
   

Ibdh. Pemuda Sardis Rp.       40.000,- 

Rp. 1.379.000,- 

Rp.    658.000,- 

 Rp.    731.000,- 

 

Persembahan   KHUSUS 

06  MEI  2012 

Rp.   530.000,- 

Rp.1.100.000,- 

Rp.   555.000,- 

Rp.   770.000,- 

Rp.1.220.000,-       

Rp.   600.000,-     

Rp.1.000.000,-     

Rp.   210.000,-   

Rp.   550.000,- 

Rp.6.535.000,- 

 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

BETLEHEM 

 

Rp.    120.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.      60.000,- 

Rp.      40.000,- 

Rp.    160.000,- 

Rp.    124.000,- 

Rp. 1.304.000,- 

 Rp.     200.000,- 

 Rp.     210.000,- 

 Rp.     331.000,-   

 Rp.       49.000,- 

 Rp.     790.000,- 

SELASA,  01  MEI  2012 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

SABTU,    05  MEI  2012 

MINGGU,   06  MEI  2012 

Rp.      84.000,- 

Kolekte Ibadah Raya  

Peti DIAKONIA 
Ibadah di jemaat Tiatira Rp.    113.000,-    

AN. BENDAHARA                   
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

Ibadah SEK. MINGGU Rp.      33.000,-

RABU,    02  MEI  2012 

TOTAL KOLEKTE dari:   
tgl. 01/05/2012  s/d  06/05/2012 

KAMIS,    03 MEI  2012 

Rp. 2.998.000,-

Rp. 5.932.000,- 

AKSI 

  
PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

SION KLAMONO                

Kolekte Ibadah Raya  

AKSI 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

Ibdh. Pemuda  Laodikia Rp.       20.000,- 

JUMAT,   04  MEI  2012 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

Rp.      82.000,- 

Rp.    100.000,- 

Rp.    135.000,- 

Rp.    100.000,- 

Rp.    180.000,- 

Rp.    113.000,- 

Rp.      20.000,- 

Rp.      50.000,- 

Rp.    840.000,- 

 

EDISI NO. 18  TGL. 17  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 

Malaikat dalam bahasa Ibrani adalah 

“MALACK” dan dalam bahasa Yunani 

adalahh “AGGELOS”. Keduanya      

mengandung arti yang satu pula yaitu 
“UTUSAN”. Bila dijabarkan lebih jauh 

lagi maka itu berarti orang-orang atau 

pelayan-pelayan yang diutus dari        

seseorang dan menjadi majikan mereka 

sehingga mereka pergi dengan membawa 

berita-berita tertentu untuk menyampai-

kan berita-berita tersebut kepada orang-

orang yang ditujuinya. Kalau utusan      

Elohim berarti orang-orang dan pelayan-

pelayan yang di utus dari Elohim yang 

membawa berita-berita hidup dari Elohim 

itu untuk menyampaikan berita-berita 
tersebut kepada orang-orang yang dike-

hendaki olehNya. 

 

ADA TIGA DIMENSI DALAM        

PELAYANAN PARA UTUSAN       

T UHA N / M A L A I KA T  T UHA N /

HAMBA   TUHAN/NABI TUHAN. 

1. Kita sebagai utusan Tuhan menerima 

berita dari yang mengutus kita yakni 

Elohim itu sendiri. 

2. Kita sebagai utusan Tuhan harus 
menjadi berita dari yang telah kita 

terima. 

3. Kita sebagai utusan Tuhan harus 

menyampaikan berita dari Tuhan di 

dalam keberadaan kita. Berita selalu 

keluar dari kehidupan kita dan tidak 

hanya keluar dari kata-kata yang kita 

beritakan saja. 

 

 Akan menjadi tidak layak, tidak 

efektif dan sia-sia bila kita melayai 

sesuatu yang belum menjadi roh dan 

kehidupan di dalam diri kita. Ada 

satu teladan, contoh dan pola yang 
telah nyata di dalam diri Tuhan    

Yesus Kristus yang sebagai utusan 

dari Elohim Bapa di surga. Yoh. 

18:38 berkata “apakah kebenaran itu 

atau siapakah kebenaran itu. Dia 

Yesus Kristus Tuhan adalah kebena-

ran, hidup dan jalan Tuhan. Firman 

M u  a d a l a h  k e b e n a r a n 

(Yoh.17:17).Tuhan Yesus Kristus 

adalah perwujudan yang hidup dari 

Firman, sehingga kita melihat ke-

benaran di dalam pribadi yang ajaib. 
Berita dan si pembawa berita (utusan

-utusan, malaikat-malaikat) adalah 

satu yang merupakan kesatuan yang 

sinergi. 

