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SORONG BIBLE TRAINING CENTER (SBTC) 
 

Biography Pendiri SBTC 

 
Dolfinus Solossa dilahirkan di desa Mefkajim - Ayamaru tanggal 12 
Desember 1954. Menerima panggilan Tuhan (Lahir Baru) pada 
tahun 1974 di Jayapura.    Dia adalah Pendiri Sorong Bible Training 
Center (SBTC) Papua – telah   mengkaderkan ratusan hamba Tuhan 
yang kini tersebar di seluruh Tanah Papua maupun di Indonesia. 
Oleh kasih karunia Tuhan, ia diberi salah satu dari Lima jabatan 
specialist seperti yang tercantum dalam Efesus 4:11, yakni sebagai 
Rasul (Apostle). Jemaat – jemaat yang dibangun di Tanah Papua 
dan Indonesia bersama anak – anak binaannya selama ini adalah 
meterai kerasulannya yang telah diakui. Sebagai Rasul, ia, tentu 
saja dipercayakan Elohim membuka Rahasia Wahyu Yesus Kristus 
dan Tubuh-Nya yang selanjutnya perlu dipecahkan, diuraikan secara 
terperinci dan lebih diperluas lagi melalui berbagai metode oleh 
generasi penerus pembangunan Tubuh Kristus. Sebelum dipanggil 
Tuhan ke Rumah Bapa 24 November 2008, ia bersama istrinya Yuli 
Hendrayani beserta para pioneer lain yang dikaderkannya telah 
mempersiapkan segala – galanya termasuk Sorong Bible Training 
Center (SBTC) dengan segala fasilitas fisik yang memadai untuk 

kegiatan Belajar – Mengajar yang telah dimulai dan ditekuninya sejak tahun 1980 sampai sekarang.  

Ibadah Bersama, Pelayanan Bersama, Kehidupan Bersama dan Kepemimpinan Bersama merupakan 
Empat Prinsip Dasar Pewahyuan Tubuh Kristus  yang diajarkan beliau semasa hidupnya sehingga 
menghasilkan lebih dari lima belas ribu anggota Jemaat Tubuh Kristus yang tersebar di seluruh Tanah 
Papua. Ribuan kaset radio recaman dan VCD yang berisi khotbah dan pengajarannya telah disebarkan 
keseluruh Papua dan daerah – daerah lain di Indonesia. Beliau juga penulis buku – buku rohani yang 
bermutu tentang Visi Pembangunan Tubuh Kristus, Sistem persidangan kepemimpinan jamak, Pola 
ibadah yang benar – dan masih banyak lagi karya – karya tulis yang masih tersedia dan dapat dibagikan 
dengan gratis bila ada permintaan. Buku terakhir yang ditulis beliau adalah “Beranjak dari Padang 
Belantara Menuju Kanaan.” 

                                 
  

Asrama  Sorong Bible Training Center 
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VISI SORONG BIBLE TRAINING CENTER (SBTC) 
 
Mewujudkan Perintah Agung Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid-Nya yang tertulis dalam Matius 
28; Markus 16 dan Yoh. 17 

Perintah Agung Tuhan Yesus Kristus adalah suatu amanat Agung yang harus dan segerah diwujudkan 
dalam dunia ini. Amanat Agung, berisikan beberapa pokok-pokok kegiatan yang dikerjakan. 

• Pergi dan beritakan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang berdosa di seluruh dunia 
sehingga mereka percaya dan menerima pengampunan dosa pleh darah Tuhan Yesus 
Kristus, menerima keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan Allah. Berita Injil ini 
diberitakan melalui berbagai cara yaitu Penginjilan Pribadi, Penginjilan dari Rumha ke 
Rumah, Kebaktian Kebangunan Rohani di gedung-gedung, stadion-stadion, lapangan 
terbuka, Penginjilan melalui Traktat-traktat, Selebaran-selebaran, buku-buku rohani, surat-
surat kabar, radio dan televise, Telekomunikasi: Telephon, Handphone, Faximail, Internet dll. 
(1Tim. 2:3,4) 

