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Untuk menggalang kesatuan dan kekuatan doa di kalangan Gereja 


Pel<abaran Injil "Jalan Suei" demi terwujudnya pertumbuhan jemaat Tubuh 

I{ristus yang optimal serta terpanearnya kemuliaan I{ristus di setiap lokal 


i sampai ke seluruh Wilayah I{esatuan Negara Republik Indonesia, maka 
diadal<anlah sebuah aeara doa bagi seluruh Pendoa Syafaat GPI "Jalan Suei" di 
seluruh Indonesia, yaitu Pertemuan Pendoa Syafaat (PPS), yaitu pada tanggal 25 
s.d 28 Maret 2008 di Lawang - Jawa Timur. 

Bagi setiap lokallPClPD GPI "Jalan Suei" yang akan mengirimkan 

Pendoa Syafaatnya untuk mengikuti aeara ini bisa mendaftarkan dengan 

menghubungi : 

Sekretariat Sinode : 0341-424582 


Fax. : 0341-427144 

E-mail : sinodejalansuei@telkom.net 


~~;~tfH-B11tD91--

Pemeri ntahan 
Indo nesia . 
Presiden Susilo Bam bang Yudhoyono dan 
Wak il Presiden Yusuf Kalla dan para ll1enteri 
kabinetnya. 
Bapak-bapak rohan i dalamjajaran GPI ".Ialan 
Suci", ya itu Bp. PnL Kornel ius Dalto S. dan 
Bp. Pnt. Do lfi nus So lossa, kiranya kasih dan 
karuni a Eloh im yang dahsyat sela lll menaungi dan memberi 
pewahyuan-pewahyuan yang membawa umat Tuha n di GP I 
"Ja lan Suei" semakin dikenan di hadapan Bapa di sorga. 

1f Doakan penatua di loka l Anda, yang dengan tekun mengajar 
dan berdoa untuk ketentraman j iwa llnlat Tll han. 
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. Mel(lksanal~an pembangunan 
" Tubuh Kr1stus. 

Er. 4 :12; I Kor. 12 :12-13. 

MISSI : 
1. 	 Membangun manusla segambar 

ofln serupa dengan Krlstus. K~ . 

1:26; II Kor.3:18 
_. Menylapkan Pelayanan lima 

j ,lwatan Roh. Ef. 4: 11 
3 . Membawa I\emball Kuasa Roh 

AlI<lh dJlam GereJa. 
'1 . Mernperslapkan penual-penual dl 

AI,lll r Zaman. 
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NO. !2..bJ!.6..NINC1 6INODb.. 
---,. ..- "-,' 1- . ~ -,_ , _ j _ J ..I .;.,.I~ 

NomoI' Rekenittg hamRecJm~ 
Bank Mandiri . 

Shalom, Nama: Gereja Pekabaran fnjU 
{(JALAN sueT'Edisi kali ini kami terbitkan 

No : 144-00-0583089-5untuk Bulan lanuari -Pebruari. 
KK : Lawang 

Api Pemulihan Memasuki 
8agi PO/PC GPl "]alan Suei" maupunKesempurnaan di dalam Kristus 
perorangan yang mau

ditulis oleh Bp. Pnt. Dolfi Soloassa. 
mengirimkan/ transfer dana di
persilahkan untuk mengirimkan ke

Laporan tentang nomoI' reke ning yang baru ini . 
Persidangan lIahi Daerah, syang Sedangkan nomor rekening yang lama 
diadakan di Ambon - Maluku kami akan segera ditutup. 

muat . 


Allah itu dahsyat, Mujizat 

itu nyata, sebuah kesaksian yang Bagi yang 

dialami scorang umat Tuhan di mengirimkan uang 

Ambon. diharapkan untuk 


menglnformaslkan rlnclannya

laporan pelayanan Tim 
 . kepada Bendahara Sinode 


Sangihe mengisi lembaran berikutnya. ' 
 dengan mengirimkan faks tanda 
bukti pengiriman ke 0341

Dan Laporan keuangan 427144 atau sms ke 
iJUlan lanuari dan Pebruari 2008. 

08123309401
Mohon dibiica judulnya supaya 

nantinya ticlak ada kekeliruan dalam 

pembacaan. 


Selamat membaca! Tuhan 

Yesus memberkati. 
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API PE~fURNIAN ME~fASUKI 
KESE~IPUR~TAAN DI DALA~I KBISTUS 
Oleli: Pnt. DolfiSolossa 
Disampaikall dalal1m Persidallgan IIahi Pejabat GerejaAgustus 2007 

Setiap orang pasti merindukan pertumbuhan ke arah Kristus. 
untuk itu kita harus siap menerima ujian yang diperhadapkan dal am diri 
kita. lblis akan terus berusaha menggoaa dan menjatuhkan kita . leh 
sebab jtLl kita harus sadar, bahwa sesLingguhnya iblis itLl bukan bekerja di 
luar kita , justru dia bekerja dari dalalll diri kita, yaitu di dalamjiwa yang 
belul11 tunduk kepada pengaturan Roh Kudus. 

Dalam diri setiap orang yang tidak mall tunduk pada otoritas 
I(ristus, ibli s itu bercokol yang diluki ska n Alkitab sebagai ular naga 
(Yes 22: l) . Hanya dapat dikalahkan dengan pedang Roh. Ular naga 
selalu hadir dalalll tubuh jemaat dall tubuh halllba Tuhan yang beljalan 
sendiri- send iri. Dalalll kesusahan besar bila mata kita, hati kita tidak 
tertuju kepada Tuhan maka akan mengalami kesusahan. I Petrus 4:7 
"kesud ahan sega la seslIatLl slldah dekat . . .. . Jadi kita harus bisa 
Illengllasa i diri aga r dapat berdoa, sLipaya tidak ada rlllllUS lain untuk 
mematikan ruang gerak kemanusiaan kita se lain masuk dalam kesusahan 
besar. Dan dalam kesusahan besar itu ia akan meninggalkan beban Tubuh 
yaitu menderi ta sengsara. 
I Petrus 4:12-14 "api ujian terhadap ulllat, ROllla 5:1,3,5 "Kita harus 
bergerak dalam penderitaan. Karena penderitaan menghasilkan 
ketekunan dan ketekunan akan meningkat sampai matang dalam 
kehidupan karakter kita, kemudian menghas ilkan tahan uji dan apabil a 
tahan uji Illaka T'uhan 
semakin dekat dcngan 
kita karena tahan uji 
mengha s ilkan 
pengharapan aka n 
kemuliaan T'uhan. Dan 
kita harus tahu bahwa 
pengharapan bukanlah 
suatu cek kosong. 
Kemuliaan telah 
menjadi pesan T'uhan 
yang semakin j elas 
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hidup dalam diri kita 
dan akan menjad i 
pengharapan yang 
pasti (Ibr 6: 18-20). 
Kita meneari 
perlindungan beroleh 
dorongan yang kuat 
untuk mendatangkan 
pengharapan terbuka 
di depan kita. 
Pengharapan itu 

adalah tubuh, jiwa kita. Sauh itu adalah pengikat yang kuat. Untuk 

membawa ketahanan yang kuat dilabuhkan sampai dibalik tirai dimana 

Yesus adalah imam besar menurut Melkisedek. 

