Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan kepada
seluruh pembaca Warta Kasih. Selamat berjumpa kembali dengan Warta
Kasih edisi Desember 2014.
Banyak orang bilang, menanti adalah suatu hal yang sangat
membosankan. Apalagi jika yang dinantikan itu tidak memberi tahu
secara jelas waktu yang tepat kapan dia akan datang. Penantian seperti
itu biasanya merupakan penantian yang sangat bersifat duniawi dan
seringkali kita alami dalam kehidupan sehari-hari.
Berbeda dengan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke
dunia ini. Penantian akan kedatangan Yesus merupakan penantian yang
bersifat rohani, sehingga di situ ada pengharapan yang selalu tumbuh
dan berkobar seperti api untuk memelihara semangat penantian.
Dalam edisi kali ini, Warta Kasih pun mengetengahkan berbagai
artikel yang berkenaan dengan masa Advent/masa penantian akan
kedatangan Tuhan Yesus.
Kiranya segala tulisan yang termuat dalam edisi ini dapat menjadi
semangat bagi kita dalam menjalani masa Advent, hingga akhirnya nanti
kita boleh merasakan NATAL. Biarlah nantinya Yesus lahir di hati kita
untuk memberi damai sejahtera bagi hidup kita.
Selamat membaca, Tuhan memberkati. (red)
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Masa Penantian
Kata malaikat itu kepadanya:
“Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia
di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan
akan melahirkan seorang anak laki-laki dan
hendaklah engkau menamai Dia Yesus.
(Lukas 1:30-31)
Oleh : Pnt. Lukas Hariyadi W.
Menantikan kelahiran seorang bayi merupakan masa yang menyenangkan,
menegangkan, sekaligus mendebarkan hati, terutama bagi calon ibu
yang akan melahirkan. Memasuki minggu ketiga puluh tujuh hampir
semua ibu hamil mulai memasuki masa penantian itu.
Bagi pasangan suami isteri yang baru pertama kali mengalami masa
penantian kelahiran bayi pasti akan mempersiapkan dengan sangat
teliti apa saja yang diperlukan saat sang bayi lahir. Pakaian-pakaian
kecil sudah disiapkan, tempat tidur bayi telah tertata, bahkan kereta
bayi telah tersedia. Dalam masa penantian kelahiran itu, ada banyak
hal yang bisa dilakukan, misalnya mempersiapkan fisik secara intensif
agar mampu melakukan persalinan secara normal. Juga mempersiapkan
mental dengan menerima masukan positif dari orang-orang yang
berkompeten atau pernah mengalami peristiwa kelahiran.
Peristiwa Advent sebagai masa penantian kelahiran Tuhan Yesus
telah terjadi lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Setelah kisah perjalanan
hidup Yesus di dunia ini berlalu, apakah kita masih menantikan
kehadiran bayi Yesus kembali?
Secara harfiah kita memang tidak lagi menantikan kelahiran bayi
Yesus seperti yang telah terjadi dua ribu tahun yang lalu. Pada masa
2
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kini, Advent tetap kita rayakan untuk memelihara spirit/semangat jiwa
bahwa Yesus akan datang kembali kedua kalinya ke dunia ini seperti
janjinya pada manusia dua ribu tahun yang lalu. Akan ada manusiamanusia pilihan-Nya yang akan tiba di masa itu, Yesus berjanji bahwa
mereka akan melihat Yesus turun diselubungi oleh awan-awan sama
seperti pada saat Ia naik ke sorga.
Advent atau masa penantian akan tetap kita pelihara dalam hati kita
untuk menumbuhkan harapan akan kehadiran Yesus. Sudah saatnya kita
mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyongsong kehadiran Tuhan
Yesus, layaknya sepasang suami isteri yang siap sedia menyongsong
kelahiran bayi mereka.
Bayangkan saja apabila pasangan suami isteri tanpa persiapan
dalam menantikan kelahiran bayi mereka? Atau dengan persiapan yang
seadanya bahkan terkesan asal-asal saja, maka pada saat bayi mereka
lahir mereka akan kelabakan mencari keperluan si bayi.
Demikian halnya dengan kita dalam rangka menantikan kedatangan
Yesus kembali ke dunia ini. Sudah selayaknya kita mempersiapkan hati
dan jiwa dengan sangat baik dan tidak terkesan seadanya atau bahkan
asal-asalan saja. Kita sepatutnya mengisi hati dan jiwa kita dengan halhal yang positif, yang berkenan kepada Allah.
Kiranya kita dimampukan untuk memberi hati kita menyongsong
kehadiran Tuhan Yesus. Selamat mengisi masa penantian ini dengan
penuh pengharapan, Tuhan memberkati. u
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B A HA N P
EMAHAMAN ALKITAB

K I D U N G H AT I

Dari Hati yang Menyembah
Bacaan : Lukas 1 : 46-55
Tujuan:
1. Umat mengalami dan merasakan perjumpaan dengan Allah.
2. Umat mampu memaknai perjumpaannya dengan Allah sebagai
sebuah kidung yang mampu menjadi sarana kesaksian.

Menghayati Kidung
“… oh kidung yang indah kau luputkan aku dari sebuah dosa …”
penggalan sebuah lagu berjudul kidung yang dilantunkan oleh Chrisye
menjadi nyanyian yang menggambarkan hati yang meyakini adanya
pengharapan akan sebuah hidup yang lebih baik. Kidung dinyanyikan
tidak hanya sebagai rangkaian syair yang tanpa makna. Bukan pula
syair yang diberikan notasi agar terdapat irama yang bisa dinyanyikan.
Akan tetapi, kidung menjadikan syair itu memiliki kekuatan bagi
yang menyanyikannya. Kidung memiliki kekuatan jika syair-syair itu
dinyanyikan dalam ketulusan dan kejujuran hati. Kidung laksana doa
pengharapan kepada Sang Pencipta.
Marilah saat ini kita melantunkan KJ 40.
Ajaib Benar Anugerah
Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku !
Ku’ hilang buta bercela; olehnya ‘ku sembuh

Lagu “Ajaib Benar Anugerah-Nya” atau Amazing Grace adalah lagu
yang diciptakan oleh seorang yang bernama John Newton (1725-1807).
4
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Ia lahir sebagai anak seorang kapten kapal yang dihormati dan dari
seorang ibu yang taat beribadah. Sejak kecil ia menerima didikan iman
dari ibunya. Namun, ketika ia berusia 17 tahun ia berpaling dari Allah
serta mengambil pilihan pekerjaan dengan melakukan perdagangan
budak. Hingga, pada tahun 1748, dalam sebuah kapal dagang yang ia
tumpangi, mengalami badai kencang yang mengguncang seluruh isi
kapal. John Newton yang ada di kapal itu sama seperti penumpang
lainnya merasakan ketakutan yang mencekam. Lalu, timbul dalam
hatinya perasaan yang sangat berdosa dan ia merasa seperti Yunus yang
melarikan diri dari panggilan kasih Tuhan yang sudah dikenalnya sejak
kecil. Di tengah malam dalam kapal yang berguncang itulah akhirnya ia
lalu berdoa dan memohon kepada Allah agar menyelamatkan dirinya.
Itulah yang menjadi titik balik hidupnya. Ia yang dulu buta kini telah
dicelikkan oleh iman. Perjumpaan dengan kuasa Tuhan dalam badai
kapal tersebut akhirnya melahirkan sebuah lagu sederhana, sebagai
ungkapan syukur hatinya atas anugerah Allah yang mengubahnya.
Tidak hanya itu, seiring dengan lagu yang diciptakannya dinyanyikan
oleh orang banyak, seiring itu pula perjuangannya untuk menghapus
perdagangan perbudakan terus dilantunkan.
Kidung Maria Lukas 1: 46-55
Kitab Injil Matius dan Lukas memperkenalkan Maria sebagai perawan
yang dipertunangkan dengan Yusuf, keturunan Daud. Dalam masa
pertunangan itulah, malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan kepadanya
disampaikannya undangan untuk menjadi Ibu Mesias. Sebuah anugerah
yang tidak begitu saja oleh Maria bisa diterima dan dipahami. Ia
adalah seorang perawan dan status relasinya dengan Yusuf adalah
tunangan. Kondisi hamil di luar pernikahan adalah kondisi yang sulit
diterima oleh Maria. Sudah menjadi sebuah tradisi Yahudi pada saat
itu bahwa kekudusan seseorang menjadi sebuah harga mati yang harus
dipertahankan. Setiap orang yang diduga melakukan pencemaran dan
kenajisan, maka orang tersebut menjadi musuh dari tradisi, agama dan
masyarakat. Maria adalah perempuan biasa, Ia melewati pergumulan.
Sampai kemudian ia mampu mengatakan, “Sesungguhnya aku ini Hamba
Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu.” Pergumulan dan
Warta Kasih Edisi Desember 2014 – No. 305 Tahun XXIV
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jawaban Maria atas undangan menjadi Ibu Mesias tidak hanya berhenti
di situ.
Kunjungan adalah episode selanjutnya, di saat Maria melakukan
perjalanan ke rumah sanak sepupunya, Elisabet. Perempuan yang
menerima anugerah Tuhan pada usia yang lanjut. Elisabet menerimanya
setelah cukup lama dianggap mandul. Kunjungan itu dilakukan Maria
dengan perjuangan yang tidak mudah. Ada kemungkinan, Maria
melakukan perjalanan seorang diri, karena kehamilannya yang masih
disembunyikan. Maria melakukan perjalanan yang jauh dan berjalan
kaki. Perjalanan itu juga mengandung resiko karena tidak wajar bagi
masyarakat Yahudi saat seorang perempuan sendirian melakukan
perjalanan jauh.
Namun demikian, kunjungan yang dilakoni oleh Maria tidak sia-sia.
Pergumulan yang paling dalam, yang menyangkut keberadaan Maria
dan Elisabet sebagai perempuan, kini bertukar menjadi berkat yang
muncul dari kegembiraan dan kekuatan iman. Ketika Maria sampai di
rumah sanak sepupunya ia memberi salam kepada Elisabet. Elisabet
pun menyambutnya dengan kerendahan hati dan mengakui bahwa yang
menyapanya dengan salam tidak sekedar sanak sepupunya, melainkan
Ibu Tuhannya.
Maria yang mendengar ungkapan Elisabet itu pun merasa dikuatkan
dan menyambutnya dengan lantunan kidung, yang dikenal dengan
magnificat. Magnificat adalah suatu kidung atau nyanyian Maria
yang diawali dengan baris magnificat anima mea Dominum, jiwaku
memuliakan Tuhan. Di dalam kidung itu nampak gambaran-gambaran
dan ungkapan dari Mazmur dan kemiripan dengan kidung yang juga
dinyanyikan oleh Hana (1 Samuel 2: 1-10). Hana pun melantunkan
sebuah kidung yang menggambarkan kekuatan dan penyertaan Allah
bagi hamba-Nya yang mengalami situasi yang tertekan.
Kidung Kehidupan
Agama Kristen adalah agama yang bernyanyi. Julukan ini sangat tepat
karena nyanyian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan
umat Allah. Namun, sadarilah bahwa tindakan menyanyikan lagu
rohani tidak otomatis menjadikan hal tersebut sebagai penyembahan.
6
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Seringkali kita memuji Tuhan secara lahiriah tetapi tidak benar-benar
menyembah Tuhan. Banyak orang akan merasa aneh jika orang Kristen
tidak bisa melantunkan kidung.
Orang Kristen dikenal banyak orang sering melantunkan kidung
baik dalam ibadah maupun dalam kegiatan-kegiatan persekutuan.
Baik dalam kondisi senang maupun susah, orang Kristen identik
dengan melantunkan kidung. Orang Kristen percaya, kidung yang
dilantunkannya sebagai energi yang memampukannya mengalami hidup
berjumpa dengan kasih Allah yang nyata. Kidung yang penuh kejujuran
dan kepercayaan akan Kasih Allah yang nyata adalah kisah kesaksian
hidup yang sejati dan yang menguatkan
Pertanyaan pengarah
1.
2.
3.
4.