• Menjadikan semua orang percaya murid Tuhan Yesus menjalankan sesuatu sistim 
pemuridan yang berpolakan Tuhan Yesus Kristus dengan murid-murid-Nya dan Rasul Paulus 
dengan murid-muridnya. Pemuridan ini melatih, membina, mendidik, menyiapkan dan 
mengahsilkan hamba-hamba Tuhan sebagai Murid-Murid Kristus dan tenaga-tenaga pekerja 
serta calon-calon Pemimpin Rohani yang bervisi Rencana Allah, berkarakter Kristus, 
berjawatan Roh. Murid-murid Kristus adalah tenaga kerja yang Rasuli dalam komitmen dan 
loyalitas yang tinggi kepada Tuhan Yesus dan Tubuh Kristus yang Agresif/giat, yang kreatif 
dan produktif/berhasil. 

• Mewujudkan doa Tuhan Yesus Kristus, yatitu menghimpunkan semua orang percaya/Gereja-
Gereja menjadi satu Tubuh Kristus, Pengantin Perempuan yang sempurna sama seperti 
Kristus. Kesatuan orang percaya ini diwujudkan di tiap tempat/ kota yang membentuk 
Persekutuan doa-doa yang Interdenominasi yang berpola Prisnsip Bertubuh Kristus dalam 
berjemaat. 

Jadi selama Pemuridan ini semua murid di gembleng untuk bervisi dan berakar dan 
berkepribadian dalam Amanat Tuhan Yesus Kristus. 

Sejak awal (1980), Sorong Bible Training Center (SBTC) mempunyai VISI Khusus. Ada dua Tujuan yang 
merupakan inti utama dalam Visi Khusus: 

Visi Jangka Panjang 

‐ Mempersiapkan umat Tuhan menuju kenyataan Jemaat ber-Tubuh Kristus MENJADI “Anak 
Laki-Laki Allah” dan “Mempelai Kristus.” 

‐  Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia, kepada semua umat manusia.  

• Visi Jangka Pendek 

Kedua visi jangka Panjang di atas hanya dapat dicapai melalui beberapa visi jangka pendek 
antara lain: 

‐ Pemulihan Gereja – gereja akibat pencurahan Roh Kudus dan Kegerakan-Nya yang maha 
dahsyat. 

‐ Memiliki Visi baru dan penyerahan diri pribadi secara total 

‐ Ketertiban Gereja Tuhan menurut pola Perjanjian Baru (Gereja zaman Rasul – rasul) melalui 
Lima Jawatan Roh (Rasul, Nabi, Penginjil, Guru dan Gembala {Ef 4:11-16}) dan jabatan –
jabatan pelayanan rohani yang lain.  

‐ Merobohkan benteng – benteng musuh melalui doa – doa, puasa, pergumulan dan 
penyembahan dalam Roh Kudus. 
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CARA BELAJAR Sorong Bible Training Center 

  Cara Belajar Mengikuti Pola Yesus  

 Cara Belajar Mengikuti Pola Roh Kudus 

1. Cara Belajar Mengikuti Pola Yesus  

Cara mengajar Yesus kepada keduabelas murid – murid-Nya merupakan cara yang 
radikal, dan belajar yang tidak terlalu formil, tetapi cara mengajar dan mendidiknya 
langsung dari diriNya sendiri karena Ia telah membangun persekutuan yang intim 
dengan Elohim, Bapa-Nya. Pola dan cara Mengajar Yesus ini dilanjutkan    oleh 
Kelompok Kerja Petrus (Duabelas Rasul Yesus): 

1.1. Belajar dalam Bentuk Persekutuan 

‐ Mereka yang telah terpanggil berkumpul bersama – sama dalam satu 
persekutuan yang akrab. Belajar dalam system ini lebih mengutamakan 
kehadiran figure seorang Bapa Rohani dalam mengontrol, memberi motivasi dan 
dorongan serta pengayoman bagi murid-murid. Tampa Yesus, murid-murid-Nya 
akan sulit untuk bersatu.  

