
SENIN,  4   JULI   2011 

Persid. Pemimpin2 Rp.   88.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp. 100.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 150.000,- 

Rp. 267.000,- 

Rp. 226.000,-     

Rp.  

Rp.    

Rp.   30.000,- 

SELASA,  5   JULI   2011 

RABU,   6  JULI   2011 

KAMIS,   7  JULI   2011 

SABTU,  9  JULI   2011 

Ibadah Raya di rufei 

Peti  DIAKONIA 

Rp.1.180.000,- 

Rp.  

IBADAH  KKR 

 

 

IBADAH  KKR 

 

 

 

 

 

Rp.   487.000,- 

 

 

Rp.1.184.000,- 

 

 

 

 

 

MINGGU,  10  JULI   2011  

AN. B
EN

DAHARA    
    

    
    

   

TUBUH KRIST
US L

OKAL    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

SO
RONG,- 

Ibadah Pemuda UMUM: 

Rp.   100.000,-       

Ibadah Raya di RUFEI Rp.1.211.000,- 

Peti DIAKONIA Rp. 

  

JUMAT,   8  JULI  2011 

Ibadah Pemuda Efesus Rp.     23.000,-    

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 

 

 

 

VISI & MISI 

TUBUH KRISTUS 

 

VISI: 

1. Melaksanakan secara murni    

kebenaran firman Tuhan yang  
Alkitabiah. 

2. Melaksanakan Pembangunan 

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.       

Keinginan DAGING adalah 

MAUT     [Roma 8:6] 

 
Alkitab menyuratkan bahwa “mereka 
yang hidup menurut daging 
memikirkan perkara-perkara daging,” 
pikiran kedagingan adalah 
memikirkan perkara-perkara daging 
dan tidak satupun dari perkara daging 
memiliki KEHIDUPAN di dalamnya. 
 
MANUSIA YANG MENETAPKAN 
HATI DAN PIKIRANNYA PADA 
PERKARA-PERKARA YANG DI 
ATAS, berada di tempat dimana ia 
tidak hanya memandang rendah 
perkara-perkara duniawi dan juga 
tubuhnya, tetapi ia juga memandang 
hina semua perkara itu, bahkan 
membencinya, karena ia telah 
BELAJAR bahwa semuanya ini 
penghambat perjalanannya yang 
didasarkan pada KEHIDUPAN dan 
REALITAS. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan 

selama ibadah berlangsung 

Matikan  

Handphone 

                                    Jangan  

                                             Baca Warta  

          Hormati 

      Hadirat TUHAN 

lebih baik seorang 

muda miskin tetapi berhikmat dari pada 

seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak 

mau diberi peringatan lagi. 

Pengkhotbah  4:13. 

Minggu,   17   JULI   2011 



D

Kristus bertindak melalui orang yang 

beriman. 
Seringkali orang Kristen berdoa 

memohon agar Elohim mengabulkan 

semua keinginannya. Doa-doa mereka 

kedengaran sangat saleh ketika mereka 
menyampaikan “pesanan-pesanan” 

mereka untuk hari ini atau minggu ini. 

Orang-orang banyak memboroskan 
waktu untuk berdoa dengan meminta 

dua hal yang Elohim tidak akan pernah 

lakukan: 

1. Mereka meminta TUHAN untuk 
m e l a k u k a n  a p a  y a n g 

sesungguhnya TUHAN sudah 

lakukan. 
2. Mereka meminta TUHAN untuk 

melakukan apa yang telah 

TUHAN perintahkan agar mereka 
lakukan. 

