
Rp.    711.000,- 

 

 Rp.    668.000,-      

 Rp. 2.000.000,- 

 Rp. 1.920.000,- 

 Rp. 1.635.000,- 

 Rp. 1.650.000,- 

 Rp.    557.000,- 

 Rp.    700.000,-      

 Rp.    100.000,-      

 Rp. 9.230.000,- 

Rp.    190.000,- 

Rp.    203.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.      86.000,- 

Rp.      40.000,- 

Rp.      62.000,- 

Rp.  1.181.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

 Rp.    135.000,-      

 Rp.    100.000,- 

 Rp.    100.000,- 

 Rp.    130.000,- 

 Rp.      79.000,-    

 Rp.      81.000,- 

 Rp.      54.000,-      

 Rp.      40.000,-      

 Rp.    719.000,- 

JUMAT,   16  MARET    2012 

Kolekte Ibadah Raya  

AKSI 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

 Rp.    122.000,- 

 Rp.    200.000,- 

 Rp.    300.000,-   

 Rp.      30.000,- 

 Rp.    652.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

SELASA,  13  MARET   2012 

Rp     232.000,- 

SENIN,   12  MARET   2012 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

SABTU,    17   MARET    2012 

MINGGU,   18   MARET   2012 

Rp.      36.000,- 

Kolekte Ibadah Raya  

Peti DIAKONIA 
Ibadah di jemaat Tiatira Rp.    154.000,-    

- SARDIS 

- SMIRNA 

AN. BENDAHARA                   
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

Ibadah SEK. MINGGU  

    

Rp.      30.000,- 

Ibadah Pemuda di jemaat: 

RABU,    14   MARET   2012 

Rp. 1.468.000,- 

Persid. Pemimpin2 

TOTAL KOLEKTE dari:   
tgl. 12/03/2012  s/d  18/03/2012 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

KAMIS,    15   MARET   2012 

PEMUDA JEMAAT LAODIKIA: Rp.      30.000,- 

Rp. 3.110.000,-

Rp. 6.120.000,- 

AKSI 

Persembahan   ZERUBABEL   

17  MARET  2012 

Rp.      30.000,-

Rp.      48.000,-

Rp.    669.000,- 

IBADAH KAUM WANITA: Rp.    160.000,- 

 

EDISI NO. 11  TGL. 22  APRIL  2012 

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

Sekretariat: Jl. Danau Tigi Ds.J. Mamoribo Rufei PO.BOX 1064       

Nomor Telp. 0951-323585, SORONG-PAPUA 

Perlu  Waktu 
Tidak ada jalan pintas menuju 

kedewasaan. 
Dibutuhkan bertahun-tahun bagi kita 

untuk bertumbuh menuju kedewasaan, dan 
dibutuhkan semusim penuh bagi buah-buahan 

untuk menjadi tua dan matang. Hal yang sama 
berlaku untuk buah-buah Roh. Pengembangan 
karakter yang serupa dengan Kristus tidak 
bisa tergesa-gesa. Pertumbuhan rohani, seperti 
halnya pertumbuhan fisik, membutuhkan 
waktu. 

Bila kita mencoba untuk mematangkan 
buah dengan cepat, buah itu kehilangan 

rasanya. Di Amerika, tomat biasanya diambil 
belum matang dari pohonnya, sehingga buah 
itu tidak akan membusuk selama pengiriman 
ke toko-toko. Lalu sebelum dijual, tomat-
tomat yang Hijau ini disemprot dengan gas 
CO2 untuk membuatnya merah dengan 
segera. Tomat-tomat yang di gas bisa 
dimakan, tetapi rasanya tidak bisa menandingi 

rasa tomat yang masak di pohon yang 
dibiarkan matang secara perlahan. 

Sementara kita khawatir tentang 
seberapa cepat kita bertumbuh, TUHAN  
memperhatikan seberapa kuat kita bertumbuh. 
TUHAN memandang kehidupan kita dari dan 
untuk kekekalan, karena itu Dia tidak pernah 
tergesa-gesa. 

Ada beberapa perbandingan dalam 

proses pertumbuhan rohani kita dengan; 
Strategi yang digunakan Sekutu dalam 

Perang Dunia II untuk membebaskan pulau-
pulau di Pasifik Selatan. Pertama, mereka 
akan “mengurangi kekuatan” sebuah pulau, 
dengan memperlemah perlawanan yaitu 
menembaki kubu pertahanan musuh dengan 
bom-bom dari kapal-kapal lepas pantai. 