Roma 5: 1-5 "Pengharapan itu tidak akan mempermalukan kita karena 

kasih Allah telah dieurahkan seeara merata dan ll1enyeluruh dalam hidup 

kita oleh Roh Kudus. Jadi dalam kesukaran, penderitaan yang dihantam 

adalah ego jiwa kita. Wilayah ini dalam ketidak tentraman. Roh Kudus 

adadisitu ll1enentukan langkah dan tindakan. 

Ada tiga peneobaan yang diberikan Jblis kepada Yesus : 

Matius 4: 1-1 0 "Peneobaan di Padang Gurun" 


1. 	 Jika Engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini 
menjadi roti (berbieara perut lapar) ayat 4. Filipi 3: 19 "Jangan 
jadi seteru sali b Tuhan karena beliuhankan perut yang uj ungnya 
adalah uang maka kita diuji dan akhirnya Yesus menang. Ada 
sisi-sisi yang harus terlepas dan melayakkkan keleluasaan 
dihadiratBapa Surgawi. 

2. 	 Dibawa ke23-bubungan BaitAllah, ayat 5 
Disebut action. Semua itu tidak ada artinya jadi hati manusia 
mudah sekali terkontaminasi dengan popularitas, pelayanan 
penuh mujizat, keajaiban dan mudah terpengaruh. 

3. 	 Naik ke gunungtinggi, ayat 8 
Iblis memperlihatkan kemuliaan dunia yang penuh kekuasaan 
dan iblis berkata "Sembah saya" Orientasi meneari kekuasaan 
didalam jabatan kepenatuaan. Ingin berkuasa, senang berkuasa 
dan menguasai. Inilah hal-hal yang dieobai. Roh Kucius 
memimpin kita diperhadapkan pada hal-hal itu dan dieooai u\t.:h 
kesusahan itu. Namun biarlah kesusahan berkl:I1l\);\ll g 

Kim Keit.w.r3a., BUM" Tubult- KrutlM BaM.Jitv 

membawa kepada penderitaan, kesakitan, kesengsaraan seperti 
apapun. Itulah satu kenyataan yang akan teljadi bahwa ego 
daging kita dan tubuh daging kita akan di bawa Tuhan kepada 
posisi tersalib. Kesusahan makin besar, penderitaan semakin 
besar. "Aku" tersalib bersama Kristus. Talenta, kemampuan, 
inteligensi digantung/dipaku dalam proses Tuhan. Tujuan 
semua itu adalah memukul , mematahkan, meremukkan, 
menghaneurkan dan mematikan jiwa, ego, daging kita. Dalam 
posisi ini ada aib yang dijalani, ada rasa malu, tel1awaan, dsb, 
hal ini disebut rem uk, haneur. Disisi ini barulah khasiat darah 
Yesus ampuh bekerja. Dalam posisi haneur remuk tak berdaya 
seluruh potensi , kemudahan dan peluang yang ada semua 
remuk redam. Disini lah kita akan tengadah melihat kepada anak 
domba Allah dan darah grafiratnya. Disini pulajubah-jubah itu 
akan dibasuh. Didalam kesusahan kita akan mengerti tentang 
hikmat, keselamatan dan pengampunan dosa oleh darah Yesus 
yang luar biasa. 

Kita sekarang berada dihari Tuhan yang besar bukan muj izat yang keeil
keeil. Dalam Ibrani 6 Mujizat masa duniayang akan datang, zaman yang 
baru, pesta raya II [, hari raya pondok daun, hari raya grafirat besar, hari 
raya tiupan sangkakala perak, hari raya perhentian , hari raya korban 
penyempurnaan, hari raya korban perdamaian menyeluruh atas orang
orang yang telah ditebus dari bumi sebelum dunia dijadikan. Untuk 
proses penebusan segera meneapai wilayah terakhir dan sempurna sama 
seperti Yesus Kristus. 

Terlalu berputar dilembah bila kita berbieara iman untuk berkat 
yang biasa-biasa saja. Sekarang kita berbieara tentang iman untuk 
kesempurnaan Kristus Yesus, kepala Tubuh Kristus bukan seeara 
system organisasi gereja dan agama. I Petrus 2:4-5 tentang rumah Allah 
rohani , imamat rajani, bait suei rohani. Efesus 2: 19-23 "Dibangun oleh 
Roh Kudus ... Dasar pondasi dibangun oleh Roh Allah. Dan semua oleh 
karena Allah . 

Tubuh Kristus ada 2 yaitu Roh Allah dan Rohani. Kristus 
menjadi Tuhan dalam diri kita melalui proses tadi. Darah Yesus 
membasuh kita didalam kesusahan yang membuat tidak berdaya dalam 
jalan sa lib. 

I Yoh 1:7 "Allah adalah terang. Darah Yesus menyueikan dari 
segala dosa. 
Ada tiga hal dalam hal ini: 

sKim Keit.w.r3a., BUM" Tubult- KrutlM Baltatjitv 
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a. Kehidupan 
b. Terang 
c. Persekutuan 

Sumbernya adalah 
darah Yesus yang 
didalamnya adalah 
kehidupan yang 
memancarkan terang 
kemuliaan, sinar, dan 
kehidupan yang 

mengikat persekutuan indah satu dengan yang lain. Kehidupan tiba 
kematian hilang ;kekuatan ada kelemahan hilang. Kasih datang 
kebenciaan pergi, terang datang gelap pergi. Hidup datang kematian 
pergi, sukacita datang, dendam pergi 
Jadi kesusahan dulu kemudian Kasih darah Kristus datang sebagai 
kehidupan. Intinya proses salib kesusahan dulu barulah darah Kristus 
datang. Darah Kristus adalah kehidupan yang mengal ir. 
Wahyu I :5-6; kata "melepaskan" [Yunani] Louwo=membasuh, 
menyucikan seperti kain.Dalam darah terkandung darah merah dan 
darah putih. Darah putih bertugas menyerang virus yang masuk alam 
tubuh manusia sebagai tentara pembunuh. Darah merah bertugas 
sebagai pensuplay kehidupan bagi tubuh. Demikian juga dalam darah 
Yesus ada kuasa untuk mengampuni dosa, menghentikan pekerjaan 
dosajuga memberi kehidupan bagi orang percaya. Darah Yesus adalah 
kesem purnaan kehidupan Allah. 
Roh mempunyai 3 sifat penting: 

a. Maha hidup 
b. Maha sempurna 
c. Maha Kekal. 

