
Rp.     99.000,- 

SELASA, 15 FEBRUARI  2011 

JUMAT, 18 FEBRUARI  2011 

PERGAMUS 

LAODEKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp.     60.000,- 

Rp.   100.000,- 

Rp.   100.000,- 

Rp.   150.000,- 

Rp.     98.000,- 

Rp.     98.000,- 

Rp.     68.000,- 

Rp.     19.000,- 

Rp.       — 

RABU,  16 FEBRUARI  2011 

MINGGU, 20 FEBRUARI 2011 

Ibadah Raya di Rufei 

Ibadah Dijemaat Tiatira 

 

Rp.   309.000,- 

Rp.     74.000,- 

 

IBADAH PEMUDA UMUM : 

 

 

SENIN,  14  FEBRUARI  2011 

Persid. Pemimpin2 

PERGAMUS 

LAODEKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

YOPE 

Rp.     25.000,- 

Rp.   122.000,- 

Rp.   160.000,- 

Rp.   200.000,- 

Rp.     61.000,- 

Rp.     51.000,- 

Rp.     97.000,- 

Rp.     32.000,- 

Rp.    385.000,- 

Rp. 1.145.000,- 

Rp.    725.000,- 

Rp.    790.000,-                      

Rp.    630.000,- 

Rp.    400.000,- 

Rp.      — 

Rp.    165.000,- 

Rp.    250.000,- 

Rp.    500.000,- 

Rp. 4.990.000,- 

 

PERGAMUS 

LAODEKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

BETLEHEM 

MAMA YUL 

         TOTAL 

MINGGU, 20 FEBRUARI 2011 

PERSEMBAHAN KHUSUS: 

AN. BENDAHARA KOLEKTE                  
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

Rp.      80.000,-   

 

SABTU,  19 FEBRUARI  2011 

Ibadah Raya Di Rufei 

Ibadah Di Jmt. Tiatira 

DIAKONIA 

Rp.  1.056.000,-    

Rp.     — 

Rp.  1.500.000,- 

MINGGU, 13 FEBRUARI 2011 

DIAKONIA Rp. 1.402.000,- 

Ibadah Raya Di Rufei 

Ibadah Di Jmt. Tiatira 

DIAKONIA 

Ibdh Pemuda diTiatira Rp.       20.000,- 

SK. Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI 

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

Minggu, 27 Februari 2011 

RENUNGAN 

Tahun 2000 ini adalah 

abad millennium dalam ruangan 

suci yaitu ruangan Roh Kudus 

(hasil pertama/buah sulung Roh 

Kudus) dalam kemah Musa 20 x 

10 x 10 hasta (P x L x T) = 2000 

hasta sudah selesai, berakhir.   

Elohim tidak bergerak dengan sis-

tem pola ini lagi sebab bukan    

ruangan atau dimensi maha suci 

sempurna. Elohim telah merom-

bak atau meninggalkan tingkatan/

bentuk dimensi Roh Kudus buah 

sulung ini dan beralih pada di-

mensi maha suci sempurna penuh 

dengan kehadiran dan kemuliaan 

diri Elohim sendiri yang digam-

barkan dengan ruangan maha suci 

ada tabut perjanjian atau kemah 

Daud di Sion ada tabut perjanjian. 

Hendaklah umat Elohim penuh 

Roh Kudus (Ef. 5:15-18) untuk 

mengerti kehendak Tuhan, mem-

baca     dengan peka hati nurani 

roh yang arif arah dimana Elohim/

Tuhan    Yesus berada dengan cara 

bekerja yang lebih ajaib, maha 

suci, baru dan dahsyat tapi seder-

hana, tersembunyi langkah-

langkah dan jejak-jejak Elohim 

itu, seperti zaman Tubuh Manusia 

Yesus terhadap bait suci jasmani 

di Yerusalem dan umat Israel pili-

han Elohim. Jangan kita terjebak 

da la m r asa puas dengan             

keuntungan-keuntungan jasmani 

dalam pelayanan karismatik yang 

ada dan jangan dipertahankan se-

bab Elohim sedang merombak. 

Cara dan sistem baru yang Elohim 

telah tetapkan adalah menyiapkan 

suatu kemah Daud di Sion untuk t    



tabut Elohim ditaruh disana. 

Kemah Daud di Sion adalah pem-

bangunan suatu umat keluarga pe-

menang yang telah mati terlepas 

dari diri sendiri, keluarga daging, 

etnis, duniawi dan tabut kehadiran    

Elohim ada ditengah-tengah 

mereka (Fil. 3:3-10 ; Luk. 14:26-

27,33). 

Umat Tuhan harus peka 

dan tajam nuraninya untuk mem-

baca dan menangkap keberadaan 

Elohim, kehendaknya, cara ker-

janya langkah-langkah yang seribu 

hasta (Yeh. 47:1-3) agar        

mempunyai kaki kijang untuk 

melompat mengikutinya. (Hab. 

