
Rp. 1.303.000,- 

Rp.    683.000,- 

 Rp.    640.000,- 

 

Persembahan   ZERUBABEL 

April  2012 

Rp.   480.000,- 

Rp.2.050.000,- 

Rp.1.640.000,- 

Rp.   650.000,- 

Rp.1.000.000,- 

Rp.   530.000,-     

Rp.   500.000,-     

Rp.   350.000,-   

Rp.7.200.000,- 

 

 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

 

Rp.      40.000,- 

Rp.    230.000,- 

Rp.    214.000,- 

Rp.    120.000,- 

Rp.    146.000,- 

Rp.      82.000,- 

Rp.      70.000,- 

Rp.      60.000,- 

Rp.    962.000,- 

JUMAT,   20  APRIL    2012 

Kolekte Ibadah Raya  

AKSI 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

 Rp.     244.000,- 

 Rp.     247.000,- 

 Rp.     451.000,-   

 Rp.       31.000,- 

 Rp.     973.000,- 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

SELASA,  17   APRIL   2012 

Rp     197.000,- 

SENIN,   16    APRIL   2012 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

SABTU,    21   APRIL    2012 

MINGGU,   22   APRIL   2012 

Rp.      72.000,- 

Kolekte Ibadah Raya  

Peti DIAKONIA 
Ibadah di jemaat Tiatira Rp.    100.000,-    

AN. BENDAHARA                   
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

Ibadah SEK. MINGGU Rp.      53.000,-

RABU,    18  APRIL   2012 

Persid. Pemimpin2 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

TOTAL KOLEKTE dari:   
tgl. 16/04/2012  s/d  22/04/2012 Rp. 5.970.000,- 

AKSI 

 Rp.    250.000,- 

Rp.    108.000,- 

Rp.    110.000,- 

Rp.    125.000,- 

Rp.    100.000,- 

Rp.    101.000,- 

Rp.    128.000,- 

Rp.      30.000,- 

Rp.      35.000,- 

Rp.    737.000,- 

Rp. 2.779.000,- 

Ibadah kaum wanita : 

 

EDISI NO. 16 TGL. 27  Mei  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 

Kewargaan kita adalah surga. 

Itu berarti berbicara tentang keberadaan, 

hak-hak dan lingkup anak Tuhan. Sebagai 

jemaat anak-anak sulung Elohim dalam 

kehidupan surgawi di dalam Kristus   

Yesus Tuhan. Pada tingkat alam dimensi 

eksistensi dan keberadaan kehidupan Roh 

dalam batin roh kita yang supernatural. 

Alam dimensi eksistensi dan keberadaan 

kehidupan roh merupakan alam          
kehidupan kita yang rohani. Kewargaan 

kita secara rohani telah memperjelas 

posisi kita pada status keberadaan yang 

pasti dan jelas serta permanen sebagai 

warga surga, keluarga Elohim dan umat 

kepunyaan Tuhan sendiri. 

Alam dimensi surga tidak 

hanya nyata dalam hidup kita pada      

pengalaman-pengalaman rohani yang 

dangkal saja. Tidak hanya menjadi ajaran

-ajaran, doktrin-doktrin yang hanya men-
jadi pengetahuan dan pengertian rohani 

semata. Tidak hanya menjadi kebenaran 

hidup dalam Firman Tuhan Alkitab yang 

hanya diyakini dan dipercayai dan hanya 

merupakan pengharapan rohani yang 

bersifat kerinduan dan imajinasi pikiran 

kedagingan manusia kita. Tetapi justru 

menjadi kenyataan dan kuasa serta realita 

kehidupan batin roh yang kita dapat   

mengenalnya,  mengalaminya dan menik-

matinya serta menjalaninya saat ini. 

SURGA dalam perkataan     
bahasa Yunani yaitu “OURANOUS” 

ya n g  be r a r t i  K E T I N G G I A N ,             

KEUTAMAAN. Sangat luas pengertian 

surga itu, yaitu dimensi kehidupan roh 

yang lingkupnya tidak terbatas, tidak ada 

habis-habisnya, dan tidak ada ujungnya 

atau pinggirannya. Seperti ungkapan 

Maz.19:2 Langit menceritakan kemuliaan 

Tuhan, dan cakrawala memberitakan 

pekerjaan tanganNya. Firman Tuhan 

yang kudus ini memberikan suatu       

gambaran bahwa langit alam semesta 
ciptaan jasmani menceritakan atau   

menggambarkan kemuliaan Tuhan dalam 

alam langit surga roh mulia itu. Surga 

bukan berada dalam langit alam semesta 

jasman i  ciptaan  dengan luas                 

bentangannya yang belum ditemukan 

ukurannya. Yang terdiri dari bintang-

bintang, matahari, dan planet-planet       

( 2 Taw. 2:5-6). Dan rumah yang hendak 

kudirikan itu harus besar, sebab Tuhan 

kami lebih besar dari segala tuhan. Tetapi 
siapa yang mampu mendirikan suatu 

rumah bagi Dia, sedangakan langit, 

bahkan langit yang mengatasi segalanya. 

