
TOTAL KOLEKTE dari:   
tgl. 13/02/2012  s/d  19/02/2012 

Rp. 4.189.000,-     

TOTAL Persembahan    

ZERUBABEL  18  FEBRUARI  

2012 

Rp.    180.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,-     

Rp.    100.000,- 

Rp.    114.000,- 

Rp.      44.000,- 

Rp. 1.238.000,-  

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

 Rp.    140.000,-      

 Rp.    108.000,- 

 Rp.    150.000,- 

 Rp.    100.000,- 

 Rp.    238.000,-    

 Rp.    111.000,- 

 Rp.      50.000,-      

 Rp.      25.000,-      

 Rp.    922.000,- 

JUMAT,   17  FEBRUARI    2012 

Ibadah Raya di Rufei 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

SION KLAMONO                

 Rp.    358.000,- 

 Rp.    268.000,-   

 Rp.      20.000,- 

 Rp.      94.000,- 

 Rp.    740.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

SELASA,  14   FEBRUARI   2012 

Rp     120.000,- 

SENIN,   13  FEBRUARI   2012 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

SABTU,    18   FEBRUARI    2012 

MINGGU,   19   FEBRUARI   2012 

Rp.    120.000,- 

Ibadah Raya di RUFEI Rp. 1.843.000,- 

Peti DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira Rp.    107.000,-    

- LAODIKIA 

- SARDIS 

- SMIRNA 

Rp.      38.000,- 

Rp.      44.000,- 

Rp.      60.000,- 

AN. BENDAHARA                   
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

Ibadah SEK. MINGGU  

    

Rp.      30.000,- 

Ibadah Pemuda di jemaat:  

    

RABU,    15   FEBRUARI   2012 

Rp. 2.067.000,- 

Rp. 7.329.000,- 

Rp. 1.045.000,-      

Rp. 2.800.000,-      

Rp. 1.590.000,-      

Rp. 1.600.000,-      

Rp. 2.300.000,-      

Rp.    510.000,- 

Rp. 1.000.000,-      

Rp.    400.000,-   

Pers.  ZERUBABEL  18  FEBRUARI  2012 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp.11.245.000,-     

Persid. Pemimpin2 

 

EDISI NO. 07 TGL. 25  MARET  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 

 

 

 

 

Definisi: Mendengar suara Tuhan berarti: manusia berdiam diri [tenang] dan 

memberikan kesempatan bagi Elohim untuk mengungkapkan isi hatiNya kepada 

manusia.    Diumpamakan  Yohanes 3:3-4. 

Bag.I ….. 

Cara  Tuhan  Berbicara  Kepada  Umatnya: 
 

1. Melalui suara yang dapat didengar 

secara langsung [rhema] 

 Tuhan berbicara dengan Samuel        

       I Sam 3:1-10 

 Saulus mendengar suara Tuhan         

  Kis 9:1-8 

2. Melalui pernyataan pribadi Elohim 

sendiri dalam diri Yesus Kristus 

AnakNya. Ibr 1:2 

3. Melalui suara hati nurani. Maz 16:7 

 Kadang-kadang suara Tuhan 

yang disampaikan berupa:  

1. Peringatan atau nasehat. 
2. Hikmat dalam menghadapi 

problem kehidupan sehari-hari. 

4. Melalui karunia-karunia Roh Kudus.    

I Kor 12:7-12, contoh: Kis 9:10-11; 

10:9-23;21:10-11 

5. Melalui firman Tuhan (logos)             

II Tim 3:16 

6. Melalui kehadiran malaikat Tuhan 

 Lot       Kej 19:12 dst. 