Mengapa Maria mampu menyembah Tuhan “Jiwaku memuliakan
Tuhan” hal apakah yang mendorong dan memampukan Maria
menyatakan hal tersebut? (perhatikan ayat 46–49)
Kidung Magnificat lahir dari sebuah pengenalan dan pengalaman
bersama Allah. Bagaimanakah pengenalan Maria terhadap Tuhan,
sosok seperti apakah Tuhan Allah bagi Maria (ayat 50-55)
Kapankah waktu yang Bapak/Ibu gunakan untuk menyanyikan
kidung pujian Allah?

Menyanyikan lagu tanpa penyembahan dan pengenalan yang benar
akan makna lagu yang kita nyanyikan, tidak akan menyukakan
hati Allah. Dengan memahami makna magnificat pujian Maria
dan kisah John Newton, apakah komitmen pribadi dan saran bagi
gereja yang dapat kita bangun agar kidung pujian kita menjadi nada
penyembahan bagi Allah.

Disarikan oleh KPWG dari bahan Masa Advent Sinode
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Refleksi
Semua Karena Kasih
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa
malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang
berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai
karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki
seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna
untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku
sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala
sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya
bagiku. (1 Korintus 13:1-4)

Sebagai pengantar marilah kita membaca kisah di bawah ini.

Kisah Organ Tubuh Bocah yang selamatkan 7 nyawa
Sicily, Nicholas Green, bocah berusia tujuh tahun
meninggal dunia karena tertembak peluru nyasar di
Italia. Sebelum menuju liang lahat, organ tubuhnya
berupa jantung, kornea mata, ginjal, pankreas dan
liver (hati) didonorkan untuk menyelamatkan tujuh
nyawa manusia.(1994). Orangtua Nicholas, yakni
Reg dan Maggie yang shock ditinggal putra tercinta
masih bisa berlaku mulia dengan mendonorkan
organ Nicholas.
Peristiwa itu terjadi pada Oktober 1994. Saat
Nicholas tertembak, Reg Green (ayah Nicholas) sedang
menyetir mobil menuju daerah Italia Selatan. Ketika
itu, sebuah mobil yang berisi perampok melaju dengan
cepat dan mengarahkan senjata ke mobil Reg.
Sebuah peluru mengenai jendela mobil, tapi
peluru itu meleset. Reg berharap peluru tersebut tidak mengenai anak-anaknya
(Nicholas dan Eleanor) sebab saat itu, anak-anaknya sedang tertidur dan keadaan
mobil sangat gelap sehingga ia tidak melihat keadaan anaknya satu per satu.
8
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Namun, ketika mobil polisi dan ambulan menghampiri kendaraan Reg,
ia baru sadar bahwa Nicholas terluka, mulutnya mengeluarkan darah dan
tangannya terkulai. Putranya yang baru berusia 7 tahun itu ternyata tertembak
peluru di bagian belakang kepalanya.
Nicholas yang sudah berwajah pucat namun tenang kemudian dilarikan
ke rumah sakit terdekat di daerah Sicily. Para dokter dan pakar saraf
(neuroscience) di sana sepertinya tidak bisa memberi harapan lagi karena
kondisi otaknya yang sangat rusak akibat tembakan di bagian kepalanya. Dua
hari kemudian, dokter memberitahu bahwa sudah tidak ada aktivitas otak lagi
di kepala Nicholas, yang artinya Nicholas sudah meninggal dunia. Saat itu juga,
Reg dan Maggie menjadi lemas dan tidak bisa berkata apa-apa.
Beberapa saat setelah terdiam dan menangis, Maggie berkata, “Karena
dia sudah tidak ada, kenapa tidak kita sumbangkan saja organnya? Dia tidak
membutuhkan lagi tubuhnya.” Keputusan mendonorkan organ Nicholas pun
akhirnya terwujud.
Organ tubuh Nicholas dilaporkan berhasil menyelamatkan lima nyawa
orang Italia dan kornea matanya menyelamatkan dua orang lainnya. Ketujuh
penerima organ Nicholas antara lain yaitu Andrea, Domenica, Fransesca, Anna
Maria, Tinno, Silvia dan Maria Pia. Pada ketujuh orang tersebut, Nicholas
menyumbangkan jantung, kornea mata, ginjal, pankreas dan liver (hati). Andrea
(15 tahun) yang selalu gagal menjalani operasi jantung mendapatkan organ
jantung Nicholas dan kini ia sudah bisa hidup dengan normal lagi dengan
jantungnya yang sehat. Domenica dan Fransesco sudah bisa melihat wajah
anak-anaknya karena mendapat kornea mata dari Nicholas.
Sementara itu dua remaja, Anna-Maria dan Tino yang sudah bertahuntahun mengandalkan mesin dialisis untuk bertahan dari penyakit gagal ginjal,
kini bisa tumbuh dan berkembang menjadi remaja normal berkat sumbangan
ginjal Nicholas.
Pankreas Nicholas pun diberikan pada Silvia yang sudah lama koma
karena mengidap penyakit diabetes. Dan terakhir, organ liver (hati) Nicholas
diberikan pada Maria Pia yang sebelumnya juga koma karena penyakit liver. Ia
sangat bersyukur mendapat organ liver karena sebelumnya ibu dan kakaknya
meninggal karena penyakit liver.
Sejak peristiwa tersebut, jumlah orang yang menggunakan organ hasil
donor meningkat 300 persen dan kegiatan donor organ pun meningkat menjadi
empat kali lipat. Efek itu dipercaya sebagai ‘Nicholas Effect’ dan memiliki pesan
moril bahwa orang biasa-biasa pun bisa menjadi pahlawan bagi orang
lain.
Nicholas Green, seorang bocah biasa yang kini sudah tiada itu berhasil
Warta Kasih Edisi Desember 2014 – No. 305 Tahun XXIV

9

menyelamatkan nyawa tujuh orang. Bayangkan ribuan orang lainnya yang bisa
diselamatkan dengan mendonorkan organ. Nama Nicholas pun diabadikan
menjadi nama rumah sakit, jalan, taman dan sebuah yayasan di Italia.
Menurut Dr. Paul Murphy, konsultan neuroanaesthesia dari Leeds General
Infirmary, tindakan kedua orang tua Nicholas sangat luar biasa.
“Bayangkan anak Anda yang berusia tujuh tahun meninggal karena
dibunuh dan Anda measih bisa memikirkan nyawa tujuh orang lainnya yang
tidak dikenal dengan mendonorkan organ anaknya tanpa diminta. Biasanya
orang yang baru kehilangan seseorang yang dicintai akan langsung pulang dan
menangisi kepergiannya. Mereka juga tidak akan setuju menyumbangkan organ
orang tersebut,” kata Dr. Murphy seperti dilansir Telegraph,
“Mendonorkan organ akan membawa ketenangan pikiran tapi tetap
tidak bisa menghilangkan rasa kesepian akibat ditinggal pergi. Saya sering
memikirkan Nicholas tiap hari tapi saya tersenyum mengingat apa yang sudah
ia lakukan untuk orang lain,” ujar Reg ayah nicholas.