‐ Membangun keakraban dengan para pendidik demi membina, melatih dan 
mendidik murid-murid. 

‐ Menyiapkan murid – murid bagi tugas dan tanggung jawab pelayanan 

1.2. Belajar Dengan Cara Berdiskusi 

Murid merasa bebas untuk bertanya dan berdiskusi yang pada akhirnya ada 
kesimpulan akhir yang ada tujuan dan jawaban yang memuaskan.  

1.3. Belajar Secara Praktek 

Yesus tidak hanya mengajar Firman tetapi mendidik dan membina murid-murid – 
Nya langsung dalam praktek. Sebab Teori tidak dapat dipisahkan dengan praktek. 
Tuhan Yesus menyiapkan orang untuk hidup dan melayani.  

1.4. Belajar Menurut Pimpinan Roh 

Tidak ada Kurikulum, tidak ada dewan guru atau dosen, tidak ada jadwal pengajar, 
tidak ditentukan jenjang atau lamanya waktu belajar; tidak ada gelar, title, ijazah 
atau sertifikat yang diberikan setelah tamat belajar ...tidak ada sarana penunjang 
fisik lainnya untuk menunjang proses belajar mengajar tetapi semuanya berjalan 
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menurut pengaturan pimpinan Roh Kudus (Hukum Roh Yang Tak Terbatas) yang 
mendewasakan.  

Pola ini berlaku hanya dalam lingkungan yang terbatas, yakni hanya di kalangan 
orang Yahudi. Dan cara ini telah dijalani dan ditekuni Sorong Bible Training Center 
(SBTC) bertahun – tahun lamanya dan telah berhasil melahirkan para pemimpin 
rohani yang berkwalitas dan yang telah berhasil membangun jemaat – jemaat di 
seluruh Tanah Papua dan di beberapa daerah lainnya di Indonesia. 

Setelah terpanggilnya Bapa Dolfi ke Rumah Bapa, dan atas saran ibu Yuly 
Hendrayani Solossa dan beberapa hamba Tuhan senior lainnya bahwa SBTC harus 
dilanjutkan dengan Pola dan Cara Belajar yang lebih sempurna sesuai dengan 
kebutuhan, perkembangan, tuntutan dan perubahan tingkat pemahaman dan status 
Sosial masyarakat Kristiani saat ini dengan tidak meninggalkan pola belajar yang 
sudah berlangsung selama ini, tetapi lebih disempurnakan.   

2. Cara Belajar Mengikuti Pola Rasul Paulus 

Jika pada awalnya SBTC Sorong dalam system belajar – mengajarnya mengikuti pola 
dan cara Yesus mengajar murid – muridnya, maka saat ini sesuai dengan kebutuhan 
dan perkembangannya ia harus semakin sempurna dalam system belajar – mengajar. 
Roh Kudus adalah Roh Urapan yang mengajar kita tentang segala sesuatu. “Sebab di 
dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari pada-Nya. Karena 
itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan-Nya 
mengajar kamu tentang segala sesuatu -- dan pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta – 
(1Yoh 2:27) dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya 
kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maksud Paulus tentang “tidak perlu diajar oleh orang 
lain” berindikasi pada kebergantungan sepenuh kepada Roh Kudus, sebagai Guru/Dosen 
tertinggi dan yang pada akhirnya menghasilkan saling kebergantungan 
(Interdependence) di antara sesama. Roh Urapan yang mengajar berarti Roh Urapan itu 
akan Mengajar dengan Berbagai Metode. Asal saja Urapan Roh itu TETAP TINGGAL 
dalam setiap orang percaya maka IA AKAN MENGAJAR kamu tentang SEGALA HAL. 
Berbicara tentang Metode berarti Berbicara juga tentang Sumber daya Manusia. Roh 
Kudus menggunakan sumber daya manusia untuk menciptakan berbagai metode 
mengajar dalam rangka pengembangan sebuah visi yang diterima seorang visioner. 
Berbagai Metode Mengajar Roh akan semakin efektif jika ditunjang oleh sarana dan 
prasarana fisik: 

