
Ibadah Raya di Rufei 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

 Rp.    122.000,-      

 Rp.    200.000,- 

 Rp.    200.000,- 

 Rp.    135.000,- 

 Rp.    200.000,- 

 Rp.    100.000,- 

 Rp.      50.000,-      

 Rp.      30.000,-      

 Rp. 3.738.000,- 

SELASA,   28  FEBRUARI    2012 

Rp.    120.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    100.000,- 

Rp.      70.000,-     

Rp.      60.000,- 

Rp.      60.000,- 

Rp.      20.000,- 

Rp.    913.000,-  

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

 Rp.    100.000,-      

 Rp.    100.000,- 

 Rp.    100.000,- 

 Rp.    110.000,- 

 Rp.      70.000,-    

 Rp.      89.000,- 

 Rp.      20.000,-      

 Rp.      30.000,-      

 Rp.    589.000,- 

JUMAT,   24  FEBRUARI    2012 

Ibadah Raya di Rufei 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

 Rp.    390.000,- 

 Rp.    402.000,-   

 Rp.      50.000,- 

 Rp.    842.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

SELASA,  21   FEBRUARI   2012 

Rp       83.000,- 

SENIN,   20  FEBRUARI   2012 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

SABTU,    25   FEBRUARI    2012 

MINGGU,   26   FEBRUARI   2012 

Rp.      80.000,- 

Ibadah Raya di RUFEI Rp. 1.885.000,- 

Peti DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira Rp.    100.000,-    

AN. BENDAHARA                   
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

Ibadah SEK. MINGGU  

    

Rp.      32.000,- 

RABU,    22   FEBRUARI   2012 

Rp. 1.500.000,- 

Persid. Pemimpin2 

TOTAL KOLEKTE dari:   
tgl. 20/02/2012  s/d  29/02/2012 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

RABU,    22   FEBRUARI   2012 

 Rp.    354.000,- 

 Rp.    285.000,-   

 Rp.      20.000,- 

 Rp.    659.000,- 

KAMIS,    23   FEBRUARI   2012 

PEMUDA JEMAAT SMIRNA: Rp.      80.000,- 

Ibadah DI JMT YOPE Rp.      84.000,- 

Persid. Pemimpin2 
SENIN 27/02/2012 

Rp.    132.000,- 

Rp. 3.738.000,- 

Rp. 7.808.000,- 

  

Amin !!!  

 

JANGAN   RAGUKAN   DIA 
Firman Tuhan berkata bahwa orang yang 
bimbang atau ragu dalam hidupnya maka 
ia tidak akan pernah mendapatkan apa 
yang ia inginkan [Yakobus 1:7]. 
Keraguan ini muncul biasanya ketika 
masalah datang dalam hidup kita 
sehingga kita mulai meragukan Tuhan. 
Terlebih lagi ketika doa kita tak kunjung 
dijawab oleh Tuhan. Rasanya Tuhan tak 
berdaya melepaskan kita dari masalah 
dan tak mampu memberi kita jalan 
keluar. Sebagai manusia sewajarnya kita 
harus menghadapi banyak masalah, tetapi 
masalah bukanlah alasan bagi kita untuk 
meragukan Tuhan. Justru masalah 
menjadi alasan kita untuk tetap bersandar 
kepadaNya. Karena hanya kekuatan-
NYA yang sanggup menolong kita. 
Sepatutnya kita harus mengandalkan DIA 
100%.  Ala san  m engapa  ki t a 
mempercayai dan tidak meragukan 
kekuatan-NYA adalah karena hanya DIA 
yang sempurna, yang sanggup melakukan 
segala perkara, dan DIA yang merancang 
segala kebaikan dalam hidup kita. 
Dalam keadaan apapun jangan pernah 
bimbang akan DIA dan janganlah lari 
kepada manusia untuk mencari solusi 
[jalan keluar]. Manusia tidak memiliki 
kekuatan seperti yang DIA miliki. 
Manusia bisa saja mengecewakan. Tidak 
ada jaminan jika kita mencari 
pertolongan kepada manusia. Ingatlah 
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang 
konsisten, tidak pernah berubah dahulu 
hingga sekarang. Jika dahulu Ia 
melakukan banyak mujizat dan terobosan 
dalam hidup manusia, maka sekarang 
pun Ia mampu melakukan hal serupa. 
Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari 
ini. Satu bukti kuat yang membuat kita 
percaya 100% padaNYA, yakni ketika IA 
membebaskan kita dari ikatan dosa dan 
mengorbankan putraNYA, Yesus Kristus 
demi keselamatan kita. 
Jangan ragukan DIA dan temukan 
kemenangan di dalam-NYA. 