REFLEKSI

(Sumber: health.detik.com)

Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Kisah di atas memberikan teladan kepada kita, bahwa kematian memang
menyedihkan bagi orang-orang yang ditinggalkan, terlebih bagi keluarga
dengan kehilangan anak-anak mereka yang masih kecil. Namun, Maggie dan
Reg, orangtua Nicholas, telah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana
kasih itu ternyata masih dapat diwujudkan walaupun dalam kesedihan hati
yang mendalam. Justeru, Allah memampukan mereka membagi kasih untuk
sesama di saat mereka dalam kelemahan dan tidak berdaya menghadapi semua
peristiwa hidup. Mereka percaya bahwa anak mereka dapat memberikan
harapan hidup bagi anak-anak lain dan menjadi berkat bagi mereka.
Allah selalu mengingatkan manusia melalui berbagai peristiwa agar manusia
mengingat Allah. Ia memerintahkan agar manusia mengasihi sesamanya dengan
tulus dan ikhlas. Namun terkadang, di dalam kondisi yang baik dan menyenangkan,
seringkali manusia lupa untuk mengingat dan merasakan penderitaan saudarasaudara mereka yang membutuhkan pertolongan. Padahal, Allah sendiri dari
tahta-Nya yang penuh keagungan masih mengingat manusia yang berteriak minta
tolong. Allah bahkan merelakan Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, turun ke
dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kematian abadi akibat dosa. Allah
sudah mengetahui bahwa Yesus akan mengalami penderitaan dan kematian, dan
itu harus dilalui Yesus untuk menyelamatkan manusia. Bayangkan, jika saja Allah
dengan sombongnya tidak mau mengutus anak-Nya ke dalam dunia ini untuk
menyelamatkan manusia, apa yang terjadi dengan kehidupan manusia setelah
10
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kematian? Manusia akan mati untuk selama-lamanya dalam dosanya dan tidak
akan pernah sekalipun melihat kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah hanya
dapat dilihat dengan hati yang bersih jiwa yang murni yang telah dibasuh oleh
darah Yesus di kayu salib.
Bukankah kita seharusnya lebih mampu berbuat kasih kepada sesama
ketika kita dalam keadaan yang baik dan berkelebihan? Kita tidak perlu
mengalami peristiwa seperti cerita di atas untuk dapat merasakan penderitaan
orang lain. Kita dapat membagi kasih dengan sesama kita dalam keadaan
apapun, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Jika dalam keadaan susah
saja kita mampu membagi kasih dengan sesama, apalagi dalam keadaan senang.
Sudah seharusnya kita mampu untuk merasakan dan membantu sesama kita,
terlebih lagi kepada saudara-saudara seiman.
Dalam 1 Korintus 13:1-4 Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa
walaupun kita bisa berbicara apa saja tentang kebaikan, memotivasi orang lain
agar hidup menjadi lebih baik, melalui berbagai-bagai bahasa bahkan dikatakan
secara spektakuler yaitu dengan bahasa malaikat sekalipun. Namun, tanpa
KASIH semua perkataan yang baik akan menjadi sia-sia dan berlalu begitu saja.
Bagaikan bunyi gong atau canang yang ketika dipukul akan berbunyi nyaring
dan keras namun lama-kelamaan akan menghilang.
Bahkan, jika orang menyerahkan seluruh hartanya kepada orang lain yang
membutuhkan, atau yang lebih ekstrim lagi menyerahkan tubuhnya untuk
dibakar agar orang lain dapat melewati segala penderitaan hidupnya, namun
jika tidak berlandaskan KASIH, maka semuanya menjadi sia-sia. Jika segala
sesuatu kita lakukan dengan berlandaskan KASIH, maka sudah seharusnya
segala perbuatan baik itu tidak akan sia-sia bahkan menjadi berkat bagi orang
lain terlebih bagi kemuliaan Allah.
Kiranya, kita dimampukan untuk mengerti mengapa Allah Bapa di sorga
dengan rela menyerahkan Anak-Nya yang tunggal untuk menebus dosa kita,
yaitu agar kita juga rela untuk memberikan yang paling berharga dalam
hidup kita untuk kemuliaan nama-Nya. Itu merupakan teladan terbaik yang
telah Allah contohkan pada manusia. Sudah sepatutnya, kita membalas segala
kebaikan Allah bukan karena kita merasa berhutang budi dan balas jasa pada
Allah. Namun, kita harus meyakini bahwa Allah telah menebus kita dari cara
hidup kita yang sia-sia menuju kemuliaan Allah, jadi semua itu merupakan
KASIH KARUNIA Allah terhadap manusia. Bukan karena Allah ingin manusia
melakukan balas budi kepada-Nya.
Kiranya renungan ini dapat memampukan kita untuk berbagi KASIH
dengan sesama, sebagaimana Allah telah memberikan kasih-Nya pada kita.
Tuhan memberkati. u (LHW)
Warta Kasih Edisi Desember 2014 – No. 305 Tahun XXIV
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LIPUTAN