1. Harus ada Gedung dengan Ruang kelas yang ditata baik 

2. Harus ada Dewan Guru/ Dosen.  

3. Harus ada Kurikulum 

4. Harus ada Program Pembelajaraan yang terpadu 

5. Harus ada Jadwal kegiatan belajar – mengajar yang jelas 

6. Para pengajar harus mempunyai program persiapan mengajar 

7. Dan sarana – prasarana penunjang lainnya yang diperlukan.  
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Cara Belajar mengikuti pola Roh Kudus ini secara jelas dapat dilihat dalam tipe 
pelayanan Rasul Paulus dan kelompok kerjanya sebab Paulus adalah seorang figur Rasul 
yang memiliki wawasan yang luas, kemampuan intelek yang luar biasa melebihi rasu-
rasul lain; tetapi dalam keseharian hidup dan pelayanannya, ia menempatkan Yesus dan 
Roh Kudus diatas segala – galanya: “Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan aku lagi 
tetapi Kristus yang hidup di dalamku” (Gal 2:20).  

1. Ia adalah seorang Rasul yang berkarya untuk menunjang pelayanan bersama timnya 
(Kisah 18:3) 

2. Ia adalah seorang Rasul yang memberi ceramah di dalam tempat – tempat 
bergengsi (Kisah 19:9) 

3. Ia adalah seorang Rasul yang selalu dijumpai berdiskusi di tempat ibadah  dan di 
pasar –pasar (Kisah 17:17) 

4. Ia seorang Rasul yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan bangsa –bangsa 
lain. 

5. Ia seorang Rasul yang seringkali dijumpai berdiskusi dengan para pejabat 
pemerintah 

6. Ia seorang Rasul yang selalu memperhatikan kepentingan kesejahteraan Umat 
Tuhan 

3. Kedua Cara Belajar Dikombinasikan 

Sorong Bible Training Center – akan menerapkan kedua cara belajar ini sehingga 
akan mengarah kepada system pendidikan yang formal; namun system pemuritan 
pola Yesus akan lebih banyak ditonjolkan dan diterapkan: 
 

3.1.  Sistem  Dan Bentuk Pemuridan  

3.1.1  Sistem pemuridan menurut cara Tuhan Yesus dengan murid – murid-Nya dan cara 
Rasul Paulus dengan anak-anak rohaninya adalah mengutamakan figur Bapa – bapa 
Rohani berada bersama murid – murid untuk menjalani kehidupan sehari – hari 
dalam hubungan kasih dan persekutuan bersama – sama yang akrab demi membina, 
melatih dan mendidik serta menyiapkan murid – murid bagi tugas dan tanggung 
jawab pelayanan dan kepemimpinan kepada jemaat di masa mendatang. 

3.1.2  Mengutamakan praktek pengalaman kehadiran dan kuasa Allah secara langsung dari 
pada teori – teori dan ajaran – ajaran belaka. 

3.1.3  Sistem dan bentuk pemuridan berjalan menurut pengaturan dan pimpinan Roh 
Kudus. 

3.1.4   Mengutamakan pembentukan motivasi hati dan pembentukan Karakter 
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3.2.  Cara – Cara Dan Sistem Belajar Murid – Murid 

3.2.1  Belajar langsung dari Allah dalam pimpinan Roh Kudus melalui kehidupan sehari –
hari dalam segala hal yang dihadapi. 

3.2.2   Belajar dari membaca Alkitab dan buku rohani secara pribadi dengan rutin setiap 
hari dan doa-doa pribadi. 

3.2.3  Belajar bersama – sama dengan system diskusi dengan mengambil satu topik atau 
judul dari Firman Tuhan, mengambil satu kitab dari alkitab, mengambil satu fasal 
atau ayat-ayat dari Alkitab. 