Berikutnya, sebuah kelompok kecil marinir 

akan menyerbu pulau tersebut dan mendirikan 
sebuah “pangkalan”, yakni sebuah bagian 
kecil dari pulau tersebut yang bisa mereka 
kendalikan. Segera setelah pangkalan tersebut 

diperoleh, mereka akan memulai proses yang 
lama untuk membebaskan sisa pulau itu, 
sedikit demi sedikit wilayah. Akhirnya  
keseluruhan pulau akan dikuasai, tetapi bukan 
tanpa beberapa pertempuran yang merugikan. 

Ketika kita membuka diri kita kepada 
Kristus, TUHAN mendapatkan sebuah 
“pangkalan” di dalam kehidupan kita. Kita 

mungkin mengira bahwa kita telah 
menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada 
Dia, tetapi yang sebenarnya ialah, ada banyak 
hal dalam kehidupan kita yang bahkan tidak 
kita sadari. Kita hanya bisa memberi kepada 
TUHAN sebanyak yang kita pahami pada 
waktu itu. Itu tidak apa-apa. Begitu Kristus 
diserahi sebuah pangkalan, Dia memulai 

operasi untuk mengambil alih lebih banyak 
dan lebih banyak wilayah sampai seluruh 
kehidupan kita sepenuhnya menjadi milik Dia. 
Akan ada pergumulan dan pertempuran, tetapi 
hasilnya tidak akan pernah meragukan. 
TUHAN telah berjanji bahwa “TUHAN 
sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu 
padamu, dan saya yakin Ia akan meneruskan 

pekerjaan itu sampai selesai.”  
Alkitab berkata,”Sampai kita semua 

telah mencapai....,kedewasaan penuh, dan 
tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan 
kepenuhan Kristus.” [Efesus 4:13] 
Keserupaan dengan Kristus merupakan tujuan 
akhir kita, tetapi perjalanan kita akan 
berlangsung seumur hidup. 

Zaman ini kita terobsesi dengan 
kecepatan, tetapi TUHAN lebih tertarik pada 
kekuatan dan stabilitas ketimbang 
kecepatan. Kita ingin hasil yang cepat, ........... 



SURAT KEPADA BAPAK 

 ( Oleh  : Diddy  S. Naya ) 

 
Bapak, sepeninggalmu hari-hari ku terasa hampa, semuanya hambar. 

Seakan mengalami suatu ketandusan, penandusan serta penindasan rohani, aku 
coba melangkah dan bukan aku saja, hal itu terjadi juga pada setiap jiwa yang 
engkau rebut bagi KRISTUS dengan doa dan air mata. Lututku menjadi goyah, 
pinggangku gemetar dan wajahku semakin pucat pasi. 

Seribu hari lebih sudah engkau pergi meninggalkan segala jalan  yang fana 
dan belum juga aku dapatkan sosok pribadi yang penuh kharisma dan punya 
dedikasi tulus sepertimu, hatiku hancur berkeping-keping dan air mata menitik, bila 
ingat semua perjalanan hidupmu dan pelayananmu sampai dengan sentakkan nafas 
terakhirmu. Engkau diam membisu, terlelap dalam pelukan alam dan sang waktu, 
ditengah keabadian yang tiada tara. Kepergianmu meninggalkan nestapa tak terperi 
dan seribu tanya dihatiku. Mengapa begitu cepat Bapak pergi, sementara gandum di 
ladang telah menguning dan sedang menanti penuai-penuai yang terlatih bentukan 
tangan kasihmu. Bagai kembang mawar yang terpetik saat terlihat hampir 
sempurna, terpetik untuk suatu tujuan, terselip disebuah porselin indah guna 
menghiasi pavilliun sorga. 

Bapak, engkau yang menabur dengan cucuran air mata, akan menuai 
dengan sorak-sorai, engkau berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, 
kini engkau pulang dengan sorak-sorai kemenangan, sambil membawa berkas-
berkasmu. 