EDISI NO. 08  TGL. 01  APRIL  2012 
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Sekretariat: Jl. Danau Tigi Ds.J. Mamoribo Rufei PO.BOX 1064       

Nomor Telp. 0951-323585, SORONG-PAPUA 
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Halangan Yang Membuat Kita Tidak 

Dapat Mendengar Suara Tuhan 

 

1. Karena tidak mau mendengar.      

Yeh 12:2; Yes 6:10; Rm 11:8; 10:17; 

Yak 1:19, Yak 1:7; Luk 1:18-20. 

2. Karena dosa. I Sam 3:2; Yes 59:2; 

65:2-3 

3. Karena ketidaktaatan.  I Sam 28; 

15:9-23; I Tes 5:19 
4. Karena adat istiadat. 

 
Cara Menyampaikan Suara Tuhan 

 

1. Harus minta hikmat Tuhan dan 

waktu Tuhan yang tepat. 

2. Disampaikan berdasarkan kasih dan 

bersifat santai tidak dibuat-buat. 

3. Kalau untuk pribadi sampaikan 
secara pribadi, dan kalau untuk 

umum disampaikan secara umum. 

 

Tujuan Menyampaikan Suara Tuhan 

 

1. Untuk membangun. 

2. Untuk menegur. 

3. Untuk menasehati. 



P E L A J A R A N  2  :                                                       
RAJAWALI DICIPTAKAN UNTUK TINGGAL 
DI TEMPAT TINGGI 
Berbeda dengan jenis burung lainnya, 
Rajawali diciptakan untuk terbang di 
tempat-tempat yang tinggi, jauh dari 
pandangan mata telanjang dan jauh dari 
jangkauan para pemburu. Burung Ra-
jawali  memiliki keunikan, jika ia berada 
di alam bebas, akan menjadi burung yang 
paling bersih di antara burung lainnya, 
tapi jika dia berada di dalam ‘penjara’ 
dan terikat, ia akan menjadi burung yang 
paling kotor (hal ini dikarenakan Ra-
jawali  mengkonsumsi makanan yang 
berbeda dengan burung lainnya). 
Firman Tuhan berkata bahwa Dia men-
gangkat kita menjadi kepala dan bukan 
ekor. Dia akan mengangkat kita di atas 
gunung batu. Demikianlah kita seharus-
nya dalam kehidupan ini, selalu beriman 
bahwa Tuhan merancangkan kehidupan 
yang indah, dan bukan kesulitan. Kita 
akan berkelimpahan dan bukan berke-
kurangan. Dan    sebagaimana Rajawali 
adalah burung yang bersih ketika hidup 
jauh dari burung2 lainnya, demikian pula 
kita harus hidup jauh dari kesenangan 
dan godaan duniawi yang sewaktu-waktu 
dapat mencemari kehidupan kerohanian 
kita. 

 

PELAJARAN  3 : 

RAJAWALI TIDAK TERBANG, TAPI     
MELAYANG 
Rajawali tidak terbang seperti layaknya 
burung-burung yang lain yang terbang    
dengan mengepak-epakkan sayapnya 
dengan kekuatan sendiri. Yang dilakukan    
Rajawali ialah melayang dengan anggun, 
membuka lebar-lebar kedua sayapnya 
dan menggunakan kekuatan angin untuk 
mendorong tubuhnya. Yang membuat 
Rajawali  sangat spesial ialah ia tahu 