Cepengan Kapitadosan
Ngantos Dumugi Wekasan
Oleh : Widi Leksono M. Saleh

Jumat Kliwon, 7 November 2014, kami, sebagian jemaat adiyuswa
GKJ Eben-Haezer sepakat untuk mengadakan kebaktian syukut HUT
Paguyuban Sinode GKJ sekaligus Pemahaman Alkitab yang berkaitan
dengan HUT Paguyuban Sinode GKJ. Dua kegiatan yang sebaiknya
dilaksanakan tidak bersama-sama ini, kami laksanakan pada waktu
yang bersamaan. Acara kami kemas sedemikian rupa, menggunakan
Liturgi Khusus yang disusun oleh Pdt. Em. Djoko Sulistyo. Di dalam
liturgi tersebut tercakup Pemahaman Alkitab dan sebelum doa syafaat
disampaikan Renungan Syukur atas HUT PAS Sinode GKJ. Liturgi dan
kebaktian syukur dilaksanakan dengan pengantar bahasa Indonesia,
sedang panyuraos alkitab dilaksanakan dalam bahasa Jawa.
Ibadah syukur berjalan baik dengan bahan yang disiapkan oleh
Paguyuban Adiyuswa Sinode GKJ, yang mendorong adiyuswa untuk tetap
berpegang pada iman sekalipun banyak menghadapi tantangan dan
kesulitan. PA dan renungan dibawakan oleh Pdt. Em. Djoko Sulistyo.
Pada akhir kotbah diperlihatkan sebuah film pendek yang sangat
baik dan memberikan semangat kepada kami para adiyuswa. Film
tersebut menggambarkan seorang pelari yang sedang berlomba dan
pada saat 250 m menjelang finish mengalami kram pada kakinya
dan kemungkinan tidak dapat mengakhiri perlombaan tersebut.
Tetapi dengan semangat yang kuat, dengan tertatih-tatih dia dapat
mengakhiri pertandingan dan masuk garis finish bersama seseorang
yang membantunya. Orang tersebut ternyata adalah orangtuanya yang
lari dari tempat duduk di pinggir lapangan, membantu, mendukung
dan menemani dia hingga secara bersama-sama mencapai garis finish.
Memang tidak mendapatkan juara pertama, tetapi kesempatan sampai
ke garis finish tersebut, sangat menggembirakan bagi pelari tersebut.
Film tersebut dilatarbelakangi sebuah lagu yang sangat kita kenal,
yaitu You Rise Me Up. Hal tersebut menggambarkan, bagaimana Alllah,
12
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Bapa kita dalam Tuhan Yesus selalu memberikan dukungan, dorongan,
bantuan kepada kita, pada saat kita mengalami kelelahan, kelemahan, dan
sakit penyakit sehingga kita kuatir tidak akan mencapai garis finish. Tetapi
janganlah kuatir, Tuhan Yesus akan selalu siap memberikan pertolongan,
dukungan dan menemani kita, sehingga kita dapat mencapai garis finish
bersama-sama Dia, dan memperoleh mahkota kebenaran, kehidupan abadi
yang sempurna bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.
Pemahaman Alkitab yang dilaksanakan sebelum ibadah syukur dan
dilaksanakan dengan menggunakan pengantar bahasa Jawa menghasilkan
beberapa pemikiran yang disampaikan oleh para peserta:
1. Seharusnya memang setiap orang Kristen harus berlaku seperti Bu
Nabal yang akan tetap memegang teguh kepercayaannya sampai
akhir hidupnya, sekalipun menghadapi banyak tantangan dan
kesulitan. Semoga Tuhan Yesus menolong.
2. Gereja memang harus memberikan pertolongan kepada siapapun
yang memerlukan pertolongan, dengan mempertimbangkan berbagai
hal agar pertolongan yang kita berikan tidak “dimanfaatkan” atau
disalahartikan orang lain.
3. Mengenai pelaksanaan Paskah Adiyuswa Sinode, peserta menilai
bahwa kegiatan tersebut dapat terus dilanjutkan, dan dilaksanakan
sesuai dengan kondisi setempat. Kalau pun lokasinya di beberapa
tempat, kami memandang itu adalah kehendak Tuhan Yesus, agar
injil lebih didengar banyak orang di banyak tempat. Bahkan secara
ekonomi masyarakat setempat diuntungkan dengan adanya paskah
tersebut, karena masyarakat dapat menjual beberapa barang
(misalnya belalang goreng, jus jambu merah seperti di Gunung
Kidul) yang diperlukan oleh para peserta perayaan paskah.
4. Ada usulan agar Paskah Adiyuswa Sinode dilaksanakan secara
rayonisasi seperti halnya Pertemuan Pendeta dan Keluarga/
Pependaga Sinode GKJ. Juga dijaga agar tidak menimbulkan friksi
antara umat beragama di lokasi tersebut.
5. Peserta masih berminat hadir dan mendukung kegiatan perayaan
paskah tersebut tetap dilaksanakan pada kesempatan yang akan
datang.
uuu
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Ragam INFO
Warta Kasih dari Masa ke Masa
Pendahuluan
Menjelang GKJ Eben-Haezer menjadi gereja yang dewasa, muncul
kebutuhan adanya suatu sarana komunikasi yang dapat menjadi jembatan
antara majelis dengan jemaat atau antar jemaat dengan jemaat. Para
pendahulu kita (a.l. Alm. Bp. Soedjoed Tjiptaoetama, alm. Bp. Rustam
Budiono, alm. Bp. Ir. Soeroso) menyadari hal ini, maka pada Agustus
1989 (kurang lebih dua tahun sebelum pendewasaan gereja) terbitlah
sarana komunikasi itu dengan nama Buletin Warta Kasih. Itulah nomor
perdana Warta Kasih, sehingga pada setiap bulan Agustus biasanya
diperingati sebagai hari lahirnya Warta Kasih. Dengan demikian sudah
kurang lebih 24 tahun Warta Kasih selalu hadir mengunjungi jemaat
dengan segala kesulitan dan kekurangannya. Bahkan, pernah terbit dua
bulan bahkan tiga bulan sekali karena kesulitan bahan tulisan. Tetapi
berkat tuntunan Tuhan Yesus, Warta Kasih masih dapat mengunjungi
pembacanya, meskipun dengan terseok-seok. Diharapkan buletin ini
dapat mewartakan kasih Tuhan Yesus kepada jemaat dan sesama.
Warta Kasih edisi perdana diisi dengan sambutan Pnt. Suroso, yang
pada saat itu menjabat sebagai Koordinator Majelis GKJ Jakarta Wilayah
Pasar Minggu. Beliau mengharapkan agar Warta Kasih dapat menjadi
sarana bagi jemaat untuk berinteraksi. Diharapkan juga agar Warta
Kasih dapat diisi oleh jemaat GKJ Eben-Haezer ataupun jemaat gereja
lain, bahkan menyadur dari berbagai terbitan yang isinya bermanfaat
bagi jemaat. Pada saat itu, memang belum diisi dengan rubrik-rubrik
yang tetap dan diisi sesuai dengan tujuan rubriknya. Saat itu Warta
Kasih lebih diutamakan agar dapat terbit secara teratur dengan berbagai
isi yang ditulis oleh beberapa penulis. Beberapa penulis dimaksud, pada
saat ini sudah bersama Tuhan Yesus di surga a.l. alm. Rustam Budiono,
alm. Suroso, alm. Soeharto Prodjowijono, alm. Soedjoed Tjiptaoetama.
14
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Dari mereka dan beberapa penulis lain, kita mendapatkan tulisan
yang tidak hanya untuk Warta Kasih, tetapi mereka juga menulis untuk
pembinaan jemaat dalam bentuk Buku Seri Pembinaan Warga Gereja,
yang dicetak dan diterbitkan Majelis Gereja bersama Komisi Pembinaan
Warga Gereja, misalnya :
1. Tata Gereja-Gereja Kristen Jawa oleh Pdt. Djoko Sulistyo, S.Th. (Seri
001)
2. Dinamika Kehidupan Jemaat oleh Pdt. Robert P. Borong, M.Th. (Seri
002)
3. Pendidikan Anak dan Remaja dalam Keluarga Kristen oleh Ny. Ruth
Kadarmanto, MA (Seri 003)
4. Bisnis dan Wirausahawan oleh Drs. Soedjoed Tjiptaoetama (Seri
005)
5. Hidup Bahagia di Hari Tua oleh Dra. Ny. Sumarlinah Sumadi (Seri
006)
(Itu adalah buku-buku yang ada di arsip penulis, meskipun ada yang
kurang yaitu nomor Seri 004. Kalau jemaat ada yang memilikii nomor
Seri 004 atau nomor Seri lain silakan sampaikan ke Kantor Gereja
agar diarsipkan.)

Rubrik
Untuk membuat Warta Kasih enak dibaca dan digemari pembaca, Warta
Kasih terus melakukan pembenahan. Pada saat Warta Kasih dipimpin
oleh Bp. Eko Sunar (dahulu jemaat warga Kelompok TERURI yang
sekarang menjadi jemaat GKJ Bekasi), Warta Kasih dibuat rubrik-rubrik
yang menarik dan diharapkan digemari pembaca dan berusaha menulis
sesuai dengan rubrik yang diminati.
Beberapa rubrik yang kita kenal dan masih berlanjut hingga kini
adalah :
1. Shallom yang diisi dengan pengantar dari redaksi.
2. Renungan yang ditulis oleh para anggota Majelis secara bergiliran.
3. Salut singkatan dari Sajian Lebih Utama, merupakan topik utama
setiap bulan penerbitan.
Warta Kasih Edisi Desember 2014 – No. 305 Tahun XXIV
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Buah Bibir, merupakan tulisan dalam bentuk tanya jawab yang
diambil dari beberapa kejadian yang muncul di jemaat dan perlu
kita fahami, perlu perbaikan atau penyempurnaan.
Bahan-bahan pembinaan iman seperti, PA, Sarasehan, dan
sejenisnya.
Kesaksian, yang dikirimkan jemaat, baik kesaksian pribadi ataupun
menyadur atau kiriman dari tulisan orang lain.
Kelasi singkatan dari Keluarga Serasi.
STMJ yang kepanjangannya Saya Tanya Majelis Jawab.
Kesehatan.
Dapur Kita tentang belajar memasak bagi jemaat untuk mendapatkan
masakan yang sehat untuk keluarga.
Lain-lain seperti : Refleksi, Puisi, Pembinaan Bahasa Jawa.
Halaman bergambar dan iklan-iklan untuk mendukung pembiayaan
pembuatan Warta Kasih.
Pada saat tertentu, misalnya pada Masa Paskah dan Masa Pentakosta
serta Bulan Keluarga, dimuat juga bahan-bahan Persekutuan Doa
Keluarga yang mengisi masa-masa tersebut dan perlu dilaksanakan
oleh jemaat.

Rubrik-rubrik ini masih dipergunakan hingga saat ini, meskipun
tidak sepenuhnya ada setiap penerbitan. Sayang, sudah beberapa bulan
kita tidak membaca beberapa rubrik, misalnya: Buah Bibir, kesehatan,
Masak-memasak, STMJ, juga Kelasi, kemana ya?

Kesulitan/hambatan
Memang tidak dapat diingkari, kesulitan atau hambatan yang dialami
oleh Redaksi pasti ada untuk menerbitkan Warta Kasih ini tepat waktu
dan menjadikannya buletin atau majalah yang berbobot dan dinanti
warga atau pembacanya. Ada beberapa hambatan misalnya:
Pertama, kesulitan atau hambatan yang utama, menurut penulis,
adalah kurangnya jemaat yang mau menulis untuk Warta Kasih. Saya
melihat banyak jemaat (termasuk anggota Majelis) yang bisa dan
mampu menulis. Banyak ahli merangkai bunga yang dapat memberikan
ilmunya kepada jemaat. Banyak jemaat yang ahli memasak dan enak
rasanya, dapat mengisi Rubrik Dapur Kita, agar banyak jemaat yang
16
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bisa memasak dan dijual untuk menambah pendapatan keluarga.
Banyak tenaga medis yang dapat mengisi Rubrik Kesehatan, agar jemat
selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan masih banyak lagi. Marilah
membantu Warta Kasih dengan menulis bahan-bahan yang berguna
untuk membangun iman jemaat, membangun kesehatan jemaat,
membangun persekutuan jemaat menambah wawasan jemaat. Banyak
rubrik pilihan yang dapat kita pilih sebagai bahan tulisan kita, baik
tulisan sendiri atau saduran.
Hambatan kedua adalah ada pada jemaat GKJ Eben-Haezer sendiri.
Apakah kita sebagai jemaat merasa memiliki Warta Kasih tersebut?
Apakah kita merasa membutuhkan dan menunggu-nunggu kapan Warta
Kasih terbit? Apakah jemaat menunggu Warta Kasih hanya untuk PA dan
sarasehan? Peran serta jemaat untuk keberlangsungan Warta Kasih ini
sangat penting.
Sedang hambatan berikutnya adalah isi Warta Kasih sendiri yang
mungkin kurang bermanfaat bagi jemaat. Jemaat merasa tidak mendapat
sesuatu dari Warta Kasih kecuali bahan PA dan Sarasehan. Untuk itu
Redaksi perlu meningkatkan kualitas Warta Kasih agar diminati jemaat
dan dinanti-nantikan kehadirannya oleh jemaat.
Harapan
Di sini penulis sampaikan beberapa harapan yang mungkin berguna
bagi pengembangan Warta Kasih pada masa mendatang, agar Warta
Kasih menjadi bacaan seluruh anggota keluarga kita dan dinantikan
kehadirannya.
Pertama : Masukan dari jemaat sangat diperlukan agar Warta Kasih ini
menjadi sarana komunikasi antar jemaat dengan jemaat dan
antara jemaat dengan Majelis Gereja. Dengan demikian jemaat
dan Majelis Gereja dapat bersinergi untuk membangun jemaat
GKJ Eben-Haezer yang lebih meningkat imannya, meningkat
pengetahuannya dan meningkat wawasannya.
Kedua
: Marilah kita kelola Warta Kasih ini penuh kesungguhan agar
buletin yang dapat dibaca oleh seluruh anggota keluarga ini
dapat terbit dengan teratur dengan isi yang “mengenyangkan”
semua jemaat dari anak-anak sampai dewasa.
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Ketiga

: Banyak kegiatan komisi, kelompok dan kepanitiaan yang
penulis lihat berbobot dan perlu diketahui oleh komisi,
kelompok atau panitia lain dapat dimuat dalam Warta
Kasih. Tulislah.

