
7. Jemaat Tiatira     Rp             - 

8. Jemaat Berea     Rp       270.000,- 

 

G. T O T A L SELURUHNYA   Rp    8.426,000,- 
 

Keterangan Kredit : 

 Aksi amplop untuk acara pemuda di Jogjakarta 

 Pelayanan ibu-ibu diaken filadelfia, bantuan kepada anggota jemaat yang sakit 

 Tiket Hamba Tuhan Yunike Wanggori Ke Nabire, Biaya 1 buah peti jenazah, trans-

port & penyiapan uang lahat, pelayanan ibu-ibu diaken Efesus 

 Total Pengeluaran Rp 20.615,000,- 

 
 

Selamat ulang tahun bagi Bapak/ibu saudara/i yang      

berulang tahun pada hari ini Tuhan Yesus Memberkati 

Selamat hari minggu Kasih dan Damai                                     

Sejahtera  Tuhan menyertai selalu  

Selamat datang bagi Bapak Ibu saudara/i yang baru per-

tama kali beribadah bersama kami, saudara bukan orang 

asing tetapi keluarga Tubuh Kristus Bahagia. 

Persidangan Ilahi para pemimpin                                                   

Senin tanggal 16 September 2013                                                        

jam 17.00 wit 

Warta jemaat 

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. 

Visi dan Misi 
Visi : 
1. Melaksanakan secara murni kebenaran firman Tuhan yang Alkitabiah 
2. Melaksanakan pembangunan Tubuh Kristus Efesus 4 : 14 ; I Kor 12 : 12-13 

 
Misi : 
1. Membanngun manusia segambar dan serupa dengan Kristus Kej 12: 26 ; II Kor 3 : 18 
2. Menyiapkan pelayanan lima jawatan roh Efesus 4 : 11 
3. Membawa kembali kuasa Roh Elohim dalam gereja  

ADA TETESAN SETELAH TETESAN 

TERAKHIR  

 
Pasar malam dibuka di sebuah kota. Penduduk 
menyambutnya dengan gembira. Berbagai 
macam permainan, stand makanan dan pertun-
jukan diadakan. Salah satu yang paling is-
timewa adalah atraksi manusia kuat. Begitu 
banyak orang setiap malam menyaksikan unjuk 

kekuatan otot manusia kuat ini . 
Manusia kuat ini mampu melengkungkan baja 
tebal hanya dengan tangan telanjang. Tinjunya 
dapat menghancurkan batu bata tebal hingga 
berkeping-keping. Ia mengalahkan semua pria 
di kota itu dalam lomba panco. Namun setiap 
kali menutup per tunjukkannya ia hanya 
memeras sebuah jeruk dengan genggamannya. 

Ia memeras jeruk tersebut hingga ke tetes tera-
khir. ‘Hingga tetes terakhir’, pikirnya. 
Manusia kuat lalu menantang para penonton : 
"Hadiah yang besar kami sediakan kepada 
barang siapa yang bisa memeras hingga keluar 
satu tetes saja air jeruk dari buah jeruk ini!" 

 
Kemudian naiklah seorang lelaki, seorang yang 

atletis, ke atas panggung. Tangannya kekar. Ia 
memeras dan memeras... dan menekan sisa 
jeruk... tapi tak setetespun air jeruk keluar. 
Sepertinya seluruh isi jeruk itu sudah terperas 
habis. Ia gagal. Beberapa pria kuat lainnya 
turut mencoba, tapi tak ada yang berhasil.  

Manusia kuat itu ter senyum-senyum sambil 
berkata : "Aku berikan satu kesempatan tera-
khir, siapa yang mau mencoba?" 
 

Seorang wanita kurus setengah baya men-
gacungkan tangan dan meminta agar ia boleh 
mencoba. "Tentu saja boleh nyonya.  Mari naik 
keatas panggung.” 
 
Walau dibayangi kegelian di hatinya, manusia 
kuat itu membimbing wanita itu naik ke atas 
pentas. Beberapa orang tergelak-gelak men-

golok-olok wanita itu. 
 
Pria kuat lainnya saja gagal meneteskan setetes 
air dari potongan jeruk itu apalagi ibu kurus 
tua ini. Itulah yang ada di pikiran penonton. 
 
Wanita itu lalu mengambil jeruk dan meng-
genggamnya. Semakin banyak penonton yang 

menertawakannya. Lalu wanita itu mencoba 
memegang sisa jeruk itu dengan penuh konsen-
trasi. Ia memegang sebelah pinggirnya, menga-
rahkan ampas jeruk ke arah tengah, demikian 
terus ia ulangi dengan sisi jeruk yang lain. Ia 
terus menekan serta memijit jeruk itu, hingga 
akhirnya memeras... dan "ting!" setetes air 
jeruk muncul terperas dan jatuh diatas meja 

panggung. Penonton terdiam terperangah. Lalu 
cemoohan segera berubah menjadi tepuk tan-
gan riuh. 