Ketiga hal ini adalah sumber kehidupan mulia dan dahsyat. Wahyu 
22: 1-5; sumber mataair kehidupan di sorga adalah tahtaAllah dan tahta 
Anak Domba. Roh Allah tumbuh dalam kesendirian dengan Allah yaitu 
melalui persekutuan pribadi dengan Allah. 2 Kor 3:6,7; jawatan 
pelayanan, hukum tau rat dan kemuliaan dijaman Musa hanyalah 
hukum yang mati yang memimpin pada kematian, tetapi dalam jaman 
Tuhan Yesus adalah hukum kasih karunia yang memimpin kepada 
kehidupanyang kekal. Haleluya, Amin! 

Kim KeUw..rjPv BUM Tu/;uk Krutzu B~Wv 

P@rsidangan l'ahi Ambon 

Lapol"an Tim Rasuli: Persidangan IlahiAmbon 

Bp. Pm. Vililfried Sianipar, 13p P c mbim<ls 
Kristen & Bp. Pnt Ivlesakh Nababan 

Kami berangkat 
dengan pesawat Lion 
tgl.19 Desember 
2007 malam tiba jam 
06.00 subuh tgl.20 di 
Ambon dijemput 
oleh Bpk.Pnt.Mesakh 
Nababan dengan 
mobil Bpk.Pit ( 
panggilan dari 
bpk.Piter ) . Kami 
ditempatkan di 
penginapan di kota 

oleh panitia , dengan alasan supaya kami lebih tenang mempersiapkan 
pelayanan. Peserta persidangan lainnya ditempatkan dirumah-rumah 
jemaat yang tersebar dikota. Acara persidangan ilahi diadakan di Balai 
Sanggar Belajar milik Dinas Pendidikan di Kodya Ambon yang 
lokasinya dekat dengan sekretariat.Acara mulai hari Kamis , tgl.20 
Desember 2007 jam 17.00 sore hari dihadiri Kepala Bidang Bimas 
Kristen Kanwil Maluku di Ambon, dimulai dengan ibadah bersama. 
Firman Tuhan dengan thema "Carilah Tuhan supaya engkau hidup", 
Amos 5:6. Dalam suasana pujian penyembahan, lampu Iistrik mati, 
sehingga waktu firman Tuhan saya sampaikan lampu masih padam, jadi 
hanya dengan suara sendiri tanpa miq. Tetapi urapan Roh Kudus dan 
kebenaranNya tidak dapat dibatasi dengan lampu yang padam. Jemaat 
yang hadir dalam ibadah pembukaan kurang lebih 150 orang tetap 
mendapatkan berkat dari kebenaran firmanNya. Bapak Kepala Bidang 
Bimas Kristen berkenan masih ada waktu memberikan kata sambutan 
sekaligus nasehat-nasehat bagi pengurus gereja setelah renungan Finnan 
Tuhan, dan mendapat respon yang baik daripeserta. Untuk mengakhiri 
ibadah pembukaan , utusan dari sinode yaitu salah satu dari ketua Sinode 
yaitu Bp.Pnt.Petrus Yasin memberikan kata sambutan sekaligus 
meresmikan Pembukaan Persidangan Ilahi GPI"Jalan Suci" Maluku 
dengan doa dan berkat. Setelah itu kami menikmati perjamuan makan 
bersama jam 20 malam. Setelah menikmati makan bersama, panitia 
memberikan pengarahan seluruh rangkaian acara dan tata tertib selama 
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persidangan llahi, selanjutnya kami kembali kepenginapan untuk 
istirahat. 

Tgl.21 Des 07 Jumat, Persidangan ilahi diawali dengan doa dan 
puasa. 
Didalam suasana doa dan penyembahan , ada mazmur yang dinaikkan 
peserta persidangan : Sungguh kami dapat melihat dengan nyata ya 
Tuhan, RohMu bekerja dengan dashyat! Kami sungguh menyadari 
rancanganMu indah bagi kami pelayan-pelayanMu, sehingga Engkau 
mempersiapkan dan memberikan Visi bagi kami untuk memperluas 
KerajaanMu. Bapa kami dapat melihat lewat penyertaanMu sehingga 
kami dihimpunkan pagi hari ini. Tuhan, kami melakukan apa yang 
menjadi kehendakMu, dan kami melihat kepercayaanMu yang kuat 
didalam negeri kami yang tercinta. 

Sliara Tuhan: Engkaulah ham ba-hambaKu yang setia sampai hari ini. Aku 
mengasihiMu. Engkau telah Klitetapkan menjadi saksi bagiKu diMalllkli. 
Sejak dahlilu mata dan hatiKu tertuju kepada daerah Maluku, dan hatiKu 
menyukainya, namun mereka belum mengerti rencanaKu. Engkaulah 
orang-orang pilihanKu dan rancanganKu dashyat bagi orang-orang yang 
keluar dari kesusahan besar yang telah membasuhjubahnya dengan darah 
Anak Domba. Inilah isi hatiKu hai umat-umat pilihanKu, inilah firman 
Tuhan dengar dan lakukanlah didalam kehidupanmu. 

Suara Tuhan: Tuhan akan memulihkan dan membaharui kehidupanmu, 
oleh sebab itu jangan pikirkan yang lain, tetapi pusatkan perhatianmu 
kepada kehadiranKu.Carilah Aku maka engkau akan hidup! Aku berbuat 
sesuatu yang lain daripada yang lain bagi 
kehidupanmu, yang tidak akan engkau 
lupakan, sebab itu senangkanlah hatiKu. Tabut 
perjanjianKu ada disini, nikmatilah pertemuan 
antara engkau dengan Aku didalam kasihKu. 
Haleluyah! 

Bpk.Petrus Yasin memberikan pengajaran 
tentang pentingnya kita memahami dan 
mengalami kuasa darah Yesus dalam 
kehidupan kita, sehingga kita dapat masuk ke 
dalam hadirat Tuhan dan menerima kehidupan 
yang kekal. Selanjutnya saya meneruskan D1iiHl'm. 

K~Kei.uar3'" Buar Tubuk Krutus" Bak:Jitv 

kebenaran FirmanNya kedalam pemahaman yang lebih lanjut kepada 
thema :" Carilah Tuhan maka engkau akan hidup!" Dijelaskan lebih 
lanjut akan arti "mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti raja 
Daud katakan: seperti tanah yang tandus / kering yang merindukan air, 
demikianlah hati yang rindu mencari Tuhan dalam hidup kita.Ada 1 2 ayat 
kebenaran yang dipaparkan untuk mencari Tuhan. Dan kemudian 
dijelaskan arti hidup yang sesungguhnya kemudian bagaimana syarat
syarat supaya kita layak dihadapan Tuhan. 