Mari kita manfaatkan Warta Kasih ini dengan baik. Apakah kita
hanya ingin melihat Warta Kasih berisi bahan PA dan Sarasehan saja?
Tentu tidak bukan? Terima kasih kepada jemaat, komisi dan panitia yang
telah berperan serta dalam penulisan ini. Warta Kasih milik kita semua,
dari kita, oleh kita dan untuk kita. Mari kita menulis, agar redaksi tidak
kekurangan bahan tulisan. Pilihlah rubrik yang sesuai.
Mudah-mudahan tulisan ini berguna bagi kita semua.
		
Penulis : Widi Leksono MS

18
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Puisi
BAPA KAMI YANG ADA DI SURGA,
dikuduskanlah NAMAMU

Tempat indah itu surga
Hanya di tempat Bapa
Sejarah perjalanan Israel dari dulu kala
Adalah kisah nyata
Membuktikan keberadaan-Nya
Tempat hukuman itu neraka
Yang banyak orang takut bercerita
Bahkan peringatan hampir tak ada
Karena tak siap masuk ke sana
Sikap hidup yang tidak percaya
Sudah berjalan ke arahnya
Apabila dunia tempat yang baka
Siang malam kita wajib berpesta
Namun, sampai kini FAKTA berbicara
Bahwa kematian tetaplah menghantui dunia
Bapa kami yang di Surga
Dikuduskanlah Nama Bapa
Dari kehidupan seharian kami di dunia
Kuatkanlah kami melakukan iman nyata
Dan memuliakan Nama Bapa senantiasa
AMIN
Moel , Bdg; Pkl . 01.36. (11.13. 2014)
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LIPUTAN
GKJ Expo Rayon 1

“Siji ... Loro ... Telu,
Nderek Gusti Ayo Maju”

Latar Belakang
GKJ Expo ini diselenggarakan sebagai wujud syukur atas berkat dan
penyertaan Tuhan selama usia 83 tahun Gereja-gereja Kristen Jawa.
Kegiatan ini juga diselenggarakan untuk menjawab ungkapan yang
sering kita dengar : ”GKJ berarti Gereja Kurang Jelas.”
Di sisi lain, telah banyak karya yang dilakukan GKJ dalam kiprah
melayani Tuhan, tetapi sayang belum semuanya diketahui oleh publik.
Kenyataan ini seringkali menimbulkan anggapan yang mengecilkan
peran GKJ dalam kehidupan bersama. Bahkan juga membuat warga GKJ
merasa gamang di tengah pergaulan gereja-gereja. Gereja-gereja Kristen
Jawa ada di semua provinsi di wilayah pulau Jawa. Persebarannya ada
di kota besar hingga pedesaan, dari wilayah pantai hingga pegunungan.
Banyak potensi yang bisa digali, dikembangkan dan dikerjasamakan
20
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untuk manfaat yang lebih luas dan lebih besar dalam karya pelayanan
GKJ. Perasaan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman
sendiri menguat manakala kita tidak mengenali kekuatan dan potensi
diri yang sesungguhnya.
Wahana yang dipandang tepat untuk mengenalkan GKJ kepada
jemaat GKJ Khususnya dan masyarakat Kristen pada umumnya serta
memungkinkan terbentuknya jejaring untuk kerjasama pengembangan
karya dan potensi tersebut adalah Pameran GKJ atau GKJ EXPO. GKJ
harus “SESARENGAN NGUDI DADOS TUKING KARAHAYON”. Kehendak
atau tekad ini yang menjadi Tema Sentral GKJ Expo tahun 2014.
Agar dapat diiukuti oleh semua gereja GKJ dan jemaatnya,
pelaksanaan GKJ Expo dibagi menjadi tiga rayon dengan tema dan waktu
pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing rayon.
			
`
Tema
Tema sentral dijabarkan menjadi tema rayon :
Tema GKJ Expo Rayon 1 adalah “Bersatu, Bermitra, Tumbuh Bersama”
Tema GKJ Expo Rayon 2 adalah “Endahe Seduluran”
Tema GKJ Expo Rayon 3 adalah “Sesarengan Ngudi Dados Tuking
Karahayon”
Tujuan
Melalui kegiatan ini diharapkan:
1. Sinode GKJ dapat mewujudkan syukur atas berkat dan penyertaan
Tuhan dalam usia 83 tahun.
2. Gereja dapat memperlihatkan pencapaian yang sudah didapat dan
potensi-potensi yang dapat dikembangkan.
3. Gereja dapat membangun jejaring kerjasama untuk mengembangkan
potensinya dalam karya pelayanan.

Pelaksanaan
GKJ Expo Rayon 1, terdiri dari 8 Klasis (Klasis Kebumen, Klasis
Banyumas Selatan, Klasis Banyumas Utara, Klasis Pekalongan, Klasis
Pekalongan Barat, Klasis Citanduy, Klasis Jakarta Bagian Barat dan
Klasis Jakarta Bagian Timur, yang menaungi 76 gereja dewasa). GKJ
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Expo Rayon 1 diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta, pada tanggal
29 November 2014. Dalam expo ini ditampilkan beberapa kegiatan
antara lain Kebaktian Raya, Workshop, Aktivitas Komisi Anak, Pameran
Kemitraan Gereja, Panggung Talenta, dan GKJ Bermasmur.
GKJ Expo Rayon 1 ini diharapkan sebagai puncaknya pelaksanaan
GKJ Expo tahun 2014 ini. Hadir pada kegiatan ini, gereja-gereja GKJ
yang tergabung dalam 8 klasis di Rayon 1. Acara dimulai dengan prosesi
pembawa papan nama gereja dan tari pita berwarna merah putih yang
dilaksanakan dengan sangat meriah. Dilanjutkan dengan menyanyi lagu
Indonesia Raya. Kebaktian Syukur diisi dengan lagu-lagu pujian dan
beberapa film pendek tentang Perjalanan GKJ, Indonesia Masa Kini dan
Penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Diharapkan oleh Pdt. Andreas Untung
Wiyono, D.Min., yang membawakan renungan, agar warga GKJ yang
berusaha dapat membangun kerjasama kemitraan di antara mereka.
Jika kemitraan itu berjalan dengan baik, diharapkan gereja juga dapat
berkembang dengan baik melalui persembahan mereka.
Di tengah-tengah kebaktian syukur tersebut, diisi dengan Talk Show
yang dipandu oleh Prita Laura (dari Metro TV) dengan Tema “GKJ di
Masa Mendatang”. Hadir sebagai pembicara : Pdt. Simon Yulianto
(Sekretaris Umum Bapelsin), Pdt. Yusak dari GKJ Brebes, Pdt. Yoshua P.
Harahap dari GKJ Pamulang, dan Bp. Kristianto yang mewakili Generasi
Muda GKJ. Dari talk show tersebut dapat diambil intisari sebagai
berikut.
Pertama, kerendahan hati orangtua memungkinkan jemaat muda/
pemuda tetap bersedia melayani dan menjadi bagian pelayanan di
GKJ. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya kurang lebih 300 orang
pemuda dalam kepanitiaan GKJ Expo Rayon 1 ini.
Kedua, regenerasi dalam gereja GKJ berjalan dengan baik berkat
peran orangtua dan majelis gereja yang dapat mengikuti perkembangan
teknologi saat ini, yang sangat diminati anak muda, misalnya penyediaan
wifi di lingkungan gereja, sehingga para pemuda betah di gereja.
Ketiga, diharapkan Sinode GKJ dapat memberdayakan pendetapendeta muda di gereja masng-masing, atau mendorong para keluarga
agar anak-anak mereka dapat (atau mau) mengikuti pendidikan
teologi.
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Acara berikutnya adalah adanya Workshop Kewirausahaan dan
Workshop Kepemudaan yang diikuti oleh para pemuda dan mereka yang
berjiwa muda.
Panggung Talenta menjadi kegiatan selanjutnya, yang merupakan
ajang unjuk kebolehan dari gereja-gereja peserta, antara lain tari
gambyong dan tarian anak cublak-cublak suweng dari GKJ Jakarta, Band
dari GKJ Kiara Condong Bandung, Kenthong Rohani dari GKJ Pamulang,
Paduan Suara dari GKJ Brebes dan Band dari anak didik Yayasan
Pendidikan Dwituna (YPD) Rawinala.
Satu lagu yang sangat dalam maknanya telah dinyanyikan oleh
adik-adik dari YPD Rawinala dengan judul : Siji … Loro … Telu. Teks
lengkapnya sebagai berikut.
Siji ... loro ... telu
Nderek Gusti ayo maju
Papat ... lima ... enem
Nderek Gusti ya sing temen
Pitu ... wolu ... sanga
Nderek Gusti aja sembrana
Sepuluh wis jangkep
Nderek Gusti kudu mantep