3.2.4  Belajar bersama-sama dalam suasana persekutuan dan kehadiran Roh Kudus dengan 
memanifestasikan sehingga memberikan suara Kehendak Tuhan yang menjadi satu 
topik untuk dipelajari; 

3.2.5  Belajar dari penyampaian topik – topik pengajaran Firman Tuhan yang disampaikan 
oleh hamba-hamba Tuhan yang berjawatan Roh sebagai Bapak-Bapak Rohani/Guru-
Guru Firman Tuhan/Staff Training Center dengan adanya persekutuan doa untuk 
saling bertanya hal-hal yang kurang jelas dari pengajar-pengajar tersebut. 

3.2.6  Belajar bersama-sama dengan sifat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari topic-
topik Firman Tuhan yang kurang jelas (masih rahasia) untuk sama-sama mencari 
dan menggali bukti-bukti ayat-ayat Firman Tuhan sebagai bukti-bukti pendukung; 

3.2.7  Belajar bersama-sama dengan tiap-tiap murid menyampaikan hal-hal yang Tuhan 
bicara kepada mereka dalam firman Tuhan dengan bergantian. 

3.2.8  Belajar bersama-sama dengan memunculkan satu topik Firman Tuhan, satu fasal 
Alkitab agar tiap-tiap murid-murid belajar membahas dan menyampaikan secara 
bergilir pengertian-pengertian yang mereka dapatkan dari Tuhan; 

3.2.9  Belajar dalam pertemuan/persekutuan ibadah-ibadah umum dan ibadah jemaat 
kelompok tentang pola ibadah, pimpinan Roh Kudus dengan karunia-karunia=Nya 
dari Firman Tuhan yang dinyatakan juga dalam kegiatan-kegiatan rohani lainnya 
dalam Tubuh Kristus; 

3.2.10 Belajar melalui praktek langsung kuasa Allah dan pimpinan Roh Kudus dalam 
pelayanan-pelayanan dalam Tubuh Kristus local dan pengutusan pelayanan yang 
lebih luas/lebih jauh dari lokal yang ada. 
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POKOK-POKOK PELAJARAN FIRMAN TUHAN 

A.  PELAJARAN-PELAJARAN DASAR UNTUK TAHAP-TAHAP AWAL 

1. Kelahiran baru (Iman, Pertobatan, Kelepasan-kelepasan); 
2. Babtisan-babtisan; 
3. Kerajaan Allah (Ibr. 6:1-3); 
4. Mengenal Alkitab; 
5. Mengenal Panggilan Allah; 
6. Kekudusan/kesucian; 
7. Doa-doa (pergumulan, puasa, peperangan, syafaat); 
8. Penginjilan dan pengutusan-pengutusan pelayanan sistim Rasuli;  
9. Roh Kudus: 

• Karunia Roh Kudus dan Sistem ibadah; 
• Jawatan-jawatan Roh Kudus; 

10. Tubuh Kristus; 
11. Kepemimpinan/Pengembalaan/Kepenatuaan 
12. Tabernakel; 
13. Theologia Kharismatik; 
14. Persiapan untuk menerima jawatan roh (Pendewasaan) 
15. Pembahasan tiap-tiap buku dalam Alkitab                                                   

B. PELAJARAN - PELAJARAN TINGKAT TINGGI/AKHIR ZAMAN /KONSEP  

1. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua 

• Kasukaran-kesukaran besar/anti Kristus; 
• Pengangkatan - pengangkatan  

2. Anak-anak laki-laki Allah (Keputraan) 
3. Pengantin perempuan (pesta kawin Anak Domba Allah) 
4. Ruang Maha Suci (Tirai terbelah, Tabut Perjanjian Allah); 
5. Imamat Rajani Tuhan Yesus menurut order Melkisedek 
6. Hari-hari Raya : 

• Hari Raya Peniupan Nafiri;  
• Hari Raya Grafirat Besar; 
• Hari Raya Pondok Daun. 