Penerapan secara rohani dalam perkataan 

surga berbicara tentang alam roh dimana 

Elohim Maha Sempurna beserta segala 

mahkluk surgawi berdiam dan berada. 

 



Jauh mengatasi alam jasmani, materi dan 

bumi.  

SURGA bukan lokasi geografis 

dan tempat secara jasmani tetapi         

DIMENSI HIDUP DAN REALITA    
KEBERADAAN DAN RUANG      

LINGKUP KEBERADAAN. Setiap    

bentuk kehidupan roh berada dalam alam 

kesadaran dan keberadaan rohani. Alam 

ini adalah  surga yakni alam rohani di 

atas alam jasmani. Surga adalah istilah 

Firman Tuhan Alkitab untuk ALAM 

ROH ELOHIM, ALAM KEHIDUPAN 

ELOHIM yaitu ALAM REALITAS    

ROHANI yang tidak dilihat oleh indera 

tubuh dan jiwa. Tetapi hadir dimana saja 

melebihi segala sesuatu, mengungguli 

segala sesuatu dan mengelilingi segala 

sesuatu serta memenuhi segala sesuatu. 

Dan semua itu ada disekeliling kita.   

Melalui kehidupan batin roh yang kita 
miliki maka kita dapat menjangkauiNya 

dan menjadi satu denganNya. 

Kita menjamah surga sewaktu 

kita menjamah Elohim. Sewaktu Elohim 

menjamah kita maka surga di dalam kita 

dan surga mengelilingi kita serta surga 

memenuhi kita. Kita berdiam di surga 

sewaktu kita berdiam di dalam Elohim. 

Kita mengalami alam dimensi surga   

sewaktu kita mengalami keberadaan Diri 

Elohim yang sempurna. ……. 

LEMBAR PELAYANAN 
 

BAGI JEMAAT YANG MERINDUKAN PELAYANAN, BISA MENULIS / MENGISI 
“Lembar Pelayanan” dibawah ini  dan  mengirimkannya kembali ke gereja: 
 
NAMA     : ……………………………………………………..   L/P  
 
UMUR     : ……………………………………………………..  TAHUN 
 

ALAMAT : ……………………………………………………..  
 
                   .……………………………………………………. 
 
TELPON  : …………………………………………………….. 
PELAYANAN YANG DIPERLUKAN:  (BERI TANDA) 
(    ) PELAYANAN PRIBADI / KELEPASAN 
(    ) PELAYANAN PERTOBATAN / PENGINJILAN 
(    ) PELAYANAN BAPTISAN AIR 
(    ) PELAYANAN BAPTISAN ROH KUDUS 
(    ) PELAYANAN PRANIKAH                            
(    ) LAIN-LAIN ( SEBUTKAN / TULIS ) ………………………………………………………………….  

 

 

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    

MEI  2012 
   

 KAMI  MENGUCAPKAN: 

“Selamat Ulang Tahun” 

TUHAN  YESUS MEMBERKATI 

Nama Harun 
adalah nama yang 

baik. Walaupun ia 

seorang Imam  

Besar dan berada 
pada garis hayat, namun Harun bertin-

dak menurut garis pengetahuan. Ketika 

Musa di gunung sedang menikmati  
Elohim sebagai pohon hayat, Harun 

dan orang-orang Israel berada di kaki 

gunung. Mereka tidak berdoa juga tidak 
menengadah kepada TUHAN. Ketika 

umat itu mengusulkan kepada Harun 

untuk membuat ilah dari emas bagi 

mereka, ia mengabulkan permintaan 
mereka (Kel 32:1,4,24). Kadang kala 

kita tidak seharusnya mendengarkan 

perkataan orang-orang, karena perhim-
punan itu mungkin mengusulkan suatu 

anjuran yang menentang TUHAN.   

Harun menerima anjuran mereka untuk 
membuat patung dari emas tanpa     

bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. 

Patung itu sangat menarik, bukan     

terbuat dari tanah liat, melainkan dari 
emas. Sewaktu Musa turun dari puncak 

gunung, ia bertanya kepada Harun apa 

yang terjadi. Harun menjawab bahwa ia 
melemparkan emas ke dalam api, dan 

keluarlah lembu emas itu (Kel 32:24). 

Harun seolah-olah hendak membela 

dirinya sendiri, agar Musa jangan   
menyalahkannya; jelas ia menganggap 

dirinya tidak berbuat keterlaluan. 

Tetapi selama kita merdeka terhadap 
Tuhan, tak peduli kita berbuat banyak 

atau sedikit, atau sama sekali tidak ber-

buat apa-apa, anak lembu emas itu tatap 
akan muncul. Kita tidak perlu melaku-

kan banyak, asal tidak bersandar pada  

Tuhan akibatnya muncul anak lembu emas. 

 


