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Minggu, 
25 Desember 2022

Bacaan Alkitab:

Lukas 2:8-20

 Tahun 2022 memperlihatkan berbagai bencana alam yang terjadi serta peristiwa-peristiwa 
yang mengerikan dan merengut banyak jiwa di Indonesia. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin 
puting beliung, gunung erupsi, peristiwa kanjuruhan, bom bunuh diri dan  peristiwa lainnya yang cukup 
membuat masyarakat Indonesia menjadi cemas. Tingginya bencana yang dialami membuat banyak 
tangan-tangan dan hati yang peduli terhadap bangsa ini dengan melakukan tindakan sosial bagi sesama. 
 
 Salah satu tradisi yang sering terjadi dalam perayaan Natal adalah aksi sosial dalam bentuk 
kunjungan kepada masyarakat yang biasanya kurang diperhatikan. Aktivitas ini biasanya menjangkau 
panti asuhan, panti jompo, orang-orang dengan gangguan jiwa yang berada di jalanan, dan penjara.  
Jika direnungkan secara lebih seksama, tradisi ini sebenarnya berakar dari kisah Natal di dalam Alkitab. 
Zakharia melihat Natal sebagai bukti bahwa Allah “melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya” 
(1:68). Begitu pula dengan kisah Natal yang melibatkan para gembala (2:9-20). Mereka mendapat 
kunjungan istimewa dari para malaikat di sorga.
 
 Dalam tatanan sosial masyarakat Yahudi, gembala dipandang sebagai kelompok masyarakat 
dengan status sosial yang rendah namun menariknya berita kelahiran Kristus justru disampaikan 
para malaikat kepada para gembala. Hal ini menjadi penanda bahwa semua kalangan dapat menjadi 
penerima dari kabar kesalamatan.
 
 Dalam pujiannya, Maria berujar: “TUHAN memperhatikan kerendahan hamba-Nya” (1:48). Tuhan 
juga meninggikan orang-orang yang rendah (1:52). Elizabet yang menanggung aib kemandulan dilawat 
oleh Allah (1:25). Pada awal pelayanan-Nya, Yesus Kristus mengutip Yesaya 61:1-2 dan menandaskan 
bahwa Ia datang untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang kurang beruntung: orang miskin, 
para tawanan, orang buta, dan orang yang tertindas (4:18-19).

 Melalui perenungan hari ini, kita diingatkan bahwa sejatinya Alah sanggup memberikan 
pemulihan bagi setiap kita dan Ia juga dapat membuat kita menjadi saluran dimana Allah menyatakan 
pemulihan-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damaisejahtera di bumi bagi orang-
orang yang berkenan kepada-Nya dari segala suku, bahasa,bangsa. Kiranya perayaan Natal boleh 
menjadi refleksi bagi semua kita akan kehadiranNya yang membawa pemulihan. (LRP/25122022)
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Pelayan 
Ibadah Natal

Minggu,
25 Desember 2022“PEMULIHAN BAGI SEMUA”

KEBAKTIAN UMUM

Kebaktian UmumKebaktian Intergenerasi (07.00 & 09.30) dan Perayaan Natal (17.00)

Jam Ibadah 07:00 09.30 17.00

Pelayan Mimbar Pdt. Lindawati Mismanto

Penatua

Pnt. Paul Tjahjaputra,
Pnt. Billie Irawan,

Pnt. Juliani, 
Pnt. Jetty R. Langkay,
Pnt. Ida Kumalasari 

Pnt. Paul Tjahjaputra,
Pnt. Billie Irawan,

Pnt. Ida Kumalasari,
Pnt. David Sugiarto,

Pnt Juliani N., 
Pnt. Putu Y.

Pnt. Putu Yulianti, 
Pnt. Nowo Giantono,

Pnt. Ali Kohar,
Pnt. Indra Harjono

Pemusik Sdr. Leonardo, Sdr. Alvin, Sdri. Sonnia Angelica
Sdr. Christoper, 

Sdri. Irene Zefanya,
Sdr. David, Sdr. Aubert

Pemandu Nyanyian Bpk. Geraldo Latumahina, 
Sdri. Lidya Ria Pongrangga

Sdr. Felix, Sdri, Jennifer,
Bpk. Paulus, Ibu Inneke

Lektor Sdri.Yohana H. Arum Bpk. Endry Hartono -

M-Team Sdr. Charles F. Winoto,
Sdr. Kristiawan Ike

Sdr. Charles F. Winoto,
Sdri. Lavinia C. Sunyoto,
Sdr. Gian Jelly Ananta,
Sdr. Samuel Hartono,

Sdr. Kristiawan Ike

Sdri. Lavinia C. Sunyoto

Pemerhati Bpk Agus Tirtowijoyo, 
Ibu Lilyani

 Ibu Alviani, 
Ibu Maytha Lukito,
Bpk. Tony Lukito,

Sdri. Kristanti Sari Dewi, 
Ibu Rita Wangiyati

Sdri Christy,
Sdri Lidya Ria P.

