
Rp. 7.234.000,-     

Rp.      61.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    150.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,-     

Rp.    100.000,- 

Rp.      15.000,- 

Rp.      30.000,- 

Rp.    116.000,- 

Rp. 1.178.000,-      

     TOTAL:   

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

 Rp.      71.000,-      

 Rp.    100.000,- 

 Rp.    116.000,- 

 Rp.    100.000,- 

 Rp.    114.000,-    

 Rp.    100.000,- 

 Rp.      30.000,- 

 Rp.      20.000,- 

 Rp.    751.000,- 

JUMAT,   27  JANUARI    2012 

Ibadah Raya di Rufei 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

 Rp.    380.000,- 

 Rp.    290.000,-   

 Rp.      20.000,- 

 Rp.    690.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

SION KLAMONO 

SELASA,  24   JANUARI   2012 

Persid. Pemimpin2 Rp.    106.000,- 

SENIN,   23  JANUARI   2012 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

SABTU,    28  JANUARI    2012 

MINGGU, 29  JANUARI   2012 

Rp.      54.000,- 

Ibadah Raya di RUFEI Rp. 1.264.000,- 

Peti DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira Rp.      80.000,-    

Ibadah Pemuda di jemaat: 

- LAODIKIA 

- SARDIS 

- EFESUS 

- SMIRNA 

Rp.      30.000,- 

Rp.      25.000,- 

Rp.      50.000,- 

Rp.      35.000,- 

AN. BENDAHARA                   
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

Ibadah SEK. MINGGU Rp.      50.000,- 

Aksi u/ Pendoa Syafaat: Rp. 1.200.000,-     

RABU,    25   JANUARI    2012 

Rp. 1.721.000,- 

Rp. 4.455.000,-     

 

VISI & MISI 

TUBUH KRISTUS 

 
VISI: 

1. Melaksanakan secara 
murni    kebenaran firman 
Tuhan yang  Alkitabiah. 

2. Melaksanakan        Pem-
bangunan Tubuh Kristus. 
Ef. 4:12; I Kor. 12:12-13 

 
MISI: 

1. Membangun manusia  
segambar dan  serupa  
dengan Kristus. 

        Kej. 1:26; II Kor. 3:18 

2. Menyiapkan pelayanan 
Lima Jawatan Roh.              
Ef. 4:11 

3. Membawa kembali kuasa 
Roh     Elohim dalam 
Gereja. 

4. Mempersiapkan penuai-

penuai di Akhir Zaman.       

EDISI NO. 04  Tgl. 4  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 

Hal-hal yang perlu diperhatikan  

selama ibadah berlangsung 

                                                                                 

 

         

Jangan  

Baca Warta  

Matikan  

Handphone 

         Hormati 

   Hadirat TUHAN 

TUHAN adalah TERANG-ku 
dan KESELAMATAN-ku, 

kepada   siapakah aku     
harus takut? 

TUHAN adalah BENTENG 
hidup-ku terhadap siapakah 

aku  harus gemetar? 

“Ya TUHAN ... 
Biarlah kehidupan Mu    

boleh senantiasa              
memancar di dalam hidup 
kami, sehingga hidup kami 

menjadi tanda ajaib bagi 
setiap orang.” 



Alkisah, ada tiga pohon di dalam hutan. Suatu 

hari, ketiganya saling menceritakan mengenai 

harapan dan impian mereka.. 

Pohon pertama berkata: “Kelak aku ingin   

menjadi peti harta karun. Aku akan diisi emas, 

perak dan berbagai batu permata dan semua 

orang akan mengagumi keindahannya” . 

Kemudian pohon kedua berkata: “Suatu hari kelak aku akan menjadi sebuah kapal 

yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar ke ujung dunia. Aku akan 

menjadi kapal yang kuat dan setiap orang merasa aman berada dekat denganku”. 
Lalu giliran pohon ketiga yang menyampaikan impiannya: “Aku ingin tumbuh     

menjadi pohon yang tertinggi di hutan di puncak bukit. Orang-orang akan             

memandangku dan berpikir betapa aku begitu dekat untuk menggapai surga dan    

TUHAN. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa dan orang-orang akan 

mengingatku” . 