 Gideon  Hak 6:11 

 Filipus  Kis 8:16 

 Petrus  Kis 12:7-11 dll 

7. Melalui nabi-nabi Tuhan Yes 53;   

Hos 1:2 

8. Mela lui  an gin  sepoi - sepoi .           

IRaja 19:9-18 

9. Melalui orang lain / teman-teman 
seiman 

10. Elohim berbicara melalui perempuan 

Samaria, dan orang lain menjadi 

percaya.           Yoh 4:39-42 

11. Filipus bersaksi kepada Natanael, 

Natanael percaya 

12. Melalui mimpi yang dari Tuhan 

13. Mimpi Yusuf  Kej 37:26-30 

14. Mimpi raja Firaun  Kej 41:1-36 

15. Mimpi raja Nebukadnezar  Dan 2:1 

Tetapi tidak semua mimpi datangnya 

dari Tuhan, tetapi kadang-kadang 
karena kita banyak kesibukan.        

Phk 5:2 

16. Melalui binatang: Hewan, keledai 

Bileam. Bil 22:26-30 

17. Melalui situasi dan kondisi (keadaan 

sehari-hari) 

18. Melalui bencana / kecelakaan 

19. Lewat kegagalan: study, pacaran, 

pekerjaan, dll 
 



Bagai Rajawali...  
S i n g k a t 
cerita ..., dalam  
p e r j a l a n a n 
m e n u j u        
Denhaag, ketika 

sedang bercakap-cakap soal hal-hal 
dalam ibadah yang kadang-kadang tidak 
"Alkitabiah", pak Gembala menyebut satu 
lagu rohani populer yang sangat akrab 
ditelinga kita; Bagai Rajawali. Menurut 
pak Gembala, lagu itu sangat tidak    
Alkitabiah. Refrain lagu itu berkata; 
"...di bawah kepak sayapMu, Kau bawaku 
t e r b a n g  t i n g g i . . . " 
Faktanya adalah, tidak pernah tertulis 
dalam Alkitab bahwa kita berada "di 
bawah kepak sayapMu". Dalam Keluaran 
19:4 dan Ulangan 32:11, Elohim          
digambarkan mendukung kita di atas 
kepak sayapnya. Kalo di bawah kepak 
sayap, berarti di ketek Rajawali,         
yaaaaa jatuh dong kita.... hehehe.. 
Ngomong2 soal Rajawali,.... mengapa 

orang Kristen selalu diidentikan dengan 
burung Rajawali?? Mengapa Kristen yang 
sejati disebut Kristen Rajawali?? Fakta 
apa dari burung Rajawali yang tepat 
menggambarkan kehidupan seorang    
K r i s t e n  y a n g  s e j a t i ? ? 
Da l a m  a r t i k e l  d a r i  s e b u a h                  
website rohani, tercatat bahwa Rajawali 
adalah makhluk ciptaan Tuhan yang    
sangat indah. Alkitab menuliskan      
mengenai Rajawali sebanyak 38 kali, 
jauh lebih banyak dibandingkan Merpati 
atau jenis burung lainnya. Seekor      
Rajawali dewasa memiliki tinggi badan 
sekitar 90 cm, dan bentangan          
s a y a p  s e p a n j a n g  2 m .                                               
Ia membangun sarangnya di puncak-
puncak gunung. Sarang itu sangat besar 
sehingga manusia pun dapat tidur di 
dalamnya. Sarang itu beratnya bisa   
mencapai 700 kg dan sangat nyaman. 
Dari artikel tersebut, dibawah ini adalah 
beberapa hal yang dapat dipelajari dari 

burung Rajawali: 

PELAJARAN I : 

SEMUA BAYI RAJAWALI HARUS BELAJAR 
UNTUK TERBANG 
Di atas puncak gunung yang tinggi, telur 
Rajawali menetas dan munculah bayi 
Rajawali. Seperti layaknya bayi yang 
lain, hanya ada dua hal yang sangat   
disukai oleh bayi Rajawali ini untuk   
dilakukan, yaitu makanan dan tidur. Bayi 
Rajawali akan menghabiskan masa-masa 
pertamanya di dunia di dalam sarangnya 
yang nyaman. Setiap hari, induk Rajawali 
mencarikan makanan untuk bayinya dan 
menyuapi mulut bayi yang sudah terbuka 
untuk menerima makanan. Dengan perut 
kenyang, bayi itu tidur kembali. Hal itu 
berlangsung berulang-ulang dalam  
hidupnya. Siklus ini berjalan beberapa 
minggu, sampai pada suatu hari, induk 
Rajawali ini terbang dan hanya berputar-
putar di atas sarangnya memperhatikan 
anaknya yang ada di dalamnya. Kali ini 
tanpa makanan. Setelah berputar      
beberapa kali, induk Rajawali akan    