Perangkai Bunga Tim Bunga Altar
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Pelayan 
Ibadah Malam 
Tahun Baru

Sabtu,
31 Desember 2022“TERANG KRISTUS MENYERTAI”

KEBAKTIAN UMUM

Jam Ibadah 19:00

Pelayan Mimbar Sdr. Leonardo Imanuel Mura Lily

Penatua Pnt. Jenny Lin, Pnt. Edy Kendengis, Pnt. Billie Irawan

Pemusik Tim Jubilate Deo

Pemandu Nyanyian Sdr. Nicolaus Kohelet, Sdri. Hayu Kinanthi Wirandani

Lektor Ibu Emiliana Mujipurwanti

M-Team Bpk. Albert Christianto Winarko, Sdr. Charles Fernando Winoto, 
Sdri. Devi Nasution, Sdr. Gian Jelly Ananta, Sdr. Kristiawan Ike

Pemerhati Sdri. Kristanti Sari Dewi, Ibu Maytha Lukito, Bpk. Tony Lukito,
Sdri. Esther T Malo, Ibu Shielly Claudie Christo

Perangkai Bunga Tim Bunga Altar

Kebaktian Umum
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Pelayan
Ibadah 
Tahun Baru

Minggu
1 Januari 2023“RESOLUSI DI TAHUN YANG BARU: 

PULIH DAN PEDULI”

KEBAKTIAN UMUM

Jam Ibadah 07:00 09.30 17.00

Pelayan Mimbar Pdt. Aditya Christo Saputro

Penatua
Pnt. Ali Kohar, 

Pnt. Putu Yulianti, 
Pnt. Ida Kumalasari

Pnt. Ali Kohar, 
Pnt. Putu Yulianti, 

Pnt. Ida Kumalasari,
Pnt. Bing Widjaja

Pnt. Jenny Lin,
Pnt. Leny Yuanita,

Pnt. Edy Kendengis

Pemusik Sdri. Nungke Verida Sdri. Annette Naomi, 
Sdr. Christopher Tri

Pemandu Nyanyian Bpk. Djoko, Ibu Ferra

Lektor Sdr. Leonardo Imanuel 
Mura Lily Ibu Angga Putri Ayu Ibu Rita Phuasanto

M-Team M-Team GKI Manyar,
Sdr. Kristiawan Ike

M-Team GKI Manyar,
Sdr. Kristiawan Ike M-Team GKI Manyar

Pemerhati Sdri. Kristanti Sari Dewi, 
Sdri. Rince Mautang 

Sdri. Kristanti Sari Dewi,
Ibu Shielly Claudie 

Christo

Ibu Shielly Claudie 
Christo

Perangkai Bunga Tim Bunga Altar

Kebaktian Umum
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30 Desember 2022 
Andrew N. Widjaja
Eddy Desky Christanto
Gracia Orpa Wibowo
Kushandayanthie B.

31 Desember 2022 
Christine M. Latumahina
Christine Purnomo
Dian Lestari
Ida Fauziah
Indah Rosalina Soenarto
Liong Tjhien Hap
Markus D. Lulu
Martha Dario Bili
Mathelda Langkola

25 Desember 2022
Christian Shiady
Denny Natalianto
Djoko Agung Rahardjo
Elisabeth Natalia
Enny Christin
Enrico N. Jayawiyanto
Imanuel Angi
Ivan Christian Cahyadi
Maria Margareth C.
Rachmat Oetoyo
Wiliam Yuhono

26 Desember 2022
Budi Prawira Haslim
Dwi Kristen Natalia
Ina Lestarini Benyamin
Inge R. Made Sutri
Lily Wulandari
Ryanne Natalia Hamdali