Buku – buku Referensi SBTC 7. Panen/Penuaian besar; 
8. Tentara/ Laskar Tuhan yang besar 
9. Pembahasan buku-buku dalam Alkitab yang sifatnya Nubuatan: 

• Kitab Wahyu; 
• Kitab Daniel; 
• Kitab Kidung Agung 
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PELAJARAN-PELAJARAN TAMBAHAN KALAU PERLU    

1. Etika  
2. Pergaulan muda-mudi 
3. Berkeluarga/kekeluargaan 
4. Bahasa-bahasa(Bhs Inggris) 
5. Ketrampilan - Ketrampilan 

• Komputer 
• Musik 
• Dll 

Tujuan utama pelajaran ini adalah untuk pembentukan:  

• Karakter 
• Motivasi 
• Visi 

 

PENGTAHAPAN BELAJAR 

• Untuk 6 bulan sebagai tahap pertama murid-murid ini diajar dan dilengkapi dengan kebenaran-
kebenaran dasar Firman Tuhan yang berhubungan dengan dasar-dasar Iman, kelahiran baru, 
Babtisan-Babtisan, Kerajaan Allah dll, (Ibr. 6:1-3). 

• Setelah selasai belajar 6 bulan, murid-murid diutus keluar selama waktu 6 bulan sampai satu 
tahun ke daerah-daerah lain, dalam jemaat Tubuh Kristus agar untuk mempratekkan kebenaran 
Firman Tuhan dan kuasa Allah. Dalam pelayanan-pelayanan ini sebagai masa belajar/praktek 
melayani. 

• Selesai masa pelayanan satu tahun, mereka kembali ke markas SBTC untuk belajar Firman 
Tuhan tahap ke – 2 massa waktu 6 bulan sampai satu tahun untuk dibina, dididik dengan 
kebenaran-kebenaran Firman Tuhan tahap kedewasaan Rohani dan kesempurnaan. 

• Setelah masa belajar ini berakhir maka murid-murid ini didewasakan melalui Doa Pengesahaan 
dan Pengutusan Ketua-ketua Tubuh Kristus dengan penumpangan tangan untuk status 
pelayanan yang permanen. Pengesahaan ini untuk pentabisan jawatan -jawatan Roh Kudus 
(Rasul, Nabi, Penginjil, Gembal dan Guru – Efesus 4:11) dan disertai penerimaan Sertifikat/Surat 
Tanda Tamat Belajar. 

 

Kantor SBTC, Guesthouse SBTC dan Gedung “Centrum Dolfinus Solossa” 
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STRUKTUR KEPEMIMPINAN, STAFF & PENGAJAR 

SORONG BIBLE TRAINING CENTER (SBTC) 

PENGAWAS UMUM: SELURUH PENATUA JEMAAT TUBUH KRISTUS 
SORONG – PAPUA 

GURU – GURU:
1. Ibu July Hendrayani Solossa 
2. Para Pengawas dan Staff SBTC 

 

GURU/ DOSEN TAMU PERMANEN 
1. Pnt. Kornelius Darto (LBTC – Lawang). 
2. Pnt.. Edy Karet (Jayapura) 
3. Pnt. Vecky Tumbelaka (Manokwari) 
4. Pnt. Horman Pontoh (MBTC Manado) 
5. Pnt. Wilfried Sianipar (LBTC – Lawang) 
6. Pnt. John Rahanra (LBTC – Lawang) 
7. Pnt. Oktav Mambrasar (Serui) 
8. Mr. Andrew Stube (Amerika)   
9. Guru/Dosen Tamu tidak Permanen 

Guru/Dosen Luar Biasa 
(Khusus Untuk Pelajaran Tambahan dan Ketrampilan: 
Bahasa – bahasa, Tata boga, Komputer, Musik, dll) akan 
dihubungi kemudian oleh Para Pengawas dan Staff SBTC. 

