
Rp.    684.500,- 

 

Rp.      70.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp.      40.000,- 

Rp.      20.000,- 

Rp.      20.000,- 

Rp.    950.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

Rp.    100.000,- 

Rp.    110.000,- 

Rp.    125.000,- 

Rp.    100.000,- 

Rp.    101.000,- 

Rp.      50.000,- 

Rp.      25.000,- 

Rp.      20.000,- 

Rp.    631.000,- 

JUMAT,   27  APRIL     2012 

Kolekte Ibadah Raya  

AKSI 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

 Rp.     220.000,- 

 Rp.     284.000,- 

 Rp.     408.000,-   

 Rp.       35.000,- 

 Rp.     947.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

SELASA,  24  APRIL   2012 

Rp     120.000,- 

SENIN,   23    APRIL   2012 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

SABTU,    28  APRIL     2012 

MINGGU,   29  APRIL   2012 

Rp.      82.000,- 

Kolekte Ibadah Raya  

Peti DIAKONIA 
Ibadah di jemaat Tiatira  

    

Rp.      90.000,-    

- SARDIS 

 

AN. BENDAHARA                   
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

Ibadah SEK. MINGGU Rp.      20.000,- 

Ibadah Pemuda di jemaat: 

RABU,    25   APRIL    2012 

Rp. 1.482.000,- 

Persid. Pemimpin2 

TOTAL KOLEKTE dari:   
tgl. 23/04/2012  s/d  30/04/2012 

KAMIS,    26  APRIL    2012 

PEMUDA JEMAAT LAODIKIA: Rp.      20.000,- 

Rp. 2.991.000,-

Rp. 5.861.000,- 

AKSI 

Rp.      30.000,-

Rp.    684.500,- 

  

Rp     120.000,- 

SENIN,   30    APRIL   2012 

Persid. Pemimpin2 

 

EDISI NO. 17  TGL. 03  Juni  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 

Surga adalah unsur kehidupan 

kekekalan, tetapi apapun hal rohani yang 

kita alami dan kenal saat ini di sini     

dengan segala keterbatasan roh kita     

akibat dinding pikiran jiwa kedagingan 

dan tubuh jasmani, bukanlah sebagai   

unsur kekekalan, tetapi sederetan bagian 

tahapan unsur waktu saja. 

Semua pengalaman rohani super-

natural kita dibatasi oleh dunia jasmani 

kita. Kita talah melihat dan mengenal 
Elohim sebagaimana DIA ADA dalam 

kepenuhan kemuliaan dan realitasNYA 

yang kekal dan tidak terbatas. 

Pengalaman rohani yang di maksud 

adalah pengalaman keselamatan melalui 

proses kelahiran baru oleh salib dan darah 

Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman      

baptisan Roh Kudus dan manifestasinya. 

Pelayanan kesembuhan, penglihatan-

penglihatan, mimpi-mimpi, mujizat-

mujizat dan wahyu-wahyu. Pengalaman 
penginjilan, pengalaman penggembalaan 

kepada umat Tuhan yang banyak, dan 

sederatan pengalaman rohani lainnya pun 

belum membawa kita melihat kemuliaan 

Elohim yang sempurna sebagaimana DIA 

ADA. 

 surga tidak ada hubungannya      

dengan unsur-unsur ruang, waktu dan 

materi dalam bentuk apapun. surga      

bukanlah lokasi geografi atau suatu alam 

roh yang terbatas. surga dan Elohim 

adalah ROH yang tidak dapat          
menggunakan dan memanfaatkan unsur 

materi manapun dalam alam dimensi             

keberadaanNya. Elohim tidak berdiam 

dalam alam roh yang terbatas, tetapi    

Elohim adalah Roh yang maha hadir. Ia 

hadir dimanapun di seluruh langit yang 

kekal dan tak terbatas. Ia memenuhi 

segala sesuatu. Ia ada dimana-mana   

sekaligus pada saat yang bersamaan 

( Maz. 139:7-11 ) ke mana aku dapat 

pergi menjahui roh-Mu, ke mana aku 

dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku 
mendaki ke langit, Engkau di sana; jika 

aku menaruh tempat tidurku di dunia 

orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku 

terbang dengan sayap fajar, dan membuat 

kediaman di ujung laut, juga di sana    

tangan-Mu akan menuntun aku, dan    

tangan kanan-Mu memegang aku. Jika 

aku berkata: “Biarlah kegelapan saja   

melingkupi aku, dan terang sekelilingku 

menjadi malam,” Surga dan Elohim yang 

Roh itu sesungguhnya melampaui semua 
itu, di atas semuanya itu, sebelum       

semuanya itu ada. Alam roh yang tinggi, 

alam roh yang kudus, alam roh yang tidak 

kelihatan dan alamnya Elohim sendiri 

yang murni, ilahi, kekal, tidak dapat    

binasa dan sudah ada sebelum bintang-

bintang atau planet-planet atau matahari 

 



atau benda-benda langit alam semestanya 

muncul dan Nampak. Surga dan Elohim 

Roh yang hidup adalah suatu alam di-

mensi eksistensi dan keberadaan rohani 

yang mulia. 
Keberadaan dan tempat rohani di 

mana didalamnya Elohim hidup selama-

lamanya. Surga dan Elohim Roh ada 

disekeliling kita. Tetapi kita harus di-

bangkitkan oleh batin roh kita keluar dari 

kesadaran lingkup jasmani tubuh dan 

jiwa yang kecil, lemah, dan terbatas agar 

dapat menjamah dan menjangkauinya. 