27 Desember 2022
Felix Lualdi
Kevin Leonardo
Natalie W. Suryomarto
Nathalialie Djaja Waluja
Yosua C. Nugroho

28 Desember 2022 
Melvico Dharmawan
Risty Erdina
Selenadewi Itamurti
Yohanes Dwi Setiadarma

29 Desember 2022 
Andrian David
Benny Santoso
Edhi Tanaka Soewangsa
Margareta Singko
Norman Karta Atmadja
Victor Hidayat

Birthday
Corner

Info Jemaat

Info Jemaat

Pernikahan

Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota sidi, maka pada Sabtu, 31 
Desember 2022 dalam kebaktian pk. 08.00 WIB akan dilayani peneguhan 
dan pemberkatan nikah di GKI Manyar Araya, Jl. Galaxi Bumi Permai F7/3AF 
Surabaya antara:

Sdr. Winahyu Tyas Wicaksana
(GKI Manyar)
Putra Bpk. Pambudi T. Martopo/ Ibu Anna S. Setiyowati
Alamat : Surabaya

dengan

Sdri. Nisita Hapsari
(GKI Manyar)
Putri Bpk. Dwiatmaja Pranatahadi/ Ibu Ari Widyawanti                                     
Alamat : Surabaya

Pelayan Ibadah : Pdt. Cathalia Kurnia Gunawan
Penatua yang bertugas : Pnt. Ida Kumalasari dan Pnt. Putu Yulianti

Apabila terdapat kesalahan penulisan nama maupun gelar, dapat menghubungi WhatsApp Chat Center 
GKI Manyar dengan mengetik : TOLONG (spasi) UMUM di nomor 0811384800.

https://wa.me/62811384800?text=TOLONG%20UMUM
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Persekutuan
Sektor Gabungan

Info Kegiatan 
Badan Pelayanan

Christlike People, mari merenungkan Firman Tuhan dalam Persekutuan Sektor Gabungan melalui aplikasi 
Zoom dengan mengetuk atau membaca keterangan yang tertera pada gambar.

Info Jemaat

Berita
Duka

Telah meninggal dunia pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 18 Desember 2022
Nama  : Ibu Kho Sioe Nio     
     Ibunda dari Pnt. Ali Kohar   
     Ibunda mertua dari Ibu Tutik  Wulandari  
     Nenek dari Bapak Andreas Tirta Kusuma 
     Ibu Terentia Risley 
      Buyut dari Sdri. Ashley Kusuma 
     Sdr. Wayne Kusuma 

Usia  : 90 th                                           

Jenazah sudah di Perabukan di Eka Praya Kembang Kuning Surabaya pada 
Selasa, 20 Desember 2022. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan peng-
hiburan kepada keluarga yang ditinggalkan.

https://zoom.us/j/82441320768
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Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada :

Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada :

Mohon dukungan jemaat 

Rapat Badan 
Pekerja Majelis 
Jemaat

Mohon dukungan jemaat 

Persidangan 
Majelis Jemaat

Info Kemajelisan

PELAYANAN PENEGUHAN DAN PEMBERKATAN NIKAH GEREJAWI

Pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi di GKI Manyar hanya dapat dilakukan, jika calon 
mempelai telah memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :

Kedua atau salah satu calon mempelai adalah anggota sidi GKI Manyar, yang tidak berada 
di bawah penggembalaan khusus.

Kedua calon mempelai telah mengikuti Bina Pranikah secara penuh, sebagaimana yang 
telah diatur oleh Majelis Jemaat.

Calon mempelai telah mendapatkan keterangan atau bukti pendaftaran dari Kantor Catatan 
Sipil, yang menyatakan bahwa pasangan tersebut memenuhi syarat untuk dicatatkan 
pernikahannya.

Calon mempelai bersedia mengikuti proses pastoral termasuk percakapan gerejawi 
pranikah.

Calon mempelai mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Jemaat dengan 
menggunakan formulir yang ada dengan menyertakan Piagam Bina Pranikah dan berkas 
lain sebagaimana yang disyaratkan secara lengkap paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Persetujuan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah hanya dapat diberikan setelah 
persyaratan sebagaimana di atas dapat dipenuhi oleh calon mempelai.

Jika semua proses di atas telah dilewati, Majelis Jemaat akan melakukan pewartaan 
rencana Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Nikah selama 3 (tiga) hari Minggu 
berturut-turut dalam rangka memberikan kesempatan bagi anggota untuk ikut mendoakan 
dan mempertimbangkan. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota sidi, maka 
Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dapat dilaksanakan dengan menggunakan 
liturgi GKI dan dipimpin oleh pendeta GKI Manyar, sebagaimana yang diatur oleh Majelis 
Jemaat.

1.

 
2.

 
3.
 

4.

5.

6.

 
7.