Setelah beberapa tahun berdoa agar impian terkabul, sekelompok penebang pohon 

datang dan menebang ketiga pohon itu… 

Pohon pertama dibawa ke tukang kayu. Ia sangat senang sebab ia tahu bahwa ia akan 

dibuat menjadi peti harta karun. Tetapi, doanya tidak menjadi kenyataan karena    

tukang kayu membuatnya menjadi kotak tempat menaruh makanan ternak. Ia hanya 

diletakkan dikandang dan setiap hari diisi dengan jerami. 
Pohon kedua dibawa ke galangan kapal. Ia berpikir bahwa doanya menjadi            

kenyataan. Tetapi, ia dipotong-potong dan di buat menjadi sebuah perahu nelayan 

yang sangat kecil. Impiannya menjadi kapal besar untuk mengangkut raja-raja telah 

berakhir. 

Pohon ketiga di potong menjadi potongan-potongan kayu besar dan dibiarkan  

teronggok dalam gelap. 

Tahun demi tahun berganti, dan ketiga pohon itu telah melupakan impiannya masing-

masing. 

Kemudian suatu hari, sepasang suami istri tiba di kandang. Sang istri melahirkan dan 

meletakkan bayinya di kotak tempat makanan ternak yang dibuat dari pohon          

pertama. Orang-orang datang dan menyembah bayi itu. Akhirnya pohon pertama 

sadar bahwa di dalamnya telah diletakkan harta terbesar sepanjang masa. 
Bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke atas perahu nelayan yang 

dibuat dari pohon kedua. Di tengah danau, badai besar datang dan pohon kedua     

berfikir bahwa ia tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang di dalamnya. 

Tetapi salah seorang laki-laki itu berdiri dan berkata kepada badai: “Diam!!!” 

Tenanglah”. Dan badai itupun berhenti. Ketika itu tahulah bahwa ia telah             

mengangkut Raja di atas segala raja. 

Akhirnya, seseorang datang dan mengambil pohon ketiga. Ia dipikul sepanjang jalan 

sementara orang-orang mengejek lelaki yang memikulnya. Laki-laki itu kemudian 

dipakukan di kayu ini dan mati dipuncak bukit. Akhirnya pohon ketiga sadar bahwa 

ia demikian dekat dengan TUHAN, karena YESUS-lah yang disalibkan padanya… 

———————————————————————————— 

 

Ilustrasi  

INFO GEREJA 
 

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

 

 Terima kasih 

PEMBERITAHUAN 

Sekolah Minggu pada hari 

Minggu Pagi jam 09.00 WIT 

dan pada hari Rabu jam 19.00 

WIT tempat ruang belajar 

SBTC. 

BAGI SAUDARA-SAUDARI 

YANG BERULANG TAHUN DI 

BULAN    

MARET  2012   
 KAMI  MENGUCAPKAN: 

“Selamat Ulang Tahun” 

TUHAN  YESUS MEMBERKATI 

—————————- 

Ketika keadaan tidak seperti yang Saudara inginkan, ketahuilah bahwa 

TUHAN memiliki rencana untuk Saudara. Jika engkau percaya pada-

Nya, Ia akan memberimu berkat-berkat besar. Ketiga pohon           

mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi tidak dengan cara 

yang seperti mereka bayangkan. Begitu juga dengan kita, kita tidak 

selalu tahu apa rencana TUHAN bagi kita. Kita hanya tahu bahwa 

jalan-Nya        bukanlah jalan kita, tetapi jalan-Nya adalah yang terbaik 

bagi kita,   selamanya… Haleluya………..  AMIN 

“Jangan lupa ya adik-adik …” 

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) 

 

http://renungan-harian.com/oh-betapa-dalamnya-betapa-lebarnya-lirik-chord
http://renungan-harian.com/meninggalkan-harta-duniawi
http://renungan-harian.com/cerita-cerita-rohani-kristiani
http://renungan-harian.com/cerita-inspiratif-motivasi-kau-tak-akan-tahu
http://renungan-harian.com/cerita-inspirasi-dan-motivasi-hanya-sebuah-koin-penyok
http://renungan-harian.com/rencana-tuhan-indah-pada-waktunya
http://renungan-harian.com/cara-mendapat-berkat-tuhan