Tgl.21 Des.07 Sore : pk1.l6.00 wib: Laporan dari tiap-tiap cabang dan 
ranting: 

dari Buru Selatan, oleh Pnt.Chris Immanuel, walaupun desa ini 
sempat porak poranda karena kerusuhan, tetapi saat ini siap untuk 
memulai pelayanan yang baru. Kami siap untuk masuk kembali 
ke Buru Selatan, doakanlah kami. 

dari Tual (perintisan) oleh Sdr. Yoseph A.Sugito. 
Tim : Sdr. Yoseph, Sdr.Paulus Hutauruk, dan Sdri.Sophia 
Rahawarin. 
Jelllaat yang sudah mau beribadah dengan kami ada 15 orang, dan 
yang benar-benar sudah kommit dengan kita 5 orang, doakanlah. 
Kami membutuhkan tempat ibadah sekaligus secretariat yang 
tersendiri ,mem butuhkan uang kontrak 4 j uta pertahun. Puj i 
Tuhan , dengan spontan peserta persidangan langsung spontan 
dan terpenuhi. Menurut info terakhir, tim sudah menempati 
rumah kontrakan baru. Puji Tuhan. Doakanlah Tual supaya 
pembangunan jemaat Tubuh Kristus berdiri kokoh mengatasi 
gllnung-gunung 
rumah lainnya. 

dari Saumlaki ,oleh 
Sdr.Sildo Soukota. 
Kami yang hadir 
Pnj. Ev.Sildo S. , 
Pnj.Bpk.Mikhael 
Suebu dan ibu Yanti 
Kore sebagai 
pendoa, 
Bpk. Pnj.N ehem ia 
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dan ada persembahan dan 
selanjutnya makan malam 
bersama. Kami istirahat pulang 
jam 22.00 diantaroleh Bpk.Pit 

Tgl.23 Desember 2007 (Minggu 
): Ibadah Penutupan. 

Tepatjam 09.00 pagi kami l11ulai ibadah yang dihadiri sekitar 125 
orang di secretariat di Sekip depan, Firman Tuhan dari Bpk.Petrus Yasin 
.. bpk.Stev Agoha dan juga saya sendiri sampai jam 12.00 siang , 
kemudian kami mengadakan perjamuan suci dan persembahan . 
Selanjutnya diberikan kesempatan panitia 
melaporkan peJaksanaan persidangan 
PDMaluku, sejak tgUO s.d.23 Desember oleh 
Ketua Panitia Bpk. Luhulima kel11udian Ketua 
Sinode Bpk.Pnt.Petrus Yasin melepaskan beds 
panitia dan peserta persidangan ilahi sebagai 
symbol resminya di akhiri dan ditutup acara 
persidangan ilahi se- Maluku pada tgl.23 siang 
jam 12.00 tepat. Puji Tuhan. Setelah itu kami 
menikmati hidangan makan bersama dengan 
seluruh jemaat , luar biasa sukacita jemaat 
bersal11a peserta persidangan ilahi dan para 
penatua-penatua. Suasana kekeluargaan sungguh terasa dalam bathin 
kami masing-masing. Kemudian setelah agak sore hari , 
kel.Bpk.Stevanus berkenan membawa kami keliling melihat-lihat kota, 
dengan mobil ibu Lena mulai dari Karang Panjang, ke Air besar, juga 
melihat patung marthathular ,tidak lupa Bpk Yasin berphoto didepan 
patung. Kemudian kami sempat ke gunung nona singgah di rumah 
family kel.pa Stev Agoha danjuga dirumah salah satujemaat yang sudah 
3 tahun berumah tangga tetapi belum dikaruniai anak, kami doakan 
bapak dan ibu tersebut. 

Puji Tuhan, pagi hari Tgl. 24 Desember Senin jam 10.00 dengan 
Bpk.Pit dan Bpk.Stev Agoha dengan mobil kijang kami diantar ke 
bandara melaluijalan pintas dengan KM. Ferry, kami berangkat dengan 
pesawat Batavia jam 13.00 siang kembali menuju mabes di Lawang 
dengan sukacita. Haleluyah! Semuanya karena Dia oleh Dia bagi 
kel11uliaan nal11aNya. Amen! 

Klbv Ke.Luar3tv BUM TuiJuk Kyuf:u5 Ba.Iw.j~ 
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ALLAH lTV DASHYAT, MVJIJAT lTV NYATA 

Kesaksian Bp.Theo dariAmbon: 

Pada suatu hari kapal perintis KM MANUSELA berlayar dari 
pelabuhan Nal11role ke Pulau Nal11lea dengan penumpang yang 
diperkirakan sebanyak 450 orang, sekalipun cuaca pada hari itu tidak 
bersahabat. 

Saya (penulis) bertugasjaga pada pukuI20.00-24.00. Saat sayajaga, 
keadaan masih terkendali , tidak ada yang merintangi kapal untuk melaju. 
Selesai jaga pad a pukul 24.00 saya digantikan oleh teman-teman yang 
bertugas jaga pada pukul 24.00-04.00. Saya pergunakan waktu 
berikutnya untuk beristirahat. 

Pada waktu saya dan teman-teman yang tidakjaga sedang tidur ti ba 
- tiba kami rasakan suatu goncangan yang begitu kuat sehingga kami 
yang tidur langsung terbangun untuk memeriksa apa yang sebenarnya 
sedang teljadi. Ternyata kapal sudah menabrak salah satu tanjung yang 
ada di pulau Buru dan kejadian itu teljadi padajam 01.50 LT. Dan saat itu 
juga temanku yang tugas jaga langsung lari meninggalkan tempat tugas 
karena takut. Karena kemudi tidak ada yang kendalikan, maka saya 
langsung ambil aJih kemudi dan nahkoda mel11berikan arahan untuk 

. mengeluarkan kapal. Kapal dipaksa untuk 
: bergerak maju mundur, namun semua 

I 

I kepintaran dan pengalal11an dia l11iliki 

I
untuk l11encoba supaya kapal bisa keluar 
ternyata sia-sia, malahan kapal semakin 

I terdampar ke daratan, diakibatkan karena 
kuatnya angin serta ombak yang 
menghantam kapal. 

Para penumpang mulai panik, ada 
yang menangis ada yang teriak-teriak dan 
macam-macam hal karena kepanikan. 
Untuk sementara saya tinggalkan kemudi 
untuk menenangkan seorang ibu yang 
menangis karena takut. 