Pukul 19.00 WIBJumat
13 Januari 202313

Pukul 19.00 WIBJumat
20 Januari 202320
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Bimbingan Persiapan
Perjamuan Kudus

Info 
Kemajelisan

Pada hari Minggu, 15 Januari 2023 GKI Manyar, akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut  
dan ikut ambil bagian dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh.

Pada Perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk 
mengenang-Nya. . Mengenang Kristus berarti mengalami kehadiran-Nya. 
Marilah kita merenungkan:
• Apakah Saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami  
  kasih, kuasa, dan kebenaran-Nya yang membaharui hidup Saudara?
• Apakah  Saudara  menghayati  bahwa  seluruh  kehidupan  dan  karya  Kristus terkait  erat dengan         
  kehidupan Saudara?
Marilah kita memeriksa diri! ( jemaat diundang untuk berdoa pribadi)

Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia  membagikan 
tubuh dan darah-Nya sendiri. Menerima tubuh dan darah-Nya berarti dipersatukan dengan semua 
orang yang menerima-Nya juga menjadi satu tubuh dan satu roh.
Marilah kita merenungkan:
• Apakah Saudara menghayati bahwa Kristus adalah Kepala seluruh kehidupan Saudara?
• Apakah Saudara menghayati bahwa Saudara adalah anggota tubuh Kristus, yang harus saling meng-  
  asihi seorang terhadap yang lain?
Marilah kita memeriksa diri! ( jemaat diundang untuk berdoa pribadi)

Ketika kita bersatu dengan Kristus, Roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun  dipersatukan 
dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi 
hidup kita demi keselamatan dunia.
Marilah kita merenungkan:
• Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, Saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama?
• Maukah Saudara diutus untuk menjadi mata dan telinga bagi Kristus, yang peduli akan kebutuhan  se- 
  sama? Sudahkah Saudara menjadi   mulut   bagi  Kristus  yang  menyuarakan  kebenaran  dan  keadi- 
  lan? Sudahkah Saudara menjadi tangan bagi Kristus yang memperjuangkan damai sejahtera?
Marilah kita memeriksa diri! ( jemaat diundang untuk berdoa pribadi)

Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan Perjamuan Kudus 
pada Minggu, 15 Januari 2023 mendatang
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Silakan mengetuk gambar sesuai dengan tanggal yang tertera, untuk mengikuti kebaktian-kebaktian 
berikut secara live streaming.

https://youtu.be/Vvq8FWwBJe8
https://youtu.be/S7wmxcl59_8
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https://youtu.be/FP65gib1tIQ
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Untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, bahkan 
seluruh pemimpin dunia, agar diberikan hikmat untuk mengambil 
tindakan yang tepat dan cepat mengatasi pandemi Covid-19, sehingga 
tidak semakin meluas.

Untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, bahkan 
seluruh pemimpin dunia, agar diberikan hikmat dalam mengambil 
kebijakan yang tepat untuk melindungi pelaku usaha kecil dan 
menengah, serta kelompok masyarakat ekonomi lemah dari dampak 
pandemi Covid-19.

Untuk seluruh masyarakat agar bersatu padu dalam mengikuti 
himbauan pemerintah dan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan-
pemberitaan miring yang dapat memicu kekacauan.

Untuk ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari bagi 
seluruh masyarakat.

Untuk tenaga medis dan setiap orang/relawan (volunteer) yang terlibat 
langsung dalam penanganan pandemi Covid-19, agar mereka diberikan 
kekuatan dan kesehatan ekstra. 

Untuk para pasien yang dinyatakan positif Covid-19 agar dapat 
mengalami kepulihan. Juga untuk anggota keluarga mereka yang 
harus berjauhan untuk sementara waktu, agar tetap diberikan kekuatan 
dan pengharapan.  

Untuk setiap keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena 
Covid-19, agar diberikan kekuatan dan penghiburan.

Untuk para pelajar dan mahasiswa yang mulai memasuki pembelajaran 
secara hybrid (tatap muka dan daring), agar tetap memiliki semangat 
dan daya juang yang tinggi.

Untuk para pekerja/karyawan yang harus bekerja dari rumah ataupun 
kantor, agar tetap memiliki semangat dan daya juang yang tinggi

Untuk perusahaan-perusahaan yang bisnisnya melambat sebagai 
dampak dari Covid-19, agar dapat bertahan dan tidak memberlakukan 
pemberhentian pada karyawannya.