Mata jasmani tidak dapat menembusi 

alam roh yang tidak kelihatan. Pikiran 

jasmani tidak tahu, tidak mengerti, tidak 

mampu menangkap apapun tentang alam 
dimensi keberadaan itu. Telinga penden-

garan jasmani pun tidak sanggup 

mendengar sesuatu apapun yang diucap-

kan dalam alam dimensi keberadaan roh 

itu. 

Perkara-perkara jasmani hanya dapat 

dikenal, dimengerti, dijangkaui oleh 

indera jasmani saja. Surga dan Elohim 

Roh hanya dapat dimasuki oleh susuatu 

yang adalah roh. surga bukan suatu lokasi 

tapi dimensi alam roh dari keberadaan 

Elohim itu sendiri dimana di dalamnya 

kita mengenal, mengalami dan menjamah 

Elohim. 
Semoga tulisan ini memberikan suatu 

gambaran yang jelas. Dapat membantu 

tiap-tiap umat Tuhan Tubuh Kristus milik 

Tuhan untuk dapat memahami, men-

genal, mengerti, memasuki, menduduki, 

mendiami tempat-tempat mulia dan 

tinggi dalam alam dimensi keberadaan 

eksistensi surgawi Elohim dalam kemu-

liaan Roh Yang Maha Besar. Tinggal 

sesaat lagi waktu Tuhan yang ada. Dan 

hanya dengan langkah-langkah rohani 

yang kudus dan tepat di dalam jalan-jalan 
Tuhan sebagai kehendakNya yang kudus. 

Membuat seorang anak Tuhan Tubuh 

Kristus rohani akan segera dipulihkan 

dan disempurnakan. Demi memasuki 

warisan-warisan yang mulia dan kekal 

yang merupakan hak-hak kita yang mut-

lak bersama Yesus Kristus Tuhan. 

 

Penulis: Pnt. Dolfinus Solossa 

a d a l a h  s a l a h      

seorang dari kedua 

belas murid Tuhan 
Yesus, tetapi di 

dalam pikirannya 

ia   selalu menghi-

tung-hitung uang         

(Yoh. 12:4-6).   

Secara mutlak ia 

berada pada garis 

pengetahuan yang mematikan dan tidak 

pada garis hayat. Meskipun ia    sering 

bersama-sama dengan Tuhan    Yesus, 

Sang Pohon Hayat itu, namun karena 

pikirannya dipenuhi dengan   angan-

angan terhadap uang, ia membuka      

dirinya kepada iblis yang menyusupkan 

pikiran untuk mengkhianati Tuhan ke 

dalam hatinya (Yoh. 13:2). Akhirnya, “ia 
kerasukan Iblis” (Yoh. 13:27), dan      

dengan tiga puluh keping perak ia   

mengkhianati Tuhan (Mat. 26:15).     

Akibatnya, ia   tidak saja tidak mendapat-

kan keuntungan uang itu,    malahan    

sebaliknya ia  menggantung diri-sendiri.      

(Mat. 27:5). 

 

Catatan 

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 

PEMBERITAHUAN 

IBADAH  RAYA 

 
Bagi yang ingin memberi informasi atau 

tulisan kesaksian untuk dimuat dalam 
Warta Jemaat dapat menghubungi 

sekretariat gereja. 

 
 Terima kasih 

 

 

 

Bagi yang akan 

melangsungkan pemberkatan 

nikah  mohon diberitahukan   

1 (Satu) bulan sebelumnya ke 

Pengurus Gereja Pekabaran 

InjIl “jalan SucI” RufeI 

Sorong  

  

Terima kasih                          

 
Ibadah Raya Hari Minggu : Pukul 08:00 WIT 

Ibadah Raya Hari Rabu : Pukul 18:00 WIT 

Bertempat di : Gedung Centrum  

Dolfinus Solossa  -  GPI “Jalan Suci”  

Jl. Danau Tigi Ds. J. Mamoribo Rufei  -  Sorong 

Kegiatan Ibadah 

BAGI SAUDARA-SAUDARI YANG 

BERULANG TAHUN DI BULAN    

JUNI  2012 
   

 KAMI  MENGUCAPKAN: 

“Selamat Ulang Tahun” 

TUHAN  YESUS MEMBERKATI 