Edisi minggu ke empat september 



"Nyonya, aku sudah melakukan pertunjukkan 
semacam ini ratusan kali. Dan, banyak orang 
pernah mencobanya agar bisa membawa pu-
lang hadiah uang yang aku tawar kan, tapi 

mereka semua gagal. Hanya anda satu-satunya 
yang berhasil memenang kan hadiah itu. Boleh 
aku tahu, bagaimana anda bisa melakukan hal  
itu ?. 
 
"Begini," jawab wanita itu, "Aku adalah seo-
rang janda yang ditinggal mati suamiku. Aku 
harus bekerja keras untuk mencari nafkah bagi 

hidup kelima anakku. Jika kau memiliki tang-
gungan beban seperti itu, kau akan mengetahui 
bahwa selalu ada tetesan air walau itu di 
padang gurun sekalipun. Kau juga akan men-
getahui jalan untuk menemukan tetesan itu. 
Jika hanya memeras setetes air jeruk dari am-
pas yang kau buat, bukanlah hal yang sulit 
bagiku". 

 
Selalu ada tetes setelah tetesan terakhir. Aku 
telah ratusan kali mengalami jalan buntu untuk 
semua masalah serta kebutuhan yang keluar-
gaku perlukan. Namun hingga saat ini aku 
selalu menerima tetes berkat untuk hidup ke-
luargaku. Aku percaya Tuhanku hidup dan aku 
percaya tetesan berkatNya tidak pernah kering, 

walau mata jasmaniku melihat semuanya telah 
kering.  

Aku punya alasan untuk menerima jalan keluar 
dari masalahku. Saat aku mencari, aku meneri-
manya karena ada pribadi yang mengasihiku. 
 

"Bila anda memiliki alasan yang cukup kuat, 
anda akan menemukan jalannya", demikian 
kata seorang bijak. Seringkali kita tak kuat 
melakukan sesuatu karena tak memiliki alasan 
yang cukup kuat untuk menerima hal tersebut. 
(Bits & Pieces, The Economics Press) 
 

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; 

carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, 

maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena 

setiap orang yang meminta, menerima dan 

setiap orang yang mencari, mendapat dan 

setiap orang yang mengetok, baginya pintu 

dibukakan. Adakah seorang dari padamu yang 

memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta 

roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? 

Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pem-

berian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi 

Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan 

yang baik kepada mereka yang meminta 

kepada-Nya." 

A. MINGGU 01 SEPTEMBER 2013 

1. Pemuda Umum            Rp  123.000,- 

2. Kantong Ungu    Rp  645.000,- 

3. Kantong Merah    Rp  609.000,- 

4. Peti Diakonia    Rp       1.378.000,- 

5. Sekolah Minggu    Rp   30.000,- 

 

B. SENIN 2 SEPTEMBER 20131 

1. Persidangan Ilahi    Rp  62.000,- 

 

C. SELASA 3 SEPTEMBER 2013 

1. Jemaat Pergamus    Rp  65.000,- 

2. Jemaat Laodekia    Rp        120.000,- 

3. Jemaat Sardis    Rp    - 

4. Jemaat Filadelfia    Rp    - 

5. Jemaat Efesus    Rp        150.000,- 

6. Jemaat Smirna    Rp  97.000,- 

7. Jemaat Berea    Rp  50.000,- 

 

D. JUMAT 6 SEPTEMBER 2013 

1. Jemaat Pergamus    Rp       100.000,- 

2. Jemaat Laodekia    Rp        53.000,- 

3. Jemaat Sardis    Rp    - 

4. Jemaat Filadelfia    Rp       171.000,- 

5. Jemaat Efesus    Rp       177.000,- 

6. Jemaat Smirna    Rp       111.000,- 

7. Jemaat Berea    Rp        15.000,- 

 

E. SABTU 7 SEPTEMBER 2013 

1. Pemuda Efesus    Rp       110.000,- 

2. Pemuda Smirna    Rp  30.000,- 

 

F. MINGGU 8 SEPTEMBER 2013 PERSEMBAHAN KHUSUS 

1. Jemaat Pergamus    Rp            430.000,- 

2. Jemaat Laodekia    Rp       750.000,- 

3. Jemaat Sardis    Rp       550.000,- 

4. Jemaat Filadelfia    Rp       630.000,- 

5. Jemaat Efesus    Rp       850.000,- 

6. Jemaat Smirna    Rp       850.000,- 


