuk Jesse” atau 
“Dahan Kebenaran” (Yes. 11:1). Dahan-dahan ini ditebang untuk 
membentuk tanaman baru. Kata Ibrani untuk dahan dalam versi ini adalah 
Netzar.  Kata Ibrani untuk orang Kristen adalah Notzri, dari akar yang sama. 
Dalam Yudaisme, pohon Zaitun merupakan lambang terang. Bagian bawah 
daun Zaitun berwarna perak dan ketika diterpa angin daun-daun tersebut akan 
berkilau perak di bawah sinar matahari. Pohon Zaitun sangat berbuah banyak 
dan sangat berguna sekali. Buahnya bisa dimakan atau diperas menjadi 
minyak. Hasil minyak sulingan pertama dibawa ke Bait Suci untuk 
menyalakan menorah dan untuk persembahan (Kel. 27:20). Sulingan yang 
kedua untuk lampu dan makanan. Sulingan yang ketiga untuk bahan 
kosmetik, sabun, sebagai obat-obatan dan untuk menggosok rambut. Sulingan 
yang keempat untuk semir lantai atau meminyaki sekitar rumah. Ampas dan 
kayu pohon Zaitun digunakan untuk pembakaran dan perapian. Sangat indah 
ketika digunakan sebagai buah tangan. Para raja dan tokoh agama diurapi 
dengan minyak Zaitun dalam pelayanan. Setumpuk hasil tuaian sebagai tanda 
pembaruan dan pemberkatan dari Elohim (Yoel 2:24). Pohon-pohon itu 
dipukul untuk melepaskan buah matang dan mengumpulkan yang tersisa 
sedikit demi sedikit bagi yang miskin. Merpati Nuh kembali dengan 
membawa ranting Zaitun (Kej. 8:11). Pohon itu sebagai simbol kecantikan 
(Yer. 11:16; Hos. 14:7) dan kesuburan (Mzr. 128:3).  
Banyak bangsa dan orang-orang penting telah memukul mundur orang-orang 
Israel tetapi dia tidak pernah mati. Akarnya masih hidup setelah ribuan tahun. 
Memang benar Israel memberkati dunia dengan banyak talentanya dan 
bahkan ketika dia ditekan, dia mengalir terus bagaikan minyak. Dia telah 
memberikan dunia raja yang diurapi. Raja yang akan memerintah selama-
lamanya. Israel dipanggil untuk menjadi terang bagi seorang yang bukan 
Yahudi (Yes. 42:6; 49:6) dan melalui Yosua, seorang yang bukan Yahudi 
memiliki hak untuk dicangkok ke dalam akar (Rm. 11:17,18). Kita dipanggil 
untuk membuat orang Yahudi cemburu (Rm. 11:11). Karena orang Yahudi 
dan yang bukan orang Yahudi tumbuh bersama-sama, kami akan menjadi 
kuat dan menghasilkan buah yang bagus di dalam dunia, sehingga bagi yang 

POHON ZAITUN : 
SIMBOL ORANG 

ISRAEL 

 ARTIKEL 



 

 

MARI BERDOA UNTUK: 
 

 Acara Pemuda/Pelajar di          
Sorong  Bulan Juli 2011  serta 
dana yang dibutuhkan.  

 

Bagi saudara-saudari yang berulang tahun 

Di bulan APRIL, kami ucapkan : 

“ Selamat Ulang Tahun ” 

 

God  Bless You ……. 

CATATAN 

 

percaya Yesus akan datang dan makan. Bahkan seandainya kita disebarkan 
dalam Getsemani bagi Tuhan dan maksud-maksudnya, kita bisa menunggu 
akan kebangkitan dan bersama denganNya selamanya, karena anugrah dari 
Mesias yang Yahudi berikan kepada kita dengan penolakan mereka akan Dia 
(Rm. 11:12). 

 JEMAAT YANG BERTUGAS 

DALAM MINGGU BERJALAN 

INI:    JEMAAT FILADELFIA 

KU ADA SEBAGAI MANAKU ADA 

BERDIRI MENGHADAP  
TAHTAMU BAPA 
SEMUA KARNA ANUGRAHMU 
YANG T’LAH SLAMAT-KANKU ... 
 
KUHIDUP DALAM SGALA  KELIMPAHAN 
KULAYAK UNTUK MELAYANI  TUHAN 
SEMUA KARNA ANUGRAHMU  
TERCURAH BA-GIKU …. 
 