terbang dengan kecepatan tinggi menuju 
sarangnya, ditabraknya sarang itu dan 
digoncang-goncangkannya. Kemudian ia 
merenggut anaknya dari sarang dan   
dibawanya terbang tinggi. Kemudian,   
secara tiba-tiba, ia menjatuhkan bayi 
Rajawali dari ketinggian. Bayi ini     
berusaha terbang, tapi gagal. Beberapa 
kali jatuh, cepat-cepat sang induk 
meraih anaknya kembali. Setelah itu, 
d i l e p a s k a n n y a  p e g a n g a n  i t u                
d a n  a n a k n y a  j a t u h  l a g i . 
Tapi sebelum anaknya menyentuh     
daratan, ia mengangkatnya kembali. Hal 
ini dilakukan berulang-ulang setiap hari. 
Hingga hanya dalam waktu satu minggu 
anaknya sudah banyak belajar, dan mulai 
memperhatikan bagaimana induknya 
terbang. Dalam jangka waktu itu, sayap 
anak Rajawali sudah kuat dan ia pun   
mulai bisa terbang. 
Banyak orang Kristen seperti bayi      
Rajawali ini. Terlalu nyaman di dalam 
sarangnya. Kita hidup dengan nyaman 

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

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

   MINGGU  :  Ibadah Raya di Rufei (pagi) 
                            Ibadah Pemuda di jemaat  
          masing-masing (sore) 

 

 
Bagi yang ingin memberi informasi atau 
tulisan kesaksian untuk dimuat dalam 
Warta Jemaat dapat menghubungi 
sekretariat gereja. 

 
 Terima kasih 

Hal-hal yang perlu diperhatikan 
selama ibadah berlangsung 

                                                                                 

 

           

PEMBERITAHUAN 

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, di-

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

membersihkan gedung ibadah 

pada  hari  Sabtu dan            

pengaturan dikembalikan pada 

jemaat masing-masing. 

               Terima kasih 

    

INFO GEREJA 

 

Untuk pengurusan Akte Penyerahan Anak, 
Akte Baptis    dan Akte Nikah     silahkan                
menghubungi    sekretariat GPI “Jalan Suci”   
Sorong Papua. 

tanpa mau ada perubahan. Kita mau   
selalu di isi dengan firman yang enak di 
telinga, tanpa mau menerima kenyataan 
bahwa hidup kekristenan juga adalah 
hidup dalam penderitaan memikul salib. 
Ketika pencobaan datang menggoncang 
hidup kita, tergoncang pula iman kita. 
Kita mulai menyalahkan Tuhan dan 
memilih untuk menjauhi-Nya. Kita tidak 
sadar bahwa Tuhan sedang   melatih kita, 
agar sayap kita menjadi kuat dan siap 

untuk terbang tinggi. Sebagaimana otot 
yang keras dan kuat di bentuk dari latihan 
yang rutin, demikian pula iman orang  
Kristen. Sebagaimana induk burung     
Rajawali yang membiarkan anaknya jatuh 
dan menyambarnya kembali disaat2 kritis, 
demikian pula Elohim, ketika kita jatuh 
dalam pencobaan, Ia tak pernah        
membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. 

  Bag. I  …… 

Matikan  

Handphone 

Jangan  

Baca Warta  

   Hormati 

      Hadirat TUHAN 

http://www.airhidup.com/