Para tokoh agama agar diberikan hikmat untuk tetap dapat menjangkau 
dan menjadi sahabat bagi  umat dalam situasi yang sulit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Pokok-Pokok
Doa
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Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang membutuhkan dukungan doa dan 
berkenan untuk memasukkan pokok doa dalam E-Warta dapat menghubungi 
WhatsApp Chat Center dengan mengetik :
TOLONG (spasi) PASTORAL di nomor 0811384800

Pdt. Lindawati Mismanto            Pdt. Cathalia Kurnia Gunawan
*) Selama masa studi lanjut pendeta,           Senin & Jumat     09.00 - 12.00 WIB
    konseling hanya dilayani dengan
    perjanjian melalui kontak telepon.

Pdt. Aditya Christo Saputro            Ibu Riescha Yoniarti
Kamis & Sabtu     09.00 - 12.00 WIB                 Selasa      09.00 - 12.00 WIB
               Kamis      17.00 - 19.00 WIB

Sdr. Leonardo Imanuel Mura Lily
Rabu & Kamis     12.00 - 14.00 WIB   

Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan konsultasi dan konseling dapat meng-
hubungi nomor WhatsApp Chat Center dengan mengetik :
TOLONG (spasi) PASTORAL di nomor 0811384800

Pertemuan Tim Pengerja
Selasa     09.00 - 12.00 WIB   

Dukungan
Doa Jemaat

Pelayanan
Konsultasi
Dan 
Konseling

Doa
Syafaat

1.   Doa Syafaat bagi yang sedang sakit
2.   Doa bagi yang dalam masa pemulihan
3.   Anggota jemaat yang dalam pergumulan dan kesulitan
4.   Anggota jemaar yang berulang tahun
5.   Pendeta, Penatua, Pembina dan Pengurus Badan Pelayanan
6.   Pembangunan Rumah Sakit GKI
7.   Pengembangan sekolah-sekolah Kristen di bawah naungan jemaat-jemaat di 
       lingkup GKI SW Jatim.
8.   Anak muda dan pelajar yang sedang menempuh studi
9.   Para misionaris dan penginjil di berbagai pelosok yang dengan setia melayani
10. Keutuhan NKRI dan upaya pencegahan dan penanggulangan gerakan radikal
11. Pemerintah, keamanan, sosial, ekonomi dan politik di Indonesia
12. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan negara-negara terdampak

https://wa.me/62811384800?text=TOLONG%20PASTORAL
https://wa.me/62811384800?text=TOLONG%20PASTORAL
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KEBAKTIAN UMUM 
GKI MANYAR

L P

A 28 46

S 13 27

Data 
Kehadiran
Jemaat 07.00

TOTAL
114

09.30

TOTAL
355

L P

A 76 83

S 82 114

Minggu
18 Desember 2022

Bagi Jemaat yang membutuhkan Pelayanan Kebaktian Syukur Keluarga      
(contoh : Penghiburan, Pertunangan, Ulang Tahun, Ulang Tahun Pernikahan, dll) 
dapat menghubungi Kantor Gereja pada jam kerja dengan cara:

•  Telepon di nomor Kantor Gereja 031 594 0669, atau  
•  WhatsApp Chat Center dengan mengetik : 
   TOLONG (spasi) UMUM di nomor 0811384800

Pelayanan 
Kebaktian 
Keluarga

KEBAKTIAN PEMUDA REMAJA 

L P

30 19

09.30

TOTAL
49

Ketentuan
Kegiatan Onsite

Seluruh aktivitas onsite di GKI Manyar, umat diwajibkan:
1. Memindai QR Code melalui aplikasi PeduliLindungi 
2. Sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua
3. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan

https://wa.me/62811384800?text=TOLONG%20UMUM
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Rekening
Persembahan

Info 
Persembahan

Bagi Jemaat yang akan melakukan persembahan secara non-tunai, dapat 
dilakukan dengan:

1. Transfer ke rekening bank GKI Manyar

GKI Manyar  Pengembangan GKI Manyar
A/C : 4643125300  A/C : 4643125555
BCA Kertajaya Indah BCA Kertajaya Indah

Bukti transfer dapat dikirimkan melalui email ke 
keuangan@gkimanyar.org

QR CODE

2. Pemindaian (scan) QR-Code GKI Manyar
QR Code ditempelkan pada kursi di Gedung Kebaktian.
Transaksi menggunakan layanan:
M-banking dan dompet elektronik (e-wallet) lainnya

QR-Code Persembahan
GKI Manyar

Berkas amplop persembahan/perpuluhan/syukur akan tetap tersimpan     
selama tiga bulan dan tetap tercatat dengan rapi dalam perbukuan 
Bendahara Majelis Jemat.