 DIREKTUR SBTC: 
 Ibu Yuly Hendrayani Solossa 
 
 PENGAWAS PEMURIDAN: 

1. Pnt. Amos Athabu 
2. Pnt. Ishak D Leihitu 
3. Pnt. Yahya Solossa 
4. Pnt. Yoel Bless 

 STAF / BAGIAN PENDIDIKAN & PENGAJARAN 
1. Pnt. Jason Sentuf 
2. Pnt. Lazarus Mangke 

 STAF PELAKSANA: 
1. Pnt. David Safkaur 
2. Pnt. Wilhelmus Nowa 
3. Pnt. Aholiab Takanyuai 
4. Ibu Debora Kambu 

 

 

Formulir Pendaftaran:
Nama Lengkap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   : 
Tempat/Tgl lahir  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  : 
Asal Denominasi Gereja, Lembaga  .  : 
Alamat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   : 
Bakat/Talenta/Ketrampilan Khusus .  : 

 

 

 

 

 
PERSYARATAN PENERIMAAN SISWA SBTC:

1. Rekomendasi dari Gereja, lembaga Kristen yang mengutus 
2. Rekomendasi Pemimpin atau tua – tua Jemaat. 
3. Pernyataan orang tua/keluarga calon siswa bila tidak sempat memiliki 

Rekomendasi dari Gereja atau tua – tua Jemaat setempat 
4. Pakaian Seragam Hitam putih sekurang –kurangnya dua pasang, dasi, Sprei, 

sarung bantal dan selimut 
5. Siswa akan dikembalikan ke Jemaat, orang tua atau lembaga yang mengutusnya 

bila kedapatan tidak sehat (sakit kronis) setelah diperiksa Tim Medis SBTC.  
6. Biaya dan Kebutuhan sehari – hari para siswa tidak bergantung pada orang tua 

atau gereja (jemaat) yang mengutus, tetapi masing – masing murid Belajar 
BERIMAN KEPADA TUHAN. 
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JADWAL KEGIATAN SBTC 
 

No.  HARI  JAM        JENIS KEGIATAN  Keterangan 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
SENIN 
 
 
 

04.30 – 06.00 
06.00 – 08.00 
08.00 – 08.30 
08.30 – 10.00 
10.00 – 10.30 
10.30 – 12.00 
12.00 – 12.30 
12.30 – 13.30 
13.30 – 14.30 
14.30 – 16;30 
16.30 – 18.00 
18.00 – 21.00 
 
21.00 – 22.00 
22.00 – 04.30 
 

Doa Pagi bersama 
Kerja pagi, Mandi dan Sarapan  
Cepel Firman Tuhan Pagi 
Belajar Firman Tuhan 
I s t i r a h a t 
Belajar 
D  O  A  Syafaat 
Makan – Mencuci  
I s t i r a h a t  
Belajar 
Mandi, bersiap‐siap berangkat ke: 

a. Pertemuan Tua‐tua dan Staf Training Center 
b. Ibadah Murid SBTC 

Makan Malam 
Selamat Tidur 

 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
SELASA 

04.30 – 06.00 
06.00 – 08.00 
08.00 – 08.30 
08.30 – 10.00 
10.00 – 10.30 
10.30 – 12.00 
12.00 – 12.30 
12.30 – 13.30 
13.30 – 14.30 
18.00 – 21.00 
21.00 – 22.00 
22.00 – 04.30 

Doa pagi sama‐sama 
Kerja pagi, mandi dan sarapan. Cepel Firman Tuhan Pagi 
Belajar Firman Tuhan 
Istirahat 
 Belajar 
 Doa Syafaat 
 Makan siang, cuci – cuci,dll 
 Kunjungan‐kunjungan, pelayanan ke Jemaat – jemat 
Ibadah di Jemaat‐Jemaat 
Doa malam seluruh hamba Tuhan di SBTC  
Have a nice Sleep !! 
 

 

 
 
 
 
3. 