Roh Kudus bukan makhluk sorgawi 

yang dapat kita suruh-suruh untuk 

menyelesaikan misi kita dalam hidup. 
Dia bertindak melalui kita sebagai 

orang beriman. Kita adalah baitNya 

pada masa kini. Dia menggerakkan 

orang-orang ketika kita bekerja. Dia 
melaksanakan misiNya di dalam kita 

dan melalui kita. Misi  pelayanan itu 

telah diserahkan kepada kita, Kristus 
telah duduk disebelah kanan Yang 

Maha Besar di tempat yang tinggi, [Ibr 

1:3b...] 
Puji TUHAN,  sungguh nyata 

karya Roh Kudus bekerja lebih 

dahsyat lagi. Jiwa-jiwa semakin 

banyak dibebaskan dari belenggu 
kuasa roh-roh jahat, kutuk penyakit 

dan beban-beban yang menindis jiwa 

mereka. Kami melihat umat Tuhan 
yang sangat lapar akan makanan 

Firman Tuhan, mereka sudah jenuh di 

dalam ibadah-ibadah yang tidak 
memiliki kuasa.  

Mari  kita gunakan KUASA yang  

sudah TUHAN berikan kepada kita 

masing-masing, biarlah API ROH 
KUDUS semakin menyala-nyala dan 

membakar roh kita.  

MARANATHA. 
 

 

MESKI TAK SESUAI STANDARD 

Ada banyak orang yang ragu pada dirinya sendiri. Saat TUHAN mulai 

mengangkat dia untuk melayani dengan porsi yang lebih besar, ia terhalang oleh opini 

atau perasaanya sendiri. Ketakutan, rendah diri, merasa tidak pantas atau bahkan 

merasa takut pada banyak hal. Firman Tuhan berkata: “.... Walau ketahiran mereka 
tidak sesuai dengan tempat kudus.” Namun TUHAN tetap memperdamaikan mereka 

denganNYA! Artinya apa? TUHAN tidak melihat saudara mampu atau tidak! TUHAN 

melihat saudara MAU atau TIDAK!!! Sekalipun  katahiran/kekudusan saudara tidak 

sesuai dengan standard tempat kudus. Sekalipun saudara tidak bisa nyanyi, khotbah 

saudara juga pas-pasan,dsb. Saudara harus belajar untuk rendah hati & menyadari 

bahwa TUHAN rindu memakai saudara lebih heran lagi bukan karena kehebatan 

saudara! Melainkan sikap hati saudara! Jika saudara mau terjun dalam pelayanan 

apapun, maka TUHAN juga akan melipatgandakan talenta2 saudara. 

DD

Kau Bapa yang mengasihiku 

KuasaMu memulihkanku 
Hati yang baru Kau berikan 
Untukku dapat melihat  
Rencana Mu indah bagiku  
Kau ada dis’tiap jalanku 
Hatiku haus dan lapar akan Engkau ...... 
Reff: 

Kaulah segala nya  
Didalam hidup ku  
KerajaanMu, KebenaranMu itu bagian ku 
Kaulah yang kupandang, selama hidup ku  
MengasihiMu, MemuliakanMu  
Bapa Dan Rajaku ... 

 
 

 
 
Kami berkumpul TUHAN                         
Dihadapan tahtaMu 
Sujud menyembah dalam 
Indahnya hadiratMu 
Kami rindu curahan kuasa Roh 
Kudus 
Genapi firmanMu 
Jadikan ku alatMu 

 
 
 
 
 

Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatNya 
Dari s’luruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia 
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatNya 
g’reja TUHAN bersatu kini 
Mengangkat tinggi panjiNya 
Bersiap maju janganlah lengah 
Yesus Panglima kita 
Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus 
 
Reff: 

Api kemuliaanNya tercurah dari sorga 
Penuhi kami semua bangkitlah gerejaNya 
Api kemuliaanNya tercurah dari sorga 
Britakan pada dunia bahwa Yesus-lah Raja 
S’gala raja 

Reff: Biar belas kasihanMu Bapa  
Penuhi hati kami curahan 
kuasa Roh Kudus 
Api kemuliaan Mu 
Membakar hati yang rindu 
Untuk melayaniMu 
Sampai seluruh bumi ini 
Sampai seluruh neg’ri ini 

Dipenuhi api kemuliaanMu 