REFF: BESAR ANUGRAHMU  

MELIMPAH KASIHMU 
SEMAKIN HARI SMAKIN          
BERTAMBAH ….….            ] 3x 
BESAR ANUGRAHMU …. 

KESELAMATAN DARI ALLAH 

YANG DUDUK DI ATAS TAHTA 
DAN ANAK DOMBA …. 
KEMULIAAN, HIKMAT SYUKUR  
HORMAT, KUASA, KEKUATAN 
 
REFF:  BAGI ALLAH                    
         SELAMA-LAMANYA      ]3X 
         A M I N ….. 

KENYATAAN PRIBADI KRISTUS  

DI DALAM TUBUH-NYA 
By: Pnt. Jonathan Rahanra 

Sangatlah sulit untuk dipahami dengan akal logika manusia, mengapa Tuhan 

Yesus yang mulia rela menyamakan diriNya dengan manusia yang hina? Hal ini      

bukanlah sekedar ilusi ataupun khayalan belaka dan suatu menifestasi dari rasa     

frustrasi dalam menghadapi berbagai tekanan serta kesulitan menjalani                  

kehidupan di dalam dunia ini. Bukan pula sebagai kompensasi untuk meningkatkan 

pamor         seseorang, dan juga pembiusan untuk mendapatkan kesenangan sesaat. 

Hal ini adalah suatu kebenaran yang dapat dibuktikan oleh Alkitab sebagai  

sumber pernyataan Elohim. Elohim yang Maha Mulia, suci, agung, ajaib dan maha 

dahsyat, terdorong oleh niat hati-Nya dalam kepenuhan dan kelimpahan kasih-Nya. Ia 

mau merendahkan diri-Nya dan menjadi sama dengan manusia untuk mewujudkan 

rencana-Nya demi keselamatan ciptaan-Nya, dan hal ini  merupakan suatu fakta     

kebenaran yang tidak dapat disanggah oleh siapapun. 

Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bahwa: “Kristus Yesus 

walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu     

sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, 

dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.” (Filipi 

2:5-7). Hanya bagi orang yang memiliki Roh Elohim dan yang tetap hidup dalam 

persekutuan dengan Dia, mata hatinya telah diterangi oleh Elohim melalui kehadiran 

Roh Kudus di dalam hatinya pasti dapat menerima Kebenaran ini dan mempercayai-

Nya dengan segenap hatinya. Paulus berkata bahwa “Barang siapa yang mengikatkan 

diri dengan Elohim menjadi satu Roh dengan Dia (I Korintus 6:17).  

Oleh Ilham Roh Kudus, Paulus mengutip nubuatan Nabi Yesaya (Yesaya 64:4) 

dan menyampaikan dalam suratnya kepada Jemaat di Korintus bahwa :”Apa yang   

tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah 

timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Elohim untuk mereka yang           

mengasihi Dia. Karena kepada kita Elohim telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh 

Elohim menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri     

Elohim. Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu, apa yang ada didalam diri      

Elohim selain Roh Elohim (I Kor. 2:9-10,12). Patutlah kita bersyukur atas kasih dan 

anugrah-Nya, kepada kita telah dikaruniai pengertian dan pengenalan akan pribadi 

Kristus, saat selubung dosa yang menutupi mata hati kita disingkapkan melalui      

kehadiran Roh Kudus-Nya yang adalah terang Ilahi di dalam hidup kita. 

Di dalam Alkitab kita menemukan beberapa kebenaran yang memberi alasan       

mengapa Tuhan Yesus rela menyamakan diriNya dengan manusia antara lain: 

1. Dia telah membeli kita dengan harga tunai dan memperoleh kita sebagai Jemaat 

Elohim dengan darah Anak-Nya sendiri. (KPR 20:28; I Kor 6:20). Melalui        

pewahyuan Tuhan Yesus, Paulus menyebutkan bahwa jemaat-Nya adalah 

TubuhNya. Yesus adalah Kepala  dari TubuhNya, kepala dan tubuh tidak dapat 

dipisahkan. Dosa dan iblis telah berusaha memecahbelah gerejaNya dengan   

berbagai cara termasuk sistim ras, suku, adat-istiadat dan lain sebagainya, tetapi  

tidak mungkin bagi Kristus membiarkan tubuh-Nya terpecah belah, karena Kepala 

dan Tubuh kristus harus bersatu.                                           

Renungan 

Dilanjutkan …………. 


