
 Rp.    425.000,-      

 Rp. 1.100.000,- 

 Rp.    850.000,- 

 Rp.    655.000,- 

 Rp. 1.000.000,- 

 Rp.    475.000,- 

 Rp.    500.000,- 

 Rp.    180.000,- 

 Rp. 5.185.000,- 

Persembahan   KHUSUS  

04  MARET 2012 Rp.    120.000,- 

Rp.    120.000,- 

Rp.    115.000,- 

Rp.    100.000,- 

Rp.    143.000,- 

Rp.      70.000,- 

Rp.      30.000,- 

Rp.      30.000,- 

Rp.    728.000,-  

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

JUMAT,  02   MARET   2012 

Rp       25.000,- 

KAMIS,   01  MARET   2012 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

SABTU,    03  MARET   2012 

MINGGU,   04  MARET   2012 

Rp.       

Ibadah Raya di RUFEI Rp. 1.677.000,- 

Peti DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira Rp.    107.000,-    

- SARDIS 

- FILADELFIA 

- EFESUS 

- SMIRNA 

Rp.      60.000,- 

Rp.       

Rp.      50.000,- 

Rp.      20.000,- 

Rp. 3.584.000,- 

AN. B
ENDAH

ARA  
     

     
     

  

TUBUH
 KRIS

TUS L
OKAL 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

  

SORON
G,- 

Ibadah SEK. MINGGU Rp.      30.000,- 

Ibadah Pemuda di jemaat:  

Rp. 1.640.000,- 

PEMUDA LAODIKIA 

TOTAL KOLEKTE dari:   
tgl. 01/03/2012  s/d  

04/03/2012 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp. 4.337.000,- 

 

EDISI NO. 09  TGL. 08 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 

D alam ayat tersebut, yang di sebut    
dengan latihan badani bukanlah 

olah raga, menari atau kegiatan yang 
lain yang memerlukan tenaga, tapi    

latihan badani yang di “maksud” adalah 

yang berhubungan dengan peribadatan 
kita kepada Tuhan. 

Mengapa? 
Sebab ada orang yang mengatakan       

dirinya orang beriman atau pemimpin 
rohani, pelayan Kristus tapi yang          

dilakukan bertolak belakang dengan 

hal-hal iman. Contohnya ayat 7; orang 
masih percaya takhayul (kepercayaan-

kepercayaan), mendengarkan dongeng 
nenek-nenek tua. Apa lagi kalau ada 

pemimpin-pemimpin yang percaya 

pada dukun-dukun untuk sekedar   
menyembuhkan sakitnya yang tak     

pernah kunjung sembuh. Hal-hal     
tersebut di pacu oleh I Tim 4:1, di dalam 

orang yang beriman dan di dalam         

kepemimpinan kemasukan orang yang 
mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran 

setan-setan. Jadi orang-orang itu suka 
berdusta, dan melarang dengan larangan

-larangan banyak hal misalnya;            

melarang orang kawin, melarang makan 
ini makan itu sesuai dengan kondisi di 

jemaat yang di layani oleh Timotius. Kita 

di sini bisa melihat apa yang terjadi   
sesuai kondisi jemaat di sini. 

Ada lagi yang lebih modern, ibadah        

di atur semaunya oleh orang yang 

merasa memiliki pekerjaan tersebut atau 
panitia-panitia penyelenggara pada 

ibadah-ibadah yang rutin. Terlebih bila 

tidak punya bangunan sendiri, gedung 
harus menyewa, lalu mengkalkulasikan 

untung dan ruginya atau menghitung 
apa bisa menutupi biaya-biaya tersebut. 

(sewa gedung berapa, perolehan  

persembahan berapa). Ada lagi yang 
berkata “ada ibadah ada kolekte” ini 

kan termasuk pemulihan. Hal-hal    
tersebut adalah latihan badani, ibadah 

dianggap suatu permainan, atau tempat 

untuk mencari keuntungan. Ada kolekte 
dan tidak ada kolekte tidak                 

mempengaruhi jalannya ibadah kepada 
Tuhan. Ibadah kepada Tuhan dengan 

membawa hati yang murni, tulus. Karena 

ibadah itu bila disertai rasa cukup    
memberi keuntungan besar I Tim 6:6 

Ibadah yang agung dan rahasia.                   
(I Tim 3:16) 

 
 
 

 
 



Dilanjutkan……!!! 

Kadang-kadang hidup ini begitu banyak misteri, dan tidak pernah ada orang di dunia 
ini yang bisa menjelaskan segala sesuatunya. 

Sikap yang kita harus miliki ketika menghadapi apapun dalam hidup ini, yang          
pertama-tama harus lari ke TUHAN  minta   petunjuk-NYA   dan   pertolongan-NYA. 

 

Dan sesungguhnya agunglah rahasia 
ibadah kita. Dia yang telah menyatakan 

diri-NYA dalam rupa manusia,    
dibenarkan dalam Roh; yang         

menampakkan diriNYA kepada     

malaikat, diberitakan diantara bangsa-
bangsa yang tidak mengenal ELOHIM, 

yang dipercayai di dalam dunia, di    
angkat dalam kemuliaan. 