Dan nahkoda berusaha mencoba lagi 
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menggerakkan kapal 
namun te~iadi lebih parah 
karena salah satu mesin 
tidak berfungsi lagi dan 
akhirnya nahkoda tidak 
bisa berbuat apa-apa lagi 
sekalipun semua 
kemampuan telah 
dikeluarkan namun kapal 
tidak bisa keluar. 

Secara teori dan 
pengalaman setelah kita 
mengamat-amati kami 
ambil kesimpulan, bahwa 
kapal tidak mungkin lagi 
bisa keluar dari tempat itu 
. Pada saat terjadi 

peristiwa itu di atas kapal khususnya di anjungan tempat kami kerja ada 
beberapa penumpang termasuk salah satunya ada hamba Tuhan dan ada 
dari pejabat perhubungan laut. 

Kami beserta nakhoda sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ,saat itu 
juga hamba Tuhan yang tadi bersama-sama dengan kami ,menawarkan 
suatujalan keluar yaitu mengajak kami untuk berdoa. 
Selesai kami menaikkan doa di hadapan Tuhan. Nahkoda kembali 
mencoba mengeluarkan kapal dari daratan. Suatu kejadian yang sangat 
dashyat terjadi setelah, dalam hitungan menit ternyata kapal langsung 
bisa keluar dengan sekejap. Luar biasa perbuatan Tuhan dan kami yang 
ada di tempat itu merasakan sukacita yang sangat dalam karena anugerah 
dan kasihNya pada kita umat pilihanNya, Allah menyatakan kuasaNya 
lewat peristiwa itu. Dan setelah peristiwa itu nahkoda dan temanku yang 
bertugas pada waktu itu langsung bertobat. 

Firman Tuhan berkata : Terkutuklah orang yang senantiasa 
mengandalkan kekuatan manusia dan berbahagialah orang yang 
senantiasa mengandalkan Allah di dalam segala perkara. Allah itu 
dashyat! Dan aku yang merasakan muj izatNya. 

Ambon , 24 Des.2007. 
Theodorus M. Waworundang. 

Kit:tv Ke.W.Arjilv BMP..r Tub~Kl'uUu BaJw.:JiPv 

Laporan Pelayanan 

TIM SANGIHE (Tg119 Desember 2006 - 6 Januari 2008) 

Tim kami terdiri 
dari Sdr. Stefanus 
Karisma Alfha 
Parinding, 
Sdri.Fience 
Lamawak, dan 
Sdri .Maria Teri 

Puji Tuhan, 
keadaan kami tim 
baik-baik , 
setiap masalah 
yang kami hadapi 

.. 

dapat kami 
selesaikan dengan baik lewat evaluasi Tim, demikianjuga hubungan 
kami dengan bapak-bapak penatua di Sangir dan juga terhadap 
jemaat baik. 

Tempat pelayanan kami di Pulau Mahumu, dekat dengan pulau 
Sangihe .Kami berangkat dari Lawang Tanggal 19 Desember 2006 
dan tiba di Manado Tanggal 22 Desember 2006. kami menginap 
selama tiga hari di MBTe. Kemudian kami berangkat dari Manado 
Tanggal 26 Desember 2006 dengan kapal 1 malam ke Tahuna
Sangihe tiba pada Tanggal27 Desember 2006. Kami masih tinggal di 
Puslatal selama satu bulan untuk berdoa dan persiapan sekaligus 
membantu pelayanan yang ada di Sangir. 

Pada Tanggal 27 lanuari 2007 kami berangkat dari Kota Tahuna ke 
Desa Bebu yangjaraknya duajam perjalanan dengan mobil. Di Desa 
Bebu kami pelayanan selama satu minggu setelah itu pada Tanggal 4 
Februari 2007, kami berangkat ke Pulau Mahumu dengan perahu 
motor yangjarak tempuhnya kira-kira tiga puluh menit. 

Secara geografis Pulau Mahumu yang merupakan tempat pelayanan 
kami yang terpisah dari Pulau Sangihe besar terdapat sebelas 
denominasi gereja yang terdiri dari empat aliran, yaitu : Pentakosta, 
Injili, Advent dan GMIS. Kami tinggaJ di rumah Bapak Samuel 
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Pengembalaan 
Pengajaran 

Sumenda Mangendai yang sekarang 
merupakan penanggung jawab jemaat 
GPI "Jalan Suci" Mahumu. Gereja 
Pekabaran Injil "Jalan Suci" Mahumu 
sudah memiliki gedung gereja sendiri. 

Selama Bulan Agustus kami team di 
rolling pelayanan ke Tamako untuk 
membantu pelayanan di sana. Jenis 
Pelayanan selama di Pulau Mahumu 
adalah : 
- Penginjilan sistem kontekstual 

Dan Target Pelayanan kami, sbb: 
Penginjilan secara kontekstual lewat kunjungan ke rumah
rumah dan membaur dengan masyarakat 
Merombak pengertian-pengertian yang salah dan menanamkan 
dasar-dasar pertobatan. 
Menanamkan prinsip-prinsip ber-Tubuh Kristus 
Memacll jemaat untuk bisa bertindak dalam i badah 
Menetapkan penanggungjawab di Mahumu 
Mengajar dan mengarahkan penanggungjawab yang baru akan 
fungsi dan tanggungjawabnya di dalam Tubuh Kristus. 
Membentuk pelayanan anak 
Membentuk ibadah kaum wanita 
Mengkaderkan pemain musik 
Menetapkan hari khusus untuk mengadakan evaluasi bersama 
denganpenanggungjawab 
Mengadakan ibadah rumah 
Membentllk persekutuan doadi rumahjemaat 
Membawajemaat untuk memiilki karakter Kristus. 

Demikianjuga target pelayanan kami di Tamako, sbb: 
Meneguhkan penanggung jawab yang ada karena penanggung 
jawab tersebut belum di doakan sehingga belum bekerja secara 
maksimal. 
Membentuk program khusus untuk para pendoa syafaat yaitu 
menetapkan hari khusus bagi pendoa syafaat untuk bersekutu 
sehingga dari situ mereka dapat membentuk program-program 

Ki1;a, Keiv.M-!fPv BUM rubu.h, Kruoo Ba.ltajia, 

untuk memaksimalkan 
tugas mereka. 
Meneguhkan jemaat 
yang memiliki 
panggilan pendoa 
syafaat. 