Nderek Gusti ora rugi ... nyatane
Nderek Gusti saya ayem atine
Saknyatane wae ... uripku mundak berkahe
Nderek Gusti ora rugi ... nyatane
Nderek Gusti saya ayem atine
Mulane Gusti Yesus tak puji ing saklawase
(Lagunya, kalau penulis tidak keliru, mengadopsi lagu Koes Plus yang
antara lain berbunyi : Ja padha nelangsa, jamane jaman rekasa)

Secara umum, GKJ Expo Rayon 1 yang mengambil tema tentang
kehidupan pemuda remaja remaja ini berjalan baik dan sukses. Hanya
keikutsertaan gereja-gereja yang terhimpun dalam delapan klasis, tidak
sepenuhnya berperan dalam GKJ Expo ini. Kehadiran para pendeta dan
jemaat gereja dari Rayon 1 cukup baik.
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Seperti GKJ Expo Rayon 2 dan 3, Rayon 1 juga diisi dengan beberapa
stand penjualan dari jemaat GKJ dari 8 Klasis dan beberapa penerbitan.
Pelaksanaan GKJ Expo Rayon 1 dan 2 seperti di bawah ini diperoleh
dari web site www.gkj.or.id berikut.
uuu

GKJ Expo Rayon 2 dan 3 telah dilaksanakan lebih dahulu sehingga
pelaksanaan GKJ Expo Rayon 1 di atas, dapat dikatakan sebagai
“gong”nya GKJ Expo. Pelaksanaan GKJ Expo Rayon 2 dan 3 di bawah ini,
dikutip dari website GKJ. Penulis berharap tulisan di bawah ini dapat
melengkapi wawasan kita tentang pelaksanaan GKJ Expo pada HUT ke83 GKJ pada tahun 2014 ini. Semoga ada manfaatnya.
GKJ Expo Rayon 2 terdiri dari 9 Klasis (Klasis Blora-Bojonegoro,
Klasis Purwodadi, Klasis Semarang Timur, Klasis Semarang Barat,
Klasis Semarang Selatan, Klasis Salatiga Bagian Selatan, Klasis
Salatiga Bagian Utara, Klasis Sindoro Sumbing, Klasis Purworejo yang
menaungi 93 gereja dewasa). Diselenggarakan 30 April – 1 Mei 2014,
di Kompleks Sinode GKJ, Jl. Dr. Sumardi 10 & 10 Salatiga, bertujuan
untuk mempererat hubungan Gereja-Gereja/Klasis dalam Rayon 2 serta
membangun kebersamaan di antara Gereja-Gereja/Klasis Rayon 2 untuk
“Sangkul Sinangkul ing Bot Repot”.
Kegiatan Festival Seni dilaksanakan dalam bentuk: Festival
Anak Bercerita, Festival Vocal Grup Remaja – Pemuda, dan Festival
Panembrama. Stand Expo, antara lain Stand Seni dan Produk Seni, Stand
Pertanian dan Produknya, Stand Produk Makanan, dan oleh-oleh.
uuu

GKJ Expo Rayon 3 terdiri dari 15 Klasis (Klasis Kulon Progo, Klasis
Yogyakarta Barat, Klasis Yogyakarta Utara, Klasis Yogyakarta Selatan,
Klasis Gunung Kidul, Klasis Magelang, Klasis Klaten Barat, Klasis Klaten
Timur, Klasis Kartasura, Klasis Boyolali, Klasis Sala, Klasis Sukoharjo,
Klasis Wonogiri, Klasis Sragen, Klasis Lawu-Karanganyar yang menaungi
152 gereja dewasa, tersebar di Provinsi Jawa Tengah dan DIY) telah
diselenggarakan di Stadion Sriwedari, Sala, pada 24 dan 25 April
2014.
24
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Ditampilkan berbagai jenis produk, mulai dari makanan, pakaian,
hasil olah pertanian, kerajinan tangan, karya seni, dan lain-lain. Salah
satu produk menarik adalah hasil rekayasa teknologi hasil karya SMK
Kristen II berupa mesin pemadam kebakaran bahkan sudah dipesan oleh
Jokowi dalam jumlah besar untuk dibagikan ke RW-RW di Surakarta.
Ditampilkan juga festival seni, yang menampilkan berbagai macam
kesenian, dari : warok bocah, soreng bocah, ensamble, langen sekar,
angklung, karawitan pedalangan, omah wayang (dalang bocah), wayang
sabda, laras madya, tari, keroncong, reog, band, Paduan Suara, kulintang
+ angklung, keroncong, campursari, tayub, dan kothekan lesung.
Ibadah penutupan ditutup dengan penampilan pertunjukan wayang
kulit, setelah sebelumnya kirab dari wakil-wakil gereja dan panitia
pendukung acara di Stadion Sriwedari, melalui prosesi menuangkan
air dari kendi yang dibawa oleh masing-masing perwakilan klasis ke
dalam gentong yang sama untuk kemudian dibagikan kembali kepada
beberapa pendeta yang mewakili klasis dan gereja. Air sebagai simbol
kehidupan yang diharapkan melalui kebersamaan dapat bersama-sama
mengupayakan damai sejahtera di bumi.
Apakah harapan Sinode GKJ seperti tertera dalam tujuan
terselenggaranya GKJ Expo ini dapat terwujud? Mudah-mudahan Tuhan
Yesus, Raja Gereja mengabulkan keinginan, cita-cita dan permohonan
kita bersama. Amin.
											
WLMS
Sumber :
a. www.gkj.or.id
b. Proposal Kegiatan HUT ke-83 GKJ
c. Pelaksanaan GKJ Expo Rayon 1 di Istora Senayan
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Penganugerahan Rekor
MURI untukku dalam
Pameran Tunggal
‘Wonderful Philatelic &
Collectibles of Disney’
By Christie Damayanti
Sebelumnya :
Persiapan Pameran Tunggal-ku Kedua: ‘Wonderful Philatelic & Collectibles of
Disney’ di Mall of Indonesia
Dua hari aku berada di ambang stress, mau menyelesaikan tugasku untuk
Pameran Tunggal-ku atau menemani mamaku yang memang sedang sakit.
Acaraku tidak mungkin di batalkan, ketika semuanya sudah siap, dan Direktur
Pos Indonesia Kementerian Kominfo sudah bersedia untuk datang dan
semuanya sudah siap untuk pembukaan. Aku hanya berserah, ketika harus
meninggalkan mamaku sendirian di rumah, di mana aku harus membereskan
penataan pameranku. Doaku pada Tuhan hanyalah yang terbaik untuk
semuanya. Dan DIA mendengar doaku, mama baik-baik saja walau masih dalam
keadaan sakit, dan aku siap untuk menyelesaikan semuanya.
***
Sabtu, 6 September 2014, jam 9.00 tepat aku sudah berada di depan Museum
MURI. Janjian dengan Valentino, untuk ‘finishing touch’ dalam acara pembukaan
pameran tunggalku. Valentino, seperti biasa selalu membantuku sebagai
back-up dalam dunianya. Dia mendesain ‘back-ground’ di belakangku untuk
pembukaan. Kolaborasi antara MURI dan Filateli, Valentino sangat kompeten
di bidangnya. Hasilnya adalah LUAR BIASA!
* Terima kasih, hun Valentino ….

Aku ditemani oleh Michelle, berkeliling mempersiapkan segala sesuatunya
untuk pembukaan. Semua sudah siap! Valentino pun siap dengan bantuannya.
Saatnya aku berdiri sebagai ‘Minnie Mouse’, dengan segala pernak-perniknya.
26
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Yang terpenting adalah aku berusaha untuk menjadi
bagian dari Disney, secara konsepnya adalah
mengajak anak-anak untuk mulai mengenalkan
perangko, sebagai bagian dari hobi yang inspiratif.
Bandoku adalah telinga Minnie Mouse dengan
pita khasnya, baju Mickey Mouse, kalung, gelang dan
cincin Mickey Mouse dan Minnie Mouse serta aku
membawa boneka Mickey Mouse, yang sekarang ini
selalu menemaniku tidur.
Siap dengan kostum, aku berjalan-jalan dan
berfoto di depan koleksiku, bersama dengan
Michelle, selama menunggu tamu-tamu undangan
yang hadir. Excited! Apalagi ketika aku menelpon
mamaku, dan keadaannya lebih baik, aku percaya
bahwa Tuhan menjaga mamaku di rumah, sementara
aku menjalankan tugasku sebagai Christie daam
Pameran Tunggal-ku.
Satu demi satu tamu undang mulai berdatangan.
Pegawai Museum MURI sudah siap dengan Aku di tengah-tengah sebagian kecil
‘collectibles’ ku tentang Disney ....
sambutannya untuk mengajak mereka mengisi buku
tamu, dan memberikan souvenir-souvenir yang aku
janjikan. Sebuah Sampul Peringatan Disney, sebuah Kartu Pos Disney, dan
sebuah prima foto Bp. Jaya Suprana dengan tanda tangannya, untuk 50 tamu
yang datang pertama. Dan kami berharap, bahwa kenang-kenangan ini bisa
membuat senang dan akan berharga pada waktunya. Dan aku juga menjanjikan
sebuah mini album dan satu set used-stamps untuk anak-anak yang mulai
tertarik mengumpulkan perangko. Aku terus excited, sampai tanganku sangat
dingin ….