Untuk mempermudah pengecekan, mohon menuliskan jumlah persembahan 
yang diberikan pada amplop.
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PESAN NATAL BPMS GKI 2022

I’m learning how to cope
With heaven calling you home

And we try to be strong with all this going on
We’ll just try to keep trying I suppose

Confused how to deal with this
Its kinda messed if I’m being real with it

And we’ll try to get by, try to get by
…

Remember in your darkest moments
To thank God we’re alive

(Saya sedang belajar bagaimana bertahan
Dengan surga memanggilmu pulang

Dan kami mencoba untuk menjadi kuat dengan semua yang  terjadi
Kami hanya akan mencoba dan  terus mencoba 

Walaupun terkadang mengalami kebingungan  bagaimana menghadapinya
Kacau ketika mencoba untuk menghadapinya secara  realistis

Namun kami akan terus mencoba untuk terus bertahan
 

Ingatlah di saat-saat tergelap Anda
Tetaplah  bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih hidup)

(Potongan dari kutipan lagu,”Thanks God I am Alive”, Manic Drive)

Bapak ibu, saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI yang terkasih,

Potongan lirik lagu di atas bukanlah berasal dari lagu Natal atau dikutip dari salah satu lagu rohani Kristen. 
Lagu di atas kutipan dari salah satu lagu sekuler namun ditulis oleh seorang Kristen dan  isinya berisi 
sebuah refleksi tentang perjuangan seseorang tetap bertahan menghadapi  sulitnya kehidupan.  Potongan 
lirik  lagu ini mengajak kita melihat sisi lain  kehidupan untuk kita belajar bersyukur kepada Tuhan dalam 
situasi apapun. Apakah saudara saat ini dalam keadaan baik-baik saja? atau sedang mengalami sakit? Atau 
mungkin mengalami berbagai kesulitan karena pekerjaan, usaha atau relasi  sulit? Melalui perenungan ini 
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kami mengajak kita semua untuk terus berjuang dan tidak menyerah dan kalah. Mari kita mengarahkan 
hati untuk terus belajar beryukur, jika saudara berkesempatan membaca tulisan ini artinya kita masih 
diberi kesempatan kehidupan oleh Tuhan, dan artinya juga masih ada kesempatan untuk kita berjuang 
dan mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik dengan seijin Tuhan.

Tahun ini adalah tahun ketiga sejak masa pandemi kita merayakan Natal dengan situasi dan suasana yang 
berbeda. Banyak hal yang membuat kita dipaksa berubah dan menyesuakan dengan berbagai perubahan 
keadaan. Ada banyak bagian-bagian yang memang membuat hidup kita menjadi lebih sulit namun  ada 
banyak hal lain juga yang melahirkan hal baik dalam situasi pandemi ini. Gereja Kristen Indonesia pada 
semua aras baik  secara sendiri-sendiri maupun dengan cara  bersinergi dan  bersama sama belajar 
mengelola berbagai perubahan ini, supaya pelayanan bagi kebutuhan jemaat tetap berlangsung dengan 
berbagai macam kesulitannya. 

Pada akhir tahun 2022 tepatnya  pada tanggal 29 November – 01 Desember bertempat di Wisma 
Sejahtera, Magelang,   Majelis Sinode telah melakukan persidangan dengan beberapa materi yang dibahas 
di antara proses amendemen Tata Gereja dan Tata Laksana GKI. Proses perubahan dan amendemen 
diharapkan semakin meningkatkan kualitas untuk mengatur pelayanan GKI di semua aras, sekaligus 
mengingatkan kepada kita sebuah proses terus menerus dan tidak berhenti dan akan terus berlansung 
untuk peningkatan pelayanan Gereja Kristen Indonesia. Dalam persidangan sinode kali ini sesuai dengan 
Tata gereja dan Tata LAksana GKI  juga telah diputuskan perubahan kepemimpinan dalam struktur BPMS, 
pengurus BPMS yang lama  periode 2018- 2022 telah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sangat 
baik, dan kita layak untuk memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja 
keras pelayanan mereka. Pada saat yang sama struktur yang baru (BPMS GKI 2022 – 2026) juga telah 
dibentuk dan dilantik untuk melanjutkan tugas kepemimpinan dan pelayanan Sinode GKI. Ada catatan 
setelah melalui berbagai dinamika percakapan ada beberapa organ struktur yang memang  masih harus 
diperlengkapi dan saat ini juga sedang berproses, dan segera menyusul dilantik supaya pelayanan BPMS 
juga berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon dukungan doa dari seluruh jemaat agar semua proses 
ini bisa dilewati, dan personalia BPMS yang baru dibentuk bisa mengemban tugas pelayanan dengan baik, 
dengan pertolongan Tuhan.

