
Rp.    751.000,- 

 

Rp.    116.000,- 

Rp.    218.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    100.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.      30.000,- 

Rp.      30.000,- 

Rp.      54.000,- 

Rp.    948.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

Rp.    122.000,- 

Rp.    119.000,- 

Rp.    100.000,- 

Rp.    100.000,- 

Rp.    105.000,- 

Rp.      56.000,- 

Rp.      56.000,- 

Rp.      60.000,- 

Rp.    718.000,- 

JUMAT,   18   MEI  2012 

Kolekte Ibadah Raya  

AKSI 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

 Rp.     270.000,- 

 Rp.     295.000,- 

 Rp.     479.000,-   

 Rp.       50.000,- 

 Rp.  1.094.000,-     

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

SELASA,  15   MEI   2012 

Rp     115.000,- 

SENIN,   14   MEI    2012 
IBADAH PEMUDA UMUM: 
SABTU,    19  MEI  2012 

MINGGU,   20  MEI  2012 

Rp.      79.000,- 

Kolekte Ibadah Raya  

Peti DIAKONIA 
Ibadah di jemaat Tiatira  

    

Rp.    117.000,-    

AN. BENDAHARA                   
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

Ibadah SEK. MINGGU Rp.      20.000,- 

RABU,    16   MEI  2012 

Rp. 1.170.000,- 

Persid. Pemimpin2 

TOTAL KOLEKTE dari:   
tgl. 14/05/2012  s/d  20/05/2012 

KAMIS,    17   MEI  2012 

PEMUDA JEMAAT LAODIKIA: Rp.       

Rp. 2.552.000,-

Rp. 5.696.000,- 

AKSI 

Rp.    494.000,- 

IBADAH KAUM WANITA Rp.    160.000,- 

PEMUDA JEMAAT SARDIS Rp.      30.000,- 

 

EDISI NO. 19  TGL. 24  Juni  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 

Pemberontakan dan hati yang keras 

adalah problem terbesar dari bangsa Is-

rael dan juga problem kita, Nehemia 9:26

-30. suatu hati yang baru dan roh yang 

baru selalu merupakan kebutuhan umat 

manusia yang terbesar. Karena hal ini, 

Tuhan menyediakan suatu perjanjian 
yang baru yang memungkinkan 

tersedianya suatu hati yang baru bagi 

siapa saja yang bersedia mengizinkan 

operasi ini dikerjakan di dalam hidupnya 

(Yer 31:31-33;     Yeh 11:19-20; 36:25-

27). Kalau kita tidak tinggal di dalam 

jalan Tuhan, maka karya Tuhan ini akan 

gagal! 

 

Apa yang kita maksudkan ketika kita 

mengatakan “hati” [heart] ??? 
Ketika kita membaca tentang hati di 

dalam ayat Alkitab, itu tidak mengacu 

kepada organ fisik di dalam tubuh kita 

yang memompa darah. (Jantung [heart] 

secara fisik berada di pusat tubuh kita 

serta mendatangkan kehidupan dan rang-

sangan ke seluruh tubuh.) Tetapi ketika 

firman Tuhan berbicara tentang hati, itu 

mengacu kepada pusat roh kita, inti ke-

beradaan kita di mana terletak motif-

motif kita yang terdalam. Ini juga yang 

merupakan pusat keberadaan  semua 
problem kita yang sesungguhnya. Hati 

itu sesungguhnya jauh lebih dalam dari 

pada pikiran! (Sekalipun kita juga me-

mang mempunyai banyak problem di 

dalam pikiran kita.) Pikiran adalah alat 

untuk menganalisa, menghitung-hitung, 

dan logika. Tetapi hal yang mendikte 

pikiran kita tentang apa yang perlu dire-

nungkan terdapat di dalam hati kita 

(perhatian, motif,  penyembahan, keingi-

nan-kecintaan atau kebencian). Pikiran 

dirangsang oleh hati. 
 

Yesus lebih banyak berkhotbah tentang 

hati dari pada hal-hal yang lain. Hati 

adalah tempat di mana terletak semua 

problem manusia yang sesungguhnya. 

Yesus berkata, “sebab dari dalam, dari 

hati orang, timbul segala pikiran jahat, 

percabulan, pencurian, pembunuhan, 

perzinahan, keserakahan, kejahatan, ke-

licikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesom-

bongan, kebebalan” (Mat. 15:18-20; 
Mrk.7:21-23). Jadi , yang merupakan 

kebutuhan kita yang terbesar adalah hati 

yang lembut, tunduk, dan mau berubah. 