Sebagai Hamba Kristus yang terus melanjutkan tongkat estafet, kadang aku 
tidak berdaya dalam menghadapi api proses, kadang timbul benih pemberontakkan, 
sok pintar khotbah dan mengurai ayat, tidak tunduk pada sistem yang mengatur, 
membangkang, lupa dasar tempat berpijak, tempat dimana aku dibentuk, dipahat 
dan diukir, tidak lagi ingat pada jerih lelah umat yang setia berkorban. Bapak, aku 
banyak mengecewakanmu, tidak ingat lagi akan jerih payahmu, padahal kalau 
kuingat sewaktu aku datang ketempat ini aku belum ada apa-apanya, aku melarat 
dan malang, miskin, buta dan telanjang. Tetapi nasihat-nasihatmu telah mengubah 
aku, memperkaya diriku, mencelikkan mataku dan membalut aku. Jadi kalau dipikir 
aku tidak punya alasan apapun untuk memegahkan diri apalagi sampai berburu 
popularitas, ah .... Maafkan aku Bapak. 

Ketika aku menulis refleksi dalam bentuk ‘’surat kepada Bapak’’ terilham 
dari torehan seribu hari kepergianmu. Sewaktu engkau baru saja pergi, semua 
terasa gelap, putus asa melanda kelompok kerjamu dan umat TUHAN, namun 
melalui pergumulan yang panjang kini muncul seberkas cahaya dari tengah 
kekelaman yang memancarkan terang yang semakin cemerlang walau di tengah 
topan dan badai. Kini kami bangkit, bangun, berdiri dan berjalan dalam terang 
Kristus junjunganmu. 

Generasi tua dan muda satukan hati, rapatkan barisan, dalam melanjutkan 
megah proyek pembangunan TUBUH KRISTUS sejagat di akhir zaman yang 
merupakan rencana ELOHIM yang maha dahsyat sejak semula yang tersingkap lewat 
wahyu-wahyu ilahi yang datang dalam kesendirianmu saat engkau masih ada. 

Bapak satu hal yang kuminta berikan rohmu padaku, roh yang tekun 
berdoa dan duduk diam di hadirat TUHAN, loyal, dedikasi, mengabdi tanpa 
pamrih......... 
 
 

Tertanda, 
Anak rohanimu 

Lanjutannya …  Perlu  Waktu 

jalan pintas, solusi di tempat. Kita 

menginginkan sebuah khotbah, 

sebuah seminar, atau sebuah 

pengalaman yang akan dengan 

cepat  memecahkan  semua 
masalah, menyingkirkan semua 

pencobaan, dan melepaskan kita 

dari semua penderitaan yang 

berkembang. Tetapi kedewasaan 

yang sejati tidak pernah dihasilkan 

dari satu pengalaman tunggal, 

tidak peduli betapa hebatnya atau 

mengharukannya pengalaman itu. 

Pertumbuhan itu berlangsung 

secara berangsur-angsur. Alkitab 

berkata, “Kehidupan kita secara 

ber an gsur - an gsur  m en ja di 
semakin terang dan semakin indah 

ket ika TUHAN memasuki 

kehidupan kita dan kita menjadi 

serupa dengan Dia.” 

FIRMANMU BERKATA KAU  

BESERTAKU  

MAKA KUAT ROH DAN JIWAKU  

TANGANMU TUHAN SLALU  

KUNANTIKAN  

DI SETIAP LANGKAH  

KU PERCAYA  

 

 

DENGAN SAYAPMU  

KU AKAN TERBANG TINGGI  

DITENGAH BADAI HIDUP  

KU TAK MENYERAH  

KAU KEKUATAN  

DAN PERLINDUNGAN BAGIKU 

 

 

PERTOLONGANKU  

DI TEMPAT MAHA TINGGI  

KUMENGANGKAT TANGANKU  

AKU BERSERAH  

KAU KUNANTIKAN  

KAU YANG KU SEMBAH  

YESUSKU…   RAJAKU… 

 
KEGIATAN DI JEMAAT TETAP 

BERJALAN SEPERTI BIASA SESUAI 
DENGAN PETUNJUK DAN RENCANA 
TUHAN YAITU KEGIATAN JEMAAT 
ELOHIM DI RUMAH-RUMAH, DOA 

MALAM, PERSIDANGAN ILAHI 
JEMAAT,  IBADAH PERJAMUAN 

KUDUS DI JEMAAT  SERTA IBADAH 
PEMUDA DI JEMAAT. 

 

 

KAMI SAMBUT                       

SAUDARA-SAUDARI 

YANG BARU            

PERTAMA KALI          

BERIBADAH        

BERSAMA KAMI, 

Kita  adalah satu         

keluarga dalam 

TUBUH  KRISTUS 

Tuhan Yesus            