Menyongsong dan menghayati Masa Raya Natal tahun 2022 dan memasuki tahun baru 2023 ada 
beberapa catatan refleksi yang patut untuk kita hayati dan renungkan bersama-sama :

• Menghayati dan menemukan hal yang paling bermakna dalam kehidupan.
Ada dua tonggak penting dalam hidup manusia yaitu kelahiran dan kematian. Namun yang 
terpenting sebenarnya bukan pada dua titik itu melainkan keberadaan waktu  di antara dua 
titik itu. Dalam bahasa  Yunani sering digunakan kata “Kairos” yang sering diterjemahkan 
sebagai “kesempatan.”  Bagaimana kita memilih dan mengisi waktu kita di antara dua titik 
menjadi sangat penting. Bagaimana kita harus menghidupi kesempatan itu dengan hal-hal 
yang paling bermakna  serta berefleksi secara terus menerus dalam hidup kita sehingga 
kita tidak kehilangan arah. Tokoh-tokoh seputar Natal merepresentasikan orang-orang yang 
hidup mengikuti pilihan Tuhan yang  kisahnya mengisi sejarah, memberikan pelajaran dan 
menginspirasi kita. Perjuangan Yusuf dan Maria melahirkan bayi Yesus sekalipun sudah dipilih 
oleh Tuhan namun justru mengalami bagian hidup yang tidak serta merta mudah. Kesabaran 
dan kesetian mereka menjalani misi Tuhan menjadi langkah-langkah mulia yang mestinya juga 
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•

•

•

•

harus kita jalani. Orang Majus yang kisahnya harus berjalan berkilometer jaraknya melewati 
padang gurun hanya untuk bertemu bayi Yesus mestinya menjadi pelajaran berharga bahwa 
berjumpa dengan Yesus adalah sebuah prioritas utama dan pertama dalam kehidupan. 
Sebagai para pengikut Kristus menjadi penting untuk  kita juga harus terus berjuang dan tidak 
menyerah agar hidup kita juga  terus mengalami perjumpaan dengan Yesus.

Kesediaan diri ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan
Kecenderungan manusia jika diperhadapkan pada pilihan-pilihan biasanya akan  memilih 
bagian yang paling gampang. Ini sangat manusiawi. Namun ketika menjalin relasi dengan 
Tuhan menghadirkan diri kita sebagai utusan-Nya maka kadang kita harus dipaksa memilih 
bagian yang suilt dan tidak mengenakkan. Tidak ada pilihan lain selain taat bagi Yusuf dan 
Maria untuk menjalani tugas dari Tuhan. Mereka mau direpotkan untuk pekerjaan besar 
penyelamatan banyak orang. Sudahkah penghayatan ini juga dihidupi oleh kita semua? 
Penjelasan ini jika disampaikan dengan kalimat sederhana, “Bersedialah untuk direpotkan” 
untuk tujuan pekerjaan Tuhan. Seperti Tuhan tidak mengecewakan orang-orang pilihan-
Nya  kita juga mengimani bahwa Tuhan juga tidak tidak akan membiarakan orang-orang 
yangdikasihiNya dipermalukan.

Bukan menjadi pusat perhatian namun merendahkan diri dan menjadi alat memuliakan Allah
Disadari atau tidak dunia menarik manusia berlomba untuk menjadi yang terhebat, terkuat, 
terpopuler dsb.  Ini sejalan dengan teori Abraham Maslow soal 7 kebutuhan dasar manusia di 
mana salah satu yang kebutuhan  terpenting adalah kebutuhan aktualisasi. Media sosial saat 
ini menjadi alat paling dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan menjadi penting dan 
aktualisasi ini.  Natal selalu mengingatkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak utusan Allah 
hidup kita berbeda dengan  pilihan jalan hidup dunia.  Alkitab mengajarkan kepada kita untuk 
mengosongkan diri, memilih jalan sepi dan merendahkan diri serta bukan untuk memuliakan 
diri, melainkan memuliakan Allah. Inilah yang harus diingatkan dan direfleksikan secara terus 
menerus.