Adapun tantangan atau 
kendala yang kami 
hadapi ,sbb: 
Orang yang kami 
layani sebagian belum 
bisa berkomitmen 

• 

dalam Tubuh Kristus 
karena masih melihat kekurangan orang lain dan juga karena ada 
tantangan dari pihak gereja lama. 
Jemaat ada yang jarang beribadah karena jarak rumah dengan 
gereja berjauhan (antar pulau) 

Adapun hasil pelayanan kami hampir setahun, sbb: 
Jiwayangdi Injili 75 orang 
Terima Yesus secara pribadi 26 orang 
Yangdilayani kelepasan 23 orang 
Yang dibaptis air dua orang dan diteguhkan baptisan lewat doa 
tiga orang 
Yang dibaptis Roh Kudus ada sepul uh orang 
Jumlahjemaat awal empat orang bertambah sembilan orang dan 
jemaat sekarang berjumlah tiga belas orang (1 0 orang dewasa, 3 
anak-anak) 
Simpatisan tujuh orang 
J emaat semakin mengerti dan tertanam dalam sistem Tubuh 
Kristus yang dulunya menganggap sistem GPI "Jalan Suci" 
sama dengan system denominasi gereja-gereja yang liturgis . 
Jemaat semakin bertindak dalam ibadah baik bermazmur, 
berdoa, bersaksi, menyampaikan suara Tuhan dan 
menyampaikan Firman Tuhan. 
Pada Tanggal 26 Mei 2007 ditetapkan Penanggung jawab 
Mahumu yaitu Bapak Samuel Sumenda Mangendai. 
Penanggung jawab semakin mengerti akan tugas dan tanggung 
jawabnya dan mulai mengerjakannya. 
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Pada Bulan Februari 2007 terbentuk pelayanan anak dengan 

jumlah tiga orang anak yang sudah berkomitmen dan dua orang 

anak simpatisan. 

Pada Tanggal 14 Oktober 2007 terbentuk ibadah kaum wanita, 

berdasarkan hasil keputusan Persidangan Ilahi Se-Sangihe. 

Salah satujemaat berkomitmen untuk melayani di bagian musik. 

Mengadakan evaluasi bersama dengan penanggungjawab setiap 

hari Rabu 

Setiap hari Rabu sore diadakan ibadahjerum. 

Persekutuan doa di rumahjemaat-jemaat setiap hari selasa, rabu 

dan minggu malam. 

Karakter jemaat semakin menunjukkan perubahan ke arah 

karakter Kristus. 


Puji Tuhan, Tuhan juga menyatakan tanda-tanda ajaib/mujijat 

yang terjadi selama pelayanan yang ada ,sbb: 

Seorang anak sakit typhes selama satu minggu setelah di doakan 

langsung sembuh. 

Seorang ibu terkena alergi kulit, setelah di doakan langsung 

sembuh. 

Seorang anak berumur tiga tahun yang sejak bayi terikat sakit 

penyakit karena kutuk keturunan, setelah di doakan sakitnya 

tidak kambuh lagi. 

Seorang nenek yang mengalami pusing, muntah sehingga 

badannya menjadi lemah dan akibatnya tidak kuat untuk 

berjalan. Setelah di doakan terjadi kesembuhan nenek tersebut 

dapat pulang ke rumahnya yang cukup jauh dengan berjalan 

kaki. 

Seorang pemuda yang mengalami penyakit komplikasi yaitu 

maag, malaria dan sakit ayan mengalami kesembuhan ketika 

Tuhan memberi petunjuk untuk memberi dia tubuh dan darah 

Tuhan dan puji Tuhan sakitnya tidak pernah kambuh lagi. 

Seorang anak kecil berum ur tiga tahun kakinya terkilir (keseleo) 

dan tjdak bisa berjalan, setelah di doakan mengalami 

kesembuhan dan langsung bisa berlari. 

Seorang bapak yang jarinya terluka karena terkena parang, ia 

mengalami infeksi dan terasa sakit kalau digerakkan namun 

setelah di doakan rasa sakitnya langsung hilang, sampai lukanya 

jtu sembuh. 

Seorang nenek yang mengalami sakit pinggang disembuhkan. 
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Seorang bapak yang profesinya sebagai nelayan sebelum 
berangkat mencari ikan di doakan dan hasilnya bapak ini 
mendapat 100 ekor ikan tongkol yang besar-besar padahal waktu 
itusulitmencari ikan . 
Seorang bapak yang berprofesi sebagai nelayan setiap kali kami 
doakan, sebelum pergi mencari ikan selalu mendapat hasil ikan 
hiu yang besar-besar dan ikan besar lainnya. 
Seorang ibu yang sakit kanker rahim awalnya tidak bisa bangun 
dari tempat tidur, mengalami pusing dan sudah tiga hari tidak bisa 
makan-minum. Setelah di doakan ia merasa terjadi kesembuhan 
kemudian bisa bangun dan be~ialan juga sudah minta makan. 
Namun keluarganya masih ragu. Mereka membawa ibu ini ke 
dukun akibatnya penyakit ibu ini langsung anval teljadi 
pendarahan akhirnya ibu ini meninggal saat itujuga. 
Seorang ibu yang matanya mengalami sakit yang serius dan 
berencana untuk pergi ke dokter, ketika kami doakan Tuhan 
menyembuhkannya sehingga ia tidakjadi pergi ke dokter. 
Seorang bapak yang kakinya bengkak dan sangat kesakitan saat 
berjalan, setelah di doakan langsung sembuh dan dapat beljalan 
dengan baik. 
Seorang bayi berumur tiga bulan yang mengalami sakit panas 
juga sakit perut dan terus menerlls menangis. Ketika kami masuk 
ke kamar tempat tidurnya bayi ini langsung diam. Setelah kami 
doakan ia langsllng tidur dan sembllh. 
Seorang bapak yang bertengkar dengan istrinya, kemudian bapak 
ini selingkuh dan sudah berencana lIntuk menceraikan istrinya 
tersebut setelah dilayani dan didoakan, ia lalu meninggalkan 
wan ita selingkuhannya dan kemudian kembali dengan istrinya 
dan keluarganya dipulihkan. 
Seorang anak yang kepahitan dengan orang tuanya dan Tuhan 
memulihkan hUbungannya dengan orang tuanya. 
Seorang nenek yang rencananya akan di infus di rumah sakit 
tetapi dikembalikan karena rumah sakit penuh. Ketika kami 
selesai doakan nenek tersebut di rumahnya, ia langsung sembuh 
dan dapat berjalan keluar rumah. 

Demikian hasil pelayanan kami, karena Dia saja bagi 
kemuliaan namaNya. Amen! 

K~ KeiuarJa, BMW Tubuk KYutU! Balw.jiA., 
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lal'o...aN lU~al1saN 

LAPORAN KEUANGAN GPI "JALAN sue I" 

BULAN DESEMBER 2007 

P[M ASUKAN 

SALDO NO VEMBE R 

'1rpc:su-R~ATIUUR 
2 PC M ALANG 
3 PC tAWAN G 
4 PCJEM8ER 
5 PC S IDOARJO 
6 PC BATU 
7 PC LUMAJA N G 
8 PC II1AD IUN 

" P C MAOIVN fCARV"A " ; 
10 P C B ITAR (BAJANG TA LUN 
11 PR K, .m, 0 0 .. 