Ibadah kita itu agung. 
Kata agung adalah kata bahasa Jawa 
yang selalu di pakai di desa-desa untuk 

sebuah kedalaman yang terdapat      

sumber air, entahkah itu sumur atau    
telaga atau kedung-kedung tempat 

pusaran air sungai. Dan air yang di sebut 
agung itu bening warnanya. Begitu juga 

sebutan-sebutan untuk ELOHIM kita; 

sungguh Agung Dia atau sungguh 
Agung namaNYA dan lain sebagainya. 

Keagungan ciptaan Tuhan juga             
dinyatakan oleh dalamnya lautan dan 

terpantul ke langit indah sekali.             

Sebenarnya langit tidak berwarna Biru, 
karena ia hanyalah merupakan lapisan 

udara yang di sebut atmosfir, tapi karena 
pantulan lautan yang dalam (agung) 

maka ia berwarna Biru. Air laut pun   

tidak berwarna Biru, tapi bening namun 
karena medianya luas dan dalam maka 

air itu seakan warnanya Biru. Begitulah 

keagungan TUHAN di dalam cinta 
kasihNYA kepada kita bahkan rasul 

Paulus mengungkapkan bagaimana luas 
dan dalamnya kasih TUHAN itu. Warna 

Biru itu juga dikatakan warna kenabian, 

entah dari mana asal kata itu, apakah 
mungkin karena seorang nabi selalu 

menyampaikan firman Tuhan, itulah 
sebabnya warna nabi identik dengan 

warna Biru, karena firmanNYA adalah 

agung dan luar biasa dahsyat. 

Ibadah kita itu rahasia. 
Ibadah yang surgawi  “ada” kemuliaan 

ELOHIM dan mengandung rahasia.  
Ibadah surgawi adalah ibadah di tahta 

ELOHIM, di tempat di mana Tuhan kita 
Yesus Kristus duduk di sebelah Kanan 

ELOHIM Bapa. Kolose 3:1-2                  

mengatakan supaya kita mencari dan 
memikirkan perkara-perkara di surga di 

mana Tuhan Yesus sedang duduk          
bertahta. Rahasia kita adalah                 

berhubungan dengan kedudukan Tuhan 

Yesus di sebelah Kanan ELOHIM Bapa 
dengan kehormatan dan                             

kemuliaanNYA. Kedudukan Tuhan  
Yesus di surga saat ini menjadi               

kebenaran ELOHIM yang rahasia dan 

tersembunyi. Kita beribadah kepada 
Tuhan dengan tujuan datang mencari, 

memikirkan dan mengenal kedudukan, 
kehormatan, kemuliaan Tuhan Yesus di 

surga. 

Firman Tuhan sangat jelas                      
memberitahukan tantang kedudukan 

dan fungsi Tuhan Yesus di surga saat ini 

terhadap umat milikNYA yaitu Sidang 
Jemaat Tubuh Kristus. (KPR 2:32-36; 

Roma 8:34; Efesus 1:20-23; Ibr 8:1,2; Ibr 
7:25; Ibr 10:12,22-23; I Yoh 2:1). 

 

MOHON PERHATIAN 

 

 

INFO GEREJA 

PEMBERITAHUAN 

IBADAH  RAYA 

BAGI SAUDARA-SAUDARI YANG 

BERULANG TAHUN DI BULAN    

April  2012 
   

 KAMI  MENGUCAPKAN: 

“Selamat Ulang Tahun” 

TUHAN  YESUS MEMBERKATI 

 
Bagi yang ingin memberi informasi atau 

tulisan kesaksian untuk dimuat dalam 
Warta Jemaat dapat menghubungi 

sekretariat gereja. 

 
 Terima kasih 

 

 

 

Bagi yang akan 

melangsungkan pemberkatan 

nikah  mohon diberitahukan   

1 (Satu) bulan sebelumnya ke 

Pengurus Gereja Pekabaran 

InjIl “jalan SucI” RufeI 

Sorong  

  

Terima kasih                          

Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga 

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 akan          

melayani pada hari ibadah 

Minggu dan ibadah Rabu,   

d i h a r a p k a n  u n t u k                  

membersihkan gedung ibadah 

pada  har i  Sabt u dan             

pengaturan dikembalikan pada 

jemaat masing-masing. 

 

               Terima kasih 

 
Ibadah Raya Hari Minggu : Pukul 08:00 WIT 
Ibadah Raya Hari Rabu : Pukul 18:00 WIT 

Bertempat di : Gedung Centrum  
Dolfinus Solossa  -  GPI “Jalan Suci”  

Jl. Danau Tigi Ds. J. Mamoribo Rufei  -  Sorong 

Kegiatan Ibadah 

PERNIKAHAN kudus 

Akan dilaksanakan pemberkatan nikah 

kudus : Pnt. Amos M. Salossa (Amos)

dengan Sdri. Ance K. M. N. Putri         

(Ema Leimena)  pada : 

Hari               :     Sabtu  
Tanggal         :     14  April  2012  

Pukul             :     15.00 WIT 
Bertempat di :  Gedung GPI “Jalan Suci”     
Jemaat  TIATIRA  -  Km. 14 