betul waktu yang tepat untuk meluncur 
terbang. Ia   berdiam di atas puncak 
gunung karang, membaca keadaan angin, 
dan pada saat yang di rasa tepat ia 
mengepakkan sayapnya untuk mendorong 
terbang, lalu     membuka sayapnya lebar
-lebar untuk kemudian melayang dengan 
menggunakan kekuatan angin itu. 
Angin sering disebutkan dalam Alkitab 
sebagai penggambaran dari Roh Kudus. 
Kita dapat belajar untuk bekerja sama 
dengan Roh Kudus dan membiarkan-Nya        
mengangkat kita lebih tinggi lagi, se-
makin dekat dengan Tuhan Yesus. Sering-
kali kita ‘terbang’ dengan kekuatan kita 
sendiri. Hasilnya kita menemui banyak        
kelelahan, kekecewaan dan kepahitan 
dalam hidup ini. Belajar dari Rajawali,    
marilah kita ‘terbang’ melintasi ke-
hidupan ini dengan mengandalkan tiupan 
angin Roh Kudus. 
Kadang angin juga berbicara mengenai 
kesulitan-kesulitan hidup. Badai sering  
menggambarkan adanya pergumulan 
dalam hidup ini. Bagi Rajawali, badai 
adalah media yang tepat untuk belajar 
menguatkan sayapnya. Dia terbang me-
nembus badai itu, melayang di dalam-
nya, melatih sayapnya untuk lebih kuat 
lagi. Seorang ‘Kristen Rajawali’ seharus-
nya mengucap syukur dalam menghadapi 
berbagai-bagai          pencobaan. Karena 
saat itulah saat yang tepat bagi kita un-
tuk mempergunakan   pencobaan sebagai 
media untuk menguatkan sayap-sayap 
iman kita. 
 

PELAJARAN  4 : 

RAJAWALI MEMILIKI WAKTU KHUSUS 
UNTUK PEMBAHARUAN 
Ketika Rajawali  berumur 60 tahun, ia 
memasuki periode pembaharuan. Seekor  
Rajawali akan mencari tempat tinggi dan 
tersembunyi di puncak gunung. Ia ber-
diam disitu, membiarkan bulu-bulunya 
rontok satu demi satu. Rajawali ini men-
galami keadaan yang menyakitkan dan 
sangat mengenaskan selama kira-kira 1 
tahun. Ia menunggu dengan sabar selama 
proses ini berlangsung, dan setiap hari ia              

 

Haleluya …   Amin … 

membiarkan sinar matahari menyinari 
tubuhnya untuk mempercepat proses                     
penyembuhannya. Melalui proses ini, 
bulu-bulu barupun tumbuh, dan Rajawali  
menerima kekuatan yang baru sehingga 
ia mampu untuk bertahan hidup hingga 
umur 120 tahun, seperti normalnya   
Rajawali hidup. 
Seperti Rajawali, orang Kristen perlu 
memiliki waktu-waktu khusus untuk 
proses pembaharuan dalam hidup ini. 
Membiarkan hal-hal lama yang tidak  
berguna lagi ‘rontok’ dan            menanti
-nantikan dengan sabar pemulihan dari 
Tuhan. Pembaharuan adalah prinsip 
Ilahi, dimana Elohim memotong segala 
sesuatu yang tidak menghasilkan buah 
dalam hidup kita ini agar kita mampu 
berbuah lebat. Selama kita menantikan 
Dia, relakan proses pembaharuan itu 
berlangsung. 
 

PELAJARAN  5 : 
KETIKA BURUNG RAJAWALI SAKIT 
Ketika Rajawali mengalami sakit di 
tubuhnya, ia terbang ke suatu tempat 
yang   sangat disukainya, dimana ia   
dengan leluasa dapat menikmati sinar 
matahari. Karena sinar matahari        

memainkan peranan yang sangat penting 
dalam kehidupan Rajawali, dan juga  
merupakan obat yang paling mujarab 
baginya. 
Ketika kita sakit; baik itu sakit secara 
fisik, baik ekonomi, baik rumah tangga, 
pekerjaan, pelayanan, atau sakit rohani 
kita, apakah kita juga mencari Elohim 
yang memainkan peranan penting dalam 
hidup kita, yang juga merupakan sumber      
kesembuhan bagi segala macam 
‘penyakit’ ? 
 

PELAJARAN  6 : 

KETIKA BURUNG RAJAWALI MATI 
Ketika Rajawali berada dalam keadaan 
mendekati waktu kematiannya, ia     
terbang ke tempat yang paling          
disukainya, di atas gunung, menutupi 
tubuhnya dengan kedua sayapnya,     
memandang ke arah terbitnya matahari, 
lalu…..mati. 
Kita, sudah selayaknya, semua orang 
Kristen mati dengan mata dan hati tetap    
tertuju pada Yesus sebagai sumber dari 
pengharapan dan jaminan di dalam        
kehidupan kekal. 

HANYA KARENA CARA TUHAN TIDAK DAPAT       
    

DIMENGERTI SECARA LOGIKA MANUSIA, BUKAN      

BERARTI CARANYA SALAH… TERKADANG KEADAAN”

BURUK” ADALAH SARANA UNTUK KITA MELIHAT    

KEJAIBAN TERJADI. 