12 PRS umb rAr m 
13 PR Wlin I 

1 4 PR Kasembon 

~B Kandanaan 
JAWA TENGAH 

1 P O $AlAriGA 
2 PC SOLO 

YOGYAKART 
1 PO YOGYAKARTA 

o.KI JAKARTA 
1 PO JAKARTA 

6 A l t 
1 PD DENPA$AR 

2 pC"; TABANAN 
SUMA1'ER Io, UTARA 

1 PO S IANTAR 
2 PC MEOAN 
3 PR S 10 IKALANG 

R I A U 
1 PO ?~KA·N BARU

f+1fC- " A M PAR 
3 PC BATAM 
.; PR S IAK 

KALIMAN t AN [FNGAH 
1 PO r ALANGKA RAYI\ 
2 PC _B_UNTOK 
3 PC TE WAN G 

KAUMAN TAN B-AFMT 
1 PO PONTIANAK 

2 PC PAR INoU 
3 PR KOBONG 
4 PR BARANGAN PA LE 

I'~" II' .Jl bIK I .. ,-,o ~ 1'" " I' ~' r.1uhan I' rrp ~r I ' <'flululun 

75 1.4 32 573.026 

80000 193 800 435 300 
138 000 1020600 2401600 
324 000 2669S0 351 100 

106 500 210 000 330000 
30 000 62 000 

25 000 t0 4 000 120 000 

2 000 132. 000 
1 9 500 60 000 55000 
30600 17000 3.000 
60 000 77500 75500 

40 .000 38000 

200 DaO 1 J 0 00 

80000 90 600 104 000 
76000 39000 

20000 116 000 40 000 

lI8 000 21 000 14 000 

555 000 B04500 2 B89 70 0 

72350 730.850 

100 000 

KA MANTAN SEL ATAN 
1 PD I3ANJARBARU 113 000 2BO 000 379 000 

KA ' M TAN TU.HJR 
1 PI SA MARINDA 
2 PC BALIK P AP AN , 5000 17 5 000 

3 PC 60 NTANG 
4 PR TENGGARO NG 

NUSA TENGGARA TIMUR 
1 PO KUPANG 107 000 329 000 
2 PC ALOR 43 000 151000 
3 PR SUMBA 

SI AWF.SllITARA 
I PC MAN ADO 75 000 215 8~O 
2 PC SANGIH, PR Tahu n8 , PR Tamako 
5 PR Ulu S 18~ 

6 PR Kan,nQ S , ,J U 
7 PC TALAUD 
8 PR Melon uane 
9 PR Todua le 

10 PREns em 
11 PR Uarin 
1 2 PR Blto 
13 PC MINAHAS A 
14PRPanu 4 a 000 110 0 
15 PR Molompar 2 0 000 35000 
16 PR W ulur U aa t U$ 5 0 10500 
17 PR Mundun 
18 PR S~nd er 
19 PRKanon an 5 000 
21 PR Rambunan 

Ti", Ih",U 

2 .022,587 

19 000 
138000 
178000 

1 06 500 
8000 

20 DOD 

17000 

-
-

100 000 

25000 

20 000 

3, 0 800 

143 000 

60 000 

46, 00 
20 000 
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La :NlU :N 
PUlASUKAN 

, , 
SULAWESi UTAiYI 

nlpR Tomohon 
23 PR Tolombukan 
24 PC SITUNG 

SULAWESI SELATAN, 

1 PO MAKASSAR 

2 PC TORAJA 
SULAWESI TENGGARA 

1 PO KENDARI 
2 IpC RAHA 

SULAWESI TENGAH 

1 PO PALU 

2 PC PARIGI 

3 PCPOSO 

4 PR Tonusu 

5 PR Pandiri 

6 PR Onoka Perst 

MALUI<U 

1 PO AMBON 
2 IpC SAUMLAKI 

3 Ipc NUWEWANG 
PAPUA 

1 PDSORONG 

2 PC JAYAPURA 
3 PC WAMENA -
4 PC MANOKWARI 

5 PC BIAK NUMFOR 

6 PC SERUI 
7 PC NABIRE 

8 PC SORONG SELA TAN 

9 PC FAK-FAK 

10 PC KA IMANA 
11 PC TIM IKA 
12 PC MERAUKE 

LAIN -LA IN 

LBTC 

Sdri. Novi (Semarano) 

BunQa Bank 

I-- ' 
Total Pemasukan 
Total Penoeluafan 

SALDO 

•
Pel's. W;J·ib'KhusliS Pers. Pcrpuhth JUl Perc. dr Perl)uJuh an 

40,000 130,000 

15,000 31,400 173,950 

9,000 30,000 55,000 

42,000 120,850 536,000 

2,200 6,950 

5,000 5,000 

150,000 1. 532,000 

1,000,000 1,731,000 

350,000 

-

500,000 

2000,000 

300,000 
-

230,000 
60,000 

108,583 

7810,815 9,235 376 8,794,000 5,664,88: 

7432887 8,566235 B794 000 3,364231 

377,928 669141 

. P~RSEM8AHAN DARI JEMAAT LOKAL YG DIPUNGUT . 

Tim Ras uli 

40,000 

19,000 

~ 
35,000 
12,000 

5,000 

200,000 

1,500,000 
350,000 

200,000 

~il~ 

n A P MINGGU PERTAMA n AP BULAN 

PERPULUHAN DARI SE~A PERSEMBAHAN & PERPULUHAN 

DARI PERPULUHAN J~MAAT LOKAL YG BELUM MEMILlKIIMM1 

, PERSEMBAHAN LAJN-LAIN YG TIDAl< MENGIKAT 

Lawang, 6 Januari 2008 

Mengetahvi Pengurus Sinode 


GPI "Jalan Suei"' 

Bendahara /


Ketu~ode 

OtL~ c:;;>/i
j 

PnL Jonathan Rahanra PnL Kornelius Darto S 
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lal'oraN lUlfa11saN 

LAPORAN KEUANGAN GPI "JALAN suel" 

BULAN JANUARI 2008 

Pf.; I\I:\ SUKi\N 

SAL DO peSF "~ 8FR 

I'., •. II Hn, l "'~",u, 1"" 1" ' II" luh~. I • ~ r .I I I'.,. !"uh •••'n 

---:!b.I.:UUIMUR 
1 PC SURABA YA 
2 PC MA LM.G 
:1 PC l AWA.N G 

PC J€Mf3F.FI 
PC SIO OMUO 

LL PC 8AT1J 
~pTIiJ~AJ'~ 

8 Pc MAOION 
9 PC " AD! tU~~_ 
10 PCB U fA Rr!3A IA NG TA UJf'll 

11 PR K; tim "U\ 

t} FIR S,rmo ,/l. rlllll 

11 PR \"tIhng1 
14 PR KUtllllbon 
1 S rn K4ndnogan 

JAWA TENGAH 
~'> D SAliH IGA 
PC SO LO 

YOGY AK AR TP. 
1 Ipo YOGYAKART A 

OKI J AKARTA 
, I rOJAr- ARTA 

8 A L t 
PO DENPASAR 
Pt; lABA. NA N 

SU~MTERA U TARA 
PO S IANT fI,R 
PC t,~EDAU 

P I~ SI01KALflNG 
n I A lJ. 