 Kita memiliki berita untuk dinyata-

kan kepada orang-orang lain        

sebanyak yang telah Tuhan wahyu-

kan kepada kita sejauh mana wahyu 

kebenaran maha hidup itu telah men-

jelma di dalam kehidupan kita. Sebe-

lum wahyu firman Tuhan menjelma 

di dalam diri kita, maka hal itu tidak 

lebih dari sekedar teori-teori        

pernyataan prinsip-prinsip kebenaran 

kehidupan 

 

 



Kehidupan yang masih belum ter-

bukti kenyataannya (1 Yoh. 1:1). 

Yang menjadi tujuan mulia dari misi 

para utusan bukan hanya menyam-

paikan berita itu, tetapi menjadi 
berita itu sendiri berdasarkan ke-

beradaan kita.  

 Pelayanan malaikat-malaikat / hamba

-hamba Tuhan adalah utusan Firman     
Elohim yang menyampaikan berita 

Elohim. Bukan hanya berkhotbah 

kata-kata yang memberi penekanan 

pada apa yang di ucapkan, tetapi 

manifestasi dari pikiran, maksud dan 

kehendak Elohim. Perbuatan adalah 

hasil atau ekspresi nyata dari ke-

beradaan hidup kita. Apabila berita 

telah menjelma menjadi hidup kita 

dan keberadaan kita, maka orang 

akan mendengar berita kehidupan 

dari Elohim di dalam roh dan de-
montrasi kuasa dan bukan di dalam 

hikmat perkataan manusia belaka. 

 

ADA TIGA PESAN POKOK DALAM 

BERITA YANG DISIARKAN / 

DIBERITAKAN OLEH UTUSAN-

UTUSAN TUHAN / MALAIKAT-

MALAIKAT        TUHAN / HAMBA-

HAMBA TUHAN. 

1. Berita tentang hakekat atau inti dari 

kebenaran itu. Kebenaran adalah 

keberadaan dari sumber kehidupan 

dan kodrat-kodrat dari kehidupan itu. 

Kebenaran itu sendiri adalah ke-

beradaan Elohim yang adalah Roh 
yang maha hidupp, maha sempurna 

dan maha kekal dan kodrat-kodrat 

hidupNya. 

2. Berita tentang pesan-pesan moral 

dan ahklak yang merupakan kodrat-

kodrat Elohim yang harus menjadi 

perilaku kita atau sifat hidup kita. 

3. Berita tentang syariat-syariat atau 

hokum-hokum atau aturan-aturan 

yang akan menjadi amal bakti kita. 

 

Hal tersebut merupakan ketaatan kita 
pada bentuk-bentuk atau jenis-jenis 

kegiatan ibadah, ketaatan kita pada 

jadwal-jadwal kegiatan, ketaatan kita 

hadir pada tempat-tempat kegiatan 

ibadah dan barang-barang financial 

materi yang kita miliki lalu kita beri-

kan atau persembahkan atau 

sedekahkan mengatasnamakan 

kepada Elohim dan diperuntukan 

bagi orang-orang lain, diperuntukan 

bagi kegiatan-kegiatan   pelayanan  
dan diperuntukan bagi tempat-tempat 

untuk kegiatan. 

 

ORANG-ORANG KORINTUS 
Kaum beriman di Korintus mempunyai segala  macam pengetahuan, tetapi mereka sombong 
dan tetap sebagai bayi di dalam Kristus (1 Kor. 1:5; 8:1; 3:1). Pengetahuan tidak bisa mem-
bantu orang bertumbuh satu inci pun, sebaliknya hanya bisa membuat orang tetap sebagai bayi 
dalam rohaninya. Jika kita lebih condong kepada pengetahuan, kita akan lebih lama tinggal 

sebagai bayi di dalam Kristus. Dalam suratnya yang pertama kepada orang-orang Korintus, 
Paulus mengalihkan mereka dari pengetahuan kepada pertumbuhan hayat, supaya mereka 
mengalami perubahan bagi bangunan Elohim (1 kor. 3:6-12). Paulus berkata, ”Aku menanam, 
Apolos menyiram, tetapi Elohim yang menumbuhkan. “Seolah-olah ia memberitahu orang-
orang Korintus, “Kalian tidak memerlukan pengetahuan yang lebih banyak, yang kalian perlu-
kan adalah pertumbuhan hayat. Pertumbuhan hayat ini untuk perubahan yang menghasilkan 
bahan-bahan berharga bagi bangunan Elohim. Kalian perlu pertumbuhan hayat agar kalian 
bertumbuh dari manusia duniawi menjadi manusia rohani yang sejati, sehingga kalian dapat 
menjadi batu-batu permata bagi bangunan Elohim.” 

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    

JUNI  2012 
   

 KAMI  MENGUCAPKAN: 

“Selamat Ulang Tahun” 

TUHAN  YESUS MEMBERKATI 