Aku, Minnie Mouse, dengan koleksi perangko-perangkoku bertema Disney. Aku juga dengan
balasan surat-suratku dari Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donld Duck, dan Alice in Wonderland.
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Jam 11.00 tepat kami mulai memasuki ruangan Teater OSO yang berada
di dalam Museum MURI. Bp. Bonnie M.Thamrin selaku Direktur Pos Indonesia,
Bp. Iwan dan Bp. Tugi serta mba Yuli, selaku tim Kemen Kominfo yang sangat
dan selalu mendukungku, sudah hadir, sebelum jam 11.00. Tamu2 sudah
berdatangan, termasuk mba Aylawati Sarwono, selaku Direktur MURI. Tinggal
Bp. Jaya Suprana yang belum hadir karena macet. Aku semakin excited …..
Setibanya Bp. Jaya Suprana di Teater OSO, acara langsung dimulai. Bangku2
yang sudah tersedia sebanyak 40 orang, hamper penuh. Dan pegarai musum ini
siap dengan bangku2 kosong. Dan tamu2 semakin berdatangan. Hmmmm …..
bahkan Bp. Jaya sempat mengatakan bahwa susah untuk menghadirkan tamu2
di teater ini dengan penuh 100%, sehingga paling tidak acara pembukaan
ini merupakan pertama kalinya bangku penuh bahkan bangak penambahan
bangku lagi! Puji Tuhan!
Semakin excited, ketika mba Ayla membuka acara pembukaan, dengan
kata2 yang sangat mendukungku. Slide demi slide terus berputar, rancangan
Valentino. Mba Ayla meminta pak Bonnie untuk menandatangani 3 buah
Sampul Peringatan ‘Disney’ yang di desain oleh mba Novie di Semarang. Lalu
mba Ayla juga mengundang pak Jaya untuk menandatangani 3 buah Sampul
Peringatan terakhir, untuk masing2 disimpan dalam arsip negara, arsip MURI
dan arsipku.

Pak Bonnie dan pak Jaya Suprana menandatangani Sampul Peringatan ‘Disney’ ku …..

Semakin aku excited bahwa kegiatanku ini menghasilkan sebuah arsip
kegiatan filateli, yang bukan hanya negara yang bisa mengadakan, tetapi aku,
seorang Christie, dalam sebuah terapi untuk penyembuhanku sebagai seorang
insane pasca stroke. Terima kasih, Tuhan!
Sekian menit berakhir, dan mba Ayla meminta Bp. Bonnie M. Thamrin untuk
memberikan sambutannya. Bp. Bonnie memang sangat mendukungku, walau
kami baru kenal, ketika aku menjadi salah seorang juri nasional untuk Lomba
28
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Pameran Filateli Kreatif, pada bulan April 2014 di Hotel Akmani, Menteng.
Beliau sangat tertarik dengan konsep-konsepku untuk mengembangkan Filateli
Kreatif dan merangkul anak-anak generasi muda filatelis, untuk terus berkarya.
Anak-anak harus terus dibina untuk menjadi seorang filatelis handal Indonesia.
Dan aku mempunyai banyak konsep untuk itu, salah satunya Pameran ‘Disney’
ini ….
Terjalin kolaborasi antara
Kementerian Kominfo
(pak Bonnie) dengan
MURI (pak Jaya Suprana)

Mba Ayla yang cantik sebagai MC dan pak Bonnie sedang membawakan kata-kata sambutannya,
dan slide sebagai background terus mengalir dengan indah ….

Pak Jaya Suprana dalam ‘diskusi’nya dengan pak Bonnie … menarik dan menyenangkan ….
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Cukup lama Bp. Bonnie bercerita tentang banyak hal yang berhubungan
dengan filateli. Giliran mba Ayla meminta Bp. Jaya Suprana sebagai tuan rumah,
untuk memberikan kata-kata sambutannya.
Bp. Jaya Suprana memang seorang budayawan kawakan, dimana beliau
sangat mengapresiasi generasi-generasi muda yang berkarya untuk Indonesia.
Sehingga dengan kegiatanku ini, aku merasakan sebuah kasih yang terpancar
dari Bp. Jaya dan mba Ayla, yang membuat aku nyaman, aman dan tentram.
Kata-katanya sangat mengalir, membuat pikiranku terus membubung tinggi
mencapai satu kesimpulan bahwa aku harus menjawab tantangan beliau!
Beliau pun menjadi tertarik dengan kata-kata sambutan dari pak Bonnie,
sehingga pak Jaya dan pak Bonnie berada dalam sebuah diskusi yang menarik,
berhubungan dengan filateli dan Indonesia! Wow! Aku ingat sekali, ketika pak
Bonnie menjawab pertanyaan-pertanyaan pak Jaya, dan saling mengisi untuk
sebuah kesimpulan, bahwa Filateli Kreatif merupakan titik awal bagi hubungan
dan kolaborasi antara MURI dengan Filateli!
Tepuk tangan membahana, ketika pakar di bidangnya masing-masing
menyelesaikan ‘diskusi’ mereka. Aku semakin senang karena pak Bonnie
yang sedianya harus pulang segera setelah kata-kata pembukaannya, tiba-tiba
sepertinya beliau betah untuk terus mengikuti semua acara hari itu.
Ketika aku diminta mba Ayla untuk maju ke depan memberikan kata-kata
sambutanku, tiba-tiba mba Ayla berkata,
“Ada kejutan untuk Christie” ....
Aku terpana. Kejutan apa lagi? Apakah aku mau diberikan sebuah boneka
Disney? Secara aku selalu membawa boneka Mickey Mouse, walau tangan kiriku
harus tetap berpegangan dengan seseorang jika aku berjalan. Aku semakin
excited, mengunggu mba Ayla memberikan kejutan itu, dari pintu masuk
teater OSO. Aku belum bisa mencerna maknanya, ketika mba Ayla, didampingi
beberapa pegawai MURI, berjalan ke depan dengan membawa sebuah pigura
cantik yang cukup besar.

Penganugerahan rekor MURI dari Pak Jaya Suprana untukku ….
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“Christie, kami menganugerahkan rekor MURI sebagai kolektor benda-benda
Disney terlengkap dan terbanyak di Indonesia, selama 40 tahun”, begitu kata-kata
mba Ayla, dan aku sekejab terpana tanpa tahu harus mengatakan apa.
Yang aku ingat sebelum aku mengusap mataku dengan bahagia, tepuk
tangan membahana terus menerus. Dan mba Ayla membimbingku untuk maju
kedepan. Aku sempat melihat wajah pak Bonnie, yang merasa tidak percaya.
Aku juga melihat pak Iwan, pak Tugi dan mba Yuli yang terus bertepuk tangan
untuk mendukungku. Tawaku bercampur tangisku. Aku tidak pernah menangis,
even bercerita tentang sakitku. Tetapi kemarin, aku benar2 menganis, mengusap
mataku dengan air mata kebahagiaan.

Ucapan selamat dari pak Bonnie dan lampu kilat kamera terus menyilaukan mataku, dengan
tepukan tangan membahana terus-menerus.

Aku berdiri di tengah-tengah, antara mba Ayla dan pak Bonnie,
sementara pak Jaya menyerahkan piagam MURI untukku. Tanpa kata-kata,
aku menerimanya, sambil aku tersenyum dan menangis. Semua yang hadir
berdiri, fokus untuk memfotoku menerima piagam MURI. Tepuk tangan
terus membahana. Kilatan lampu kamera terus memberkan efek silau, tetapi
lebur dalam sebuah eforia. Entah berapa lama aku mematung dalam tangis
kebahagiaan, tetapi yang jelas aku sangat berbahagia! Semuanya terlihat
bahagia dalam dukunganku. Semuanya! Tidak henti-hentinya aku mengatakan
dalam hatiku.
“Terima kasih Tuhan ... terima kasih Tuhan ... terma kasih Tuhan ....”

Pak Bonnie menyalamiku erat-erat, begitu juga mba Ayla dan pak Jaya.
Tepuk tangan membahana terus, masih terus membahana. Begitu juga kilatan
lampu kamera, masih terus berbaur dengan sorak sorai kata-kata dukungan
untukku. Terima kasih Tuhan ....
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Aku dalam kata2 sambutanku,
berselimur dengan tangis
kebahagiaan. Dan slide
demi slide yang bercerita
tentang awl sakitku, terus
berputar. Valentino mampu
menghadirkan suasana
bahagia, gembira, senang dan
haru menjadi satu …..