r l) P!;lKAI'JGARU 
PS K~~R 
rc H'·l f1,r.~ 
PR-siAK 

f-:---r;o"'n:';~'f:17"'\7_",t~~~t~ :~A~~ GAH 

;') p r; 6lJNTO K 
J PC, FWAN G 

f-:' ---'-'P=O-="~f'~W~NN~~\N BAR AT 

PC P/i RINO U 
.1 PR " OBONG 
4 P I~ E] i\RANG AN PA .E 

KALIMAN TAN SELAlI,N 
1 iPD RANJAI'W A RU 

KAl.IMANT /\N. r tMUR 
PO SAMARIN OA 
PC BALIK P APAN 
PC DOr·HANG 

J1 IPR rENG GARONG 
r~USA.TE.NGGARA TIMU R 

PO KUPANG 
PC AlOR 

3 /PR SU MBA 
SU AW ES} UTARA 

1 P C: MANAD O 
PC $ANG IHE 

::I PR la huo3 
PR T am ako 
p r~ U lu S I;) II 
PR Ka na ng S ial' 
P C TAlA UQ 

8 PR M e lonauane 
9 PR Todua ln 
10 PR EnseOl 

*
PR Ma(i r i 

1 2 PR 8 eo 
1 3 PC MINAH ASA 
14 PR Pa.!!.!Lu 
15 PR MOI0I'!!.E....<H 
16 PR Wulur MaalUs 
17 PR Mundull.9.... 
18 PR Sonder 
19 PR Kano na!!.9... 
21 PR Rambu :t an 

:) 77 .928 669 , 14 1 

~} O 000 171 aDo 182 000 
96 000 J"3? 900 70760Q 

305 000 183000 351 350 
J J 000 29 000 8 0~OOO 
6 ~i _ ~) OO 215000 4 30 000 

3] ~OO 55000 
2 ~ 000 J3000 1$7 000 
20,(>Cto 4 5 000 44 000 

~O 

30 _000 8,000 

' Ooono :J10 000 

14 9 000 , a6 uUo 
50 000 2'5 000 

~5 000 ~ ' -1 000 

14 ,000 2 0_(}()O 10 000 

2993.50 J09.050 Qj 000 

42 8. 000 1 :)] 1.000 a6~ 000 

7 0000 2:10 000 284 ,000 

36000 SO 000 ':00 000 
13 5 000 165 000 =t 
89500 20 2 000 

68000 109.500 

15B_ 000 310. 000 

1 7000 7:'1 ::co 
40.000 

20 000 \00 000 
10000 7 00 0 

5~ 4 . BOO 

2 ,300.f5S7 

56 000 
96. f!OD 

308500 
20 000 
6 5500 
10 000 
25000 
30.000 

i..QQ.QQQ 

1 33400 
25000 

25ci'Oo 

152600 

] 0 000 

8 \ 000 

17 000 
32 000 

20000 
10 000 

Kita- Keiaar!J1N BUM Tubuft, KrutlNf Balw..:Jia

laporaN lUlfa11saN 

I 
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P~"'lASII"M" 
.SULAWESI U,ARA 

22 PR Esandom 
23 PR Tomohon 
24 PR Tolombukan 
25 PC BITUNG 

SULAWESI SEL'ITAN 
I PO MAKASSAR 
2 PC TORAJA 

SULAWESI TENGGARA 
1 PO KENOARI 
2 PC RAHA 

SULAWESI TENGAH 
1 PD PALU 
2 PC PARIGI 
3 PC paso 
4 PR Tonu su 

5 PR Pandin 

6 PR Ongka Pers" 

MALUKU 
1 PO AMBON 
2 PC SAUMLAKI 

3 PC NUWEWANG 
PAPUA 

1 PO SORONG 

2 PC JAYAPURA 

.2.~::~';:AR I 

, LAIN - LAIN 

4 
5 PC BIAK NUMFOR 
6 PC SERUI 
7 PC NABIRE 
8 PC SORONG SE LATAN 
9 PC FAK-FAK 

10 PC KAIMANA 
11 PC TIM IK., 
·12 PC MERAUKE 

Lileralur & Kanlin 

Bp. Pnyanlo (Mad,un) 

LBTC 

Sdri. Novi (SemaranQ} 

Bunga 

Total Pemasukan 

Totai Peogeluaran 
SAI_OO 

p~·r 'C W:liilwtKhu~ u lt I Pc.-, _Pcr JUII~~.:!!~_ 
-- - r--- --

Pcr).. d .. Pcr 'lUluh;l1l li m Rasu li 

18,000 
65,000 348,200 34,000" 
20.000 125.000 20,000 

. 
--

-
--

17,000 34,700 136, 300 12,000 

28000 185,550 200,000 31,000 
11 ,000 4,300 3, 100 

5,000 5,000 

150,000 4,764,500 200000 

1.500,000 1.806,000 1,000,000 

271 000 

400,000 650,000 
350,000 

1 500 000 

~ 

400,000 

720,000 

207 ,ZOO 

60,000 

112 ,535 ' 

7,379,81 3 14,329,841 6,145,250 4,833,557 
5 183,891 10,566,Q70 6145250 2 ,6~7 , 2~0' 

2,195,922 3,763.771 2,136267 

, PERSE"flAHAN DARI JEMAAT COKAL YG DIPUN 

TIAP MINGGU PERTAM' TIA P BULAN 

PERPULUHAN oARI SEMUA PERSEMBAt-lAN & PERPULUHAN 

OA RI PERPUlUHAi" JEMAAT LOKA!... YG BELUM MEfoJIlIKIIt-IWil 

. PERSEMBAHAN LAIN·LAlN YG TiDAl< t-lENGIKAT 

Lawang, 8 Pebruari 2008 
Mengetahui Pengurus Sinode 
GPI "Jalan Suei'" 

Ketua~e Bendahara / 

/-, t/n .~ --/'/
( ~(,/ Y\'l)~/ \ " -~ 
~--7 ('- i / 

Dr.VKorneliu$ Darlo S PnL Jonathan Rahanra 

Kita- Keiw-f !J1N BUM TubvJt, Kruau B~ia-
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