Mencari Kehendak Tuhan dalam  Semua Peristiwa
Kutipan lagu ,”Thanks God I am Alive”, di awal tulisan ini ditulis oleh dua orang kakak beradik 
Michael dan Shawn Cavallo dari Kanada. Mereka sedang mengalami kesedihan salah satunya 
ditinggal oleh ibunda tercintanya.  Salah satu refleksinya dalam lagu itu jika diterjemahkan 
artinya adalah,“Terima kasih Tuhan, Saya masih hidup”. Setelah pandemi  yang merenggut 
banyak nyawa, maka kita harus bersyukur masih diberi kehidupan. Kita tidak boleh meratapi 
dan menyalahkan situasi dan peristiwa yang menurut kita buruk, namun justru belajar berusaha 
mendengar dan mencari kehendak Tuhan. Kita harus belajar mendengar apa maksud Tuhan 
dibalik peristiwa yang sedang terjadi bahkan yang paling buruk  sekalipun.

Memasuki level kehidupan yang berbeda
Ketika pandemi berlangsung kita mengalami kekagetan saat semua kegiatan harus dilakukan di 
rumah termasuk di dalamnya kegiatan peribadahan. Orang memperdebatkan tentang tentang 
peribadahan secara online. Saat pandemi berangsur membaik kegiatan pelayanan gereja 
secara onsite mulai bisa berlangsung. Percakapan muncul ketika mempertanyakan apakah 
harus onsite atau tetap online.  Pada bagian ini kita diajak untuk berani berpikir secara progresif 
tidak terikat hanya sekadar harus begini atau begitu tapi substansi dan esensi dari peribadahan 
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kita kepada  Tuhan yang tidak melulu dibatasi oleh batasan-batasan manusia. Yohanes 4: 23 
mengingatkan kita demikian, “Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa 
penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa 
menghendaki penyembah-penyembah demikian.”

Kehati-hatian dan keteraturan
Memasuki akhir tahu 2022, jumlah kasus covid-19 cenderung menurun. Mereka yang terpapar 
juga cenderung ringan.  Hampir semua aktivitas seperti sekolah, pekerjaan, perdagangan, dan 
juga transportasi mulai dibuka. Jumlah pengunjung gereja juga mulai meningkat. Mungkin kita 
pernah mendengar ada orang berkata, “Pandemi sudah selesai tidak usah pakai masker lagi.”  
Ini yang harus diwaspadai. Sekalipun situasi membaik jangan menghilangkan kehati-hatian 
dan kewaspadaan, terutama di kegiatan seputar Natal dan tahun baru. Sekian lama orang 
merayakan Natal di rumah bisa saja banyak orang berpikir inilah saatnya kembali merayakan 
Natal di Gereja.. Lebih baik mencegah dan berjaga karena status pandemi  masih belum 
dicabut oleh pemegang otoritas yaitu pemerintah. Awal Desember ini kita juga mendengar  
ada aksi pengeboman di salah satu markas polisi di Bandung. Mengingatkan kita bahwa para 
pelaku terorisme masih ada, oleh karena itu gereja sekali lagi tetap harus berhati-hati, berjaga-
jaga dan jangan kehilangan kewaspadaan. Jangan sampai yang sudah semakin membaik 
disambut dengan euphoria yang berlebihan yang bisa merugikan.

Akhirnya mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Kristen Indonesia kami hendak 
mengucapkan Selamat merayakan Natal 2022 dan Tahun baru 2023 kepada seluru jemaat GKI. Tuhan 
kiranya terus menolong, memperlengkapi dan memberkati kita semua sekalgus memandu hidup kita agar 
terus mejadi berkat bagi sesama  dan kehidupan. AMIN.

Salam kami,
Badan Pekerja Majelis Sinode

Gereja Kristen Indonesia

Pdt. Agus Wijaya
Pjs. Ketua Umum

Pdt. Suhud Setyo Wardono
Sekretaris Umum
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PESAN PERSIDANGAN XXII
MAJELIS SINODE GEREJA KRISTEN INDONESIA

Magelang, 29 November - 1 Desember 2022

Persidangan XXII Majelis Sinode GKI diselenggarakan dengan tema “Menjadi Mitra Allah dalam 
Mewujudkan Keselamatan”. Persidangan XXII Majelis Sinode GKI menggumulkan pokok-pokok 
pembahasan utama antara lain: Pengesahan Amendemen Tata Gereja dan Tata Laksana GKI, 
Penetapan Personalia BPMS GKI Periode 2022-2026, dan Ceramah yang bertema “Gereja, Pelayanan, 
dan Masyarakat Digital”. Beberapa hasil Persidangan yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan 
dari Jemaat-jemaat:

Demikianlah pesan Persidangan XXII Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati 
kita semua.

Magelang, 1 Desember 2022

Tim Perumus:

1.

2.

3.

4.

5.

Kita mensyukuri terlaksananya pengesahan Amendemen