Kita diperintahkan, “jagalah hatimu den-

gan segala kewaspadaan, karena dari situ-

lah terpancar kehidupan” (Ams. 4:23). 

Seluruh perbuatan, pilihan, dan keputusan 

 
 



Seluruh perbuatan, pilihan, dan keputusan di dalam hidup timbul dari apa yang ada 

jauh di dalam hati kita. Bahkan hati dari seorang yang sudah dipenuhi dengan Roh, 

yang sudah disalibkan harus di jaga dengan seksama dan terus-menerus terhadap 

kesombongan dan hal-hal yang berlebihan (2 Kor. 12:7). 

 

KITA TIDAK TAHU APA YANG ADA DI DALAM HATI KITA 
 

 Kita tidak mengenal diri kita sendiri ataupun apa yang menjadi 

kebutuhan kita yang sesungguhnya (2 Taw. 32:31). Tuhan mem-
biarkan semua situasi dan orang-orang datang ke dalam hidup kita    
supaya semua itu dapat menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita (1 
Taw. 28:9). 

 Elohim yang dahsyat membawa mereka melalui padang belan-

tara untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hati mereka (Ul. 
8:2). Tujuan dari masa-masa “kekeringan” dan kesukaran ialah untuk 
menolong kita melihat apa yang ada di dalam kita. Kita benar-benar tidak 
tahu, sehingga Tuhan harus menunjukkannya kepada kita. 

 Pemazmur berdoa agar Tuhan memperlihatkan diri-Nya 

kepadanya. “Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusa-
dari” (Mzm. 19:13). “Selidikilah aku, ya Tuhan dan kenalilah hatiku, 
ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku” (Mzm, 139:23). 

 Paulus berkata bahwa ia ingin mengenal dirinya sendiri, seba-

gaimana Elohim mengenal dia. (I Kor. 13:12). Ia pun mengakui 
bahwa ia tidak mengenal apa yang ada di hatinya, namun Tuhan menge-
tahuinya (I Kor. 4:3-5; Im. 4:2-3, 13; Luk. 9:55 KJV). 

 Yeremia berkata bahwa hati itu memperdayakan dan sangat ja-

hat, namun tidak ada seorang pun dapat mengenalnya. Tuhan 
harus memperlihatkan kepada kita apa yang dilihat-Nya. Kesombongan 
membuat kita berpikir bahwa kita tahu apa yang ada di hati orang lain, 
ataupun apa yang ada di hati kita sendiri, tanpa pewahyuan dari Tuhan. 
Hanya Tuhan sendirilah yang mengetahui dan Ia harus menunjukkannya 
kepada kita ( Ams. 21:2; Yer. 17:9-10). 

 Ayub buta terhadap suatu problem yang ada di hatinya. Setelah 

ia     diyakinkan akan kebutuhannya, ia mengakuinya, dan dilepaskan 
dari ujiannya. Hal yang paling penting sesudah mengenal Elohim adalah     
mengenal diri kita sendiri, apa yang sungguh-sungguh membuat kita ter-
gerak, dan apa yang sebenarnya ada di dasar persoalan kita. Kita tidak 
akan terlepas dari suatu ikatan sampai kita melihat ikatan itu, kemudian 
mengakuinya dan memohon kasih setia dan penyucian dari Elohim.   
Mintalah agar Tuhan menunjukkan apa yang sebenarnya meru-
pakan akar persoalan saudara! 

Catatan 

KEGIATAN DALAM SEMINGGU: 
 
   SENIN  : Persidangan Para Pemimpin  
   SELASA   : Ibadah jemaat Elohim di rumah- 

                       rumah               
   RABU  : Ibadah Raya di Rufei (sore) 
   KAMIS     : Ibadah pemuda, Doa  Malam &  
                       Persidangan  di jemaat masing 
                       -masing 
   JUMAT     : Ibadah di Jemaat masing-masing        
   SABTU     : Ibadah Pemuda Gabungan          
   MINGGU  : Ibadah Raya di Rufei (pagi) 
                             
           

  

INFO GEREJA 

PEMBERITAHUAN 

IBADAH  RAYA 

 
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                          

 
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 

BAGI SAUDARA-SAUDARI YANG 

BERULANG TAHUN DI BULAN    

JULI  2012 
   

 KAMI  MENGUCAPKAN: 

“Selamat Ulang Tahun” 

TUHAN  YESUS MEMBERKATI 