 
 

 
RABU 

04.30 – 06.00 
06.00 – 08.00 
 
08.00 – 08.30 
08.30 – 10.00 
10.00 – 10.30 
10.30 – 12.00 
12.00 – 12.30 
12.30 – 13.30 
13.30 – 14.30 
 
14.30 – 16;30 
16.30 – 17.00 
17.00 – 20.00 
20.30 – 22.00 
22.00 – 04.30 
 

Doa pagi sama‐sama 
Kerja pagi, mandi  
 
 
 
 
D O A P U A S A 
 
 
 
 
Belajar 
Mandi siap‐siap,dll 
Ibadah Raya di Rufei 
Makan malam 
Have a nice sleep 

 

TRAINING KHUSUS 
1. Dikhususkan untuk Istri – instri hamba Tuhan yantg berstatus bukan hamba Tuhan 
2.  Dikhususkan Untuk Hamba – hamba Tuhan yang pernah mengikuti salah Satu Bible Training Center  di Indonesia 

(LBTC, MBTC dan SBTC) tetapi tidak selesai atau tamat pendidikannya (drop out) – diperbolehkan mengikuti Training 
Ulang (Program Pemulihan). 
 

SYARAT – SYARAT TRAINING KHUSUS 
1. Batas waktu Training Center Khusus adalah Enam Bulan – tetapi pesertanya tidak terikat pada Jadwal Permanen SBTC.  
2. Harus ada Recomendasi dari Gereja Lokal atau Tua – tua Jemaat Lokal.  
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No.  HARI  JAM        JENIS KEGIATAN  Keterangan 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
KAMIS 

04.30 – 05.30 
05.30 – 06.00 
06.00 – 08.00 
08.00 – 09.00 
09.00 – 10.00 
10.00 – 10.30 
10.30 – 12.00 
12.00 – 12.30 
12.30 – 13.30 
13.30 – 14;30 
14.30 – 15.00 
15.00 – 16.30 
16.30 – 18.00 
22.00 – 04.30 

Doa pagi sama‐sama 
Kerja Pagi 
Olah Raga 
Mandi, Sarapan  
Belajar 
Istirahat 
Belajar 
Doa Syafaat 
Makan siang 
Istirahat 
Mandi, siap‐siap  
Belajar 
Mandi 
Have a nice sleep 
 

 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
JUMAT 

04.30 – 06.00 
06.00 – 08.00 
08.00 – 08.30 
08.30 – 10.00 
10.00 – 10.30 
10.30 – 12.00 
12.00 – 12.30 
12.30 – 13.30 
13.30 – 17.0  
17.00 – 21.00  
21.00 – 22.00 
22.00 – 04.30 
 

Doa pagi sama‐sama 
Kerja pagi,  
mandi dan sarapan  
Cepel Firman Tuhan Pagi 
Belajar Firman Tuhan 
Istirahat 
Belajar 
Doa Syafaat 
Makan siang, cuci – cuci,dll 
Pelayanan ke Jemaat 
Makan Malam 
Selamat Tidur/ bermimpi 

 
 

 

 
 
 
6 

 
 
 
SABTU 

04.30 – 06.00 
06.00 – 08.00 
08.00 – 08.30  
08.30 – 10.00 
10.00 – 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 – 18.00  
18.00 – 21.00 
21.00 – 22.00  
22.00 – 04.30  

  

Doa pagi sama‐sama 
Kerja pagi, mandi dan sarapan  
Cepel Firman Tuhan Pagi 
Pertemuan pagi & Evaluasi pelayanan selama 1 minggu 
Kerja 
Doa Syafaat 
Makan siang, istirahat, 
 mandiIbadah Pemuda dan pelayanan kunjungan 
Makan Malam 
Selamat Tidur/ bermimpi 

 

 
 
7 

 
 
MINGGU 

04.30 – 06.00 
06.00 – 07.30 
07.30 – 08.00  
08.00 – 12.00  
13.00 – 18.00 
21.00 – 22.00  
22.00 – 04.30 
 

Doa pagi sama‐sama 
Kerja pagi, mandi  
Doa pagi tua‐tu  
Ibadah Raya 
Makan Siang, Istirahat, Mandi 
Makan malam 
Selamat Tidur/ bermimpi 
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