3:19; Maz. 18:34; II Sam. 22:34). 

Ada satu contoh lagi dalam I Raj. 

3:3-15; II Taw. 1:3-13; II Sam. 6:1

-5 mengungkapkan tentang kemah 

Musa dengan alat-alat kudus di 

halaman dan ruangan suci dan 

acara-acara korban persembahan, 

ibadah berjalan seperti biasa di 

bukit Gibeon. Pelayanan dan 

ibadah dalam ruangan halaman 

dan ibadah dalam ruangan suci 

(ruangan Roh Kudus ) ada     

manifestasi-manifestasinya. Raja 

Salomo pergi kesana dan malam 

mendapat mimpi tapi Elohim dan 

kehadiran tabutNya tidak ada    

disana lagi.  Raja Daud telah 

memindahkan ke kemah di Sion. 

Aktivitas pelayanan dan ibadah 

pimpinan Roh Kudus sebagai buah 

sulung dalam ruangan halaman 

dan ruangan suci  karunia-karunia 

Roh Kudus tidak efektif lagi,    

sebab bukan taraf dimensi yang     

sempurna. Salomo sadar bahwa di 

Gibeon kemah Musa pengala-

mannya   dengan Elohim adalah 

m i m p i  s a j a .  D ia  h a r u s             

meninggalkan Gibeon dan pergi 

berjumpa dengan      Elohim pada 

tabut   perjanjian    Elohim dalam 

kemah Daud di Sion. Elohim tidak 

lagi hadir, diam bertahta dan 

bekerja dalam kemah Musa di 

Gibeon tetapi  Elohim sudah    

beralih dan berpindah dan bertahta 

didalam tabut perjanjian dalam 

kemah Daud di Sion. Semua umat 

Tuhan harus mempunyai mata hati 

yang terang terbuka (Ef. 1:17-18) 

dapat     mengetahui, memahami, 

mengerti dan memberi diri penuh 

pada rahasia pembangunan kemah 

Daud di Sion sebagai suatu rahasia   

Elohim yang tinggi, besar yang 

sedang   dinyatakan Elohim pada 

umatNya. Perhatian, mata hati dan 

diri umat Tuhan harus diberi     

sepenuhnya kepada Tuhan. Guna-

kan waktu yang ada ini dengan 

arif bijaksana (Ef. 5:15-18)     

mengenal waktu-waktu / hari-hari 

Elohim yang sedang berlaku,  

mengenal jalan-jalan Elohim, me-

mahami jalan pikiran hati Elohim,       

mengenal    posisi       keberadaan   

Elohim / Tuhan Yesus berada di-

mana, lalu mengenal bentuk 

pekerjaan Elohim yang benar  pem    

 
 

Keluarga Besar  
Tubuh Kristus Bahagia 

Mengucapkan: 
Selamat Beribadah Bersama Kami 

Di GPI “Jalan Suci” Sorong-Papua 

Bagi Saudara-Saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami 

Shalom Elohim Dahsyat 

PEMBERITAHUAN 
Sekolah Minggu pada hari 

Minggu Pagi jam 09.00 WIT 

dan pada hari Rabu jam 19.00 

WIT tempat ruang belajar 

SBTC. 

 

Bagi jemaat yang melayani 

pada hari ibadah Minggu dan 

Rabu, diharapkan untuk mem-

bersihkan gedung ibadah pada 

hari Sabtu dan pengaturan 

dikembalikan pada jemaat 

masing-masing 

bangunan satu Tubuh Kristus umat 

kemah Daud di Sion. Kesanalah 

kita pergi dan mencari yaitu     

Elohim dan tempatnya di  Sion 

(Ul.12:5-6) untuk kita persem-

bahkan seluruh diri kita, rumah 

tangga/keluarga kita, waktu, harta 

kita sepenuhnya.  Jangan abaikan 

hal-hal yang luar biasa yang     

Elohim sedang lakukan. Seluruh 

kepentingan-kepentingan dan ke-

untungan    daging manusia, ke-

luarga,         lahiriah/jasmani dan 

duniawi harus dengan tegas dan 

keras kita       putuskan untuk ting-

galkan, lepaskan dan buang (Fil. 

3:3-10)      dengan   mengarahkan 

diri ke hal-hal     Elohim didepan 

sambil berebut berlari-lari meng-

gapai panggilan Elohim  sorgawi  

dalam          Kristus  Yesus. 

                                                       

       
                    Dilanjutkan …….. 

 

 

 B a g i  y a n g  i n g i n                  

m e m b e r i  i n f o r m a s i            

atau   tulisan    kesaksian              

u n t u k   d i m u a t                     

dalam     warta            dapat                                

m e n g h u b u n g i                        

seKretariat   gereja. 

 