Dan aku membawakan kata-kataku yang berselimut tangis bahagiaku.
Penganugerahan ini merupakan sebuah penghargaan untukku yang sangat
membuat aku bahagia. Tidak terpikir aku membuat sebuah rekor, dan tiba-tiba
Tuhan memberikannya. Dan dengan penuh ucapan syukur, aku siap ‘membalas’
keluarbiasaan Tuhan, untuk aku terus bersyukur dan melayani-NYA ....
uuu

32

Warta Kasih Edisi Desember 2014 – No. 305 Tahun XXIV

Refleksi
Menyongsong Sang Mesias
Ia seorang wanita yang sederhana,
lugu, rendah hati, taat, dan punya iman kuat.
Ia adalah Maria,
sosok teladan dari kesederhanaan
dan kerendahan hati.

Maria percaya kepada Allah,
ia yakin dan percaya akan panggilan-Nya.
Dengan kejujurannya ia menjawab:
“Ya, jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu.” (Luk. 1:38)

Maria mengenal-Nya,
ia yakin bahwa itu memang Dia.
Maria setuju ... dan membiarkan Allah mengatur hidupnya.
Mata hatinya melihat ada pengharapan
dan keselamatan di ujung sana.
Ia terus mengingat janji Allah melalui malaikat-Nya.
Ia “diam”, menyimpan dan merenungkannya dalam hatinya (Luk. 2:51)
Rencana Allah memang unik, luar biasa,
dan tidak masuk akal ... (menurut kita)
Ajaib ... !

Seorang Maria terus berjalan ... berjuang ...
bersama dan di dalam Allah.
Puncak perjalanannya sampai pada penderitaan,
kemiskinan, dan masa sakit.
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“Hanya ini yang kosong ... !” jawab petani yang lugu.
Ya, kandang domba dan palungan yang kotor.
Manusia kita pasti terperangah!
Mengapa harus kandang domba?!
Mengapa harus palungan yang kotor?!
Tapi Maria ..., (yang dipenuhi oleh Roh Allah)
ia tersenyum ... “terima kasih Tuhan!” bisiknya lirih.
Anda lihat!
Tuhan memang memilih tempat itu,
untuk MENGUBAH-nya,
untuk MEMBENTUK-nya,
menjadi harum, indah, dan berguna.

Allah tidak memilih gedung yang megah,
hiasan Natal yang meriah,
baju yang serba WAH,
bahkan ... bukan pesta yang mewah!
Bukan ... bukan itu!
Allah hanya butuh seorang MARIA
yang rendah hati, sederhana, dan taat,
yang berserah secara utuh,
yang membiarkan Allah mengatur hidupnya
dan menjawab:
“Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu,
jadilah padaku menurut sabda-Mu.” (Luk. 1:38)
in Mara Condition
Ibu Sri K. Tjokro
16 November 2014
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Mengenal Sosok
Yohanes Pembaptis
Siapakah Yohanes Pembaptis? Di minggu advent yang kedua
dan ketiga ini, adik-adik diajak untuk lebih mengenal sosok
Yohanes Pembaptis. Salah seorang yang sangat dikagumi oleh
Tuhan Yesus. Mengapa?
1.

Yohanes Pembaptis bersedia menanggapi panggilannya
sebagai seorang yang sangat sederhana. Ia meninggalkan
orang tuanya untuk hidup di padang gurun. Tempat dimana
hanya ada kekeringan, gua dan badai yang siap menerjang
sewaktu-waktu. Air dan makananpun sangat terbatas.
Dikatakan sehari-hari ia hanya mengisi nutrisi bagi tubuhnya
dengan belalang (semacam tumbuhan yang termasuk
dalam varietas polong-polongan atau dalam bahasa latin
Fabaceae) dan madu hutan. Pakaian yang dipakainya-pun
bukan pakaian yang terbuat dari sutra seperti halnya yang
dipakai oleh para pembesar ketika itu. Yohanes Pembaptis
hanya memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit yang
melilit pakaiannya. Dengan memilih untuk hidup sederhana,
Yohanes Pembaptis tidak hanya sedang menyepi tetapi ia
ingin memurnikan dirinya sehingga ia layak untuk dapat
menerima panggilannnya dari Tuhan.

2.

Yohanes Pembaptis bersedia untuk merendahkan hati dan
diri. Sebagai seorang yang memiliki pengaruh orang-orang
yang mengikutinya, Yohanes Pembaptis tidak sombong.
Dia mengenal betul makna kehadirannya di dunia ini. Dan
tidak hanya memiliki pengaruh, bahkan dikatakan dalam
Injil Markus 1:1-8 Yohanes Pembaptis dipilih oleh Tuhan
36
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untuk mempersiapkan jalan bagi karya Tuhan di dunia
supaya orang yang nanti datang kepada Tuhan telah
hidup dalam pertobatan. Dengan kerendahan hati Yohanes
Pembaptis mengatakan bahwa ada yang lebih berkuasa
daripadanya. Bahkan ia mengatakan membungkuk dan
membuka tali kasut-Nyapun, ia tidak layak melakukannya
(Yohanes 1: 6-8, 19-28).
3.

Yohanes Pembaptis berani untuk menyuarakan kebenaran.
Yohanes tahu betul kapan dia menggunakan kekuasaan
yang dimilikinya. Bukan untuk kepentingan dirinya tetapi
untuk kepentingan Tuhan, membawa orang menuju pada
pertobatan. Seperti yang dilakukannya kepada Raja
Herodes dalam Injil Matius 14:1-12. Yohanes mengingatkan
Raja Herodes supaya tidak melakukan apa yang dilarang
oleh Allah yaitu berzina dan mengambil milik orang lain
seseuai dengan hukum Allah yang ke-6 dan ke-10. Tetapi
apa yang terjadi, hidupnya berakhir di tangan Raja Herodes
dalam sebuah nampan.

Sumber: www.googleimages.com
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Di minggu pertama dan kedua bulan Desember ini, adikadik diajak untuk mencontoh kehidupan Yohanes Pembaptis
sehingga layak untuk menyambut Sang Messias, Tuhan
Yesus.
Di minggu yang ketiga ini, adik-adik diajak untuk
meneladani sikap Bunda Maria dalam Injil Lukas I:26-28
untuk dapat menerima yang Tuhan hendaki dalam kehidupan
mereka. Terkadang maksud dari kehendak Tuhan tidak mudah
bisa dipahami seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria ketika
mendengar kabar dari Malaikat Gabriel bahwa Allah memilih
Maria untuk dapat mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus
sebagai Juruselamat manusia. Tentunya Maria keberatan
dengan keberadaannya sebagai seorang anak perawan
dan sebagai seorang perempuan ketika itu. Ada ketakutan
yang besar dalam diri Maria.
Hal yang sangat wajar jika
Maria mengalami ketakutan
akan pandangan orang
banyak ketika itu dan akan
siapa dirinya sehingga Allah
memilihnya. Tetapi Allah idak
tinggal diam. Melalui MalaikatNya Allah memberikan
keyakinan, ketenangan dan
perlindungan kepada Maria.
Sehingga Maria dengan penuh
kepasrahan Maria menerima
dan mengatakan “... Jadilah
menurut pekataanmu ....”
Sumber: www.googleimages.com
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Simeon dan Hana adalah
dua orang yang setia kepada
Allah menanti kedatangan Sang
Mesias melalui Injil Lukas 2:2240. Sebagai seorang yang dikenal
saleh dan benar, Simeon tetap
menanti apa yang dikehendaki
oleh Allah bagi bangsanya. Dan
penantiannya tidaklah sia-sia.
Allah menunjukkan siapa Sang
Mesias tersebut kepada Simeon
sehingga sukacita dan rasa syukur
ditujukan kepada Allah. Maka
tenanglah kini hati-Nya karena
yakin bahwa keselamatan bangsaNya sudah ada di tangan orang yang benar. Hal yang sama
juga ditunjukkan oleh Hana. Seorang nabiah yang telah lanjut
umurnya. Dia juga menantikan kehadiran Sang Mesias yang
telah dijanjikan oleh Allah. Tidak pernah berhenti bagi Hana
untuk beribadat dan puasa kepada Allah sebagai upayanya
meminta petunjuk kepada Allah. Melalui kedua oang ini, adikadik belajar menjadi orang yang percaya sekaligus orang yang
setia. Karena hanya orang yang percaya, ia akan setia menanti
keselamatan dalam diri Tuhan Yesus. inilah pelajaran di minggu
yang terakhir bulan Desember tahun 2015 ini.
uuu
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Tuhan itu baik.
KebaikanNya menjadi teladan bagi hidup kita.
Biarlah kasih Tuhan menuntun kita
menjadi orang yang semakin baik hari demi hari,
sepanjang usia yang diberi Tuhan bagi kita.
Pujilah nama Tuhan karena kasihNya!

Selamat Ulang Tahun, Saudaraku!
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Eleazar Arya Wicaksono
Daniel Arden Daan Meyer
Karel Edward Mahendra
Nurwiyati Suparmo
Abraham Kevin
Misael Shalom
Evangelina Adelynn
Wakino
Mulyani Suciratri Paniman
Sulistyarini Alphianti
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Desember
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Desember
Desember
Desember
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Desember
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... dan jadikanlah dirimu sendiri
suatu teladan dalam berbuat baik.
Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh
dalam pengajaranmu.
(Titus 2:7)
Salam kasih kami,
SEGENAP WARGA
KELOMPOK PANDUR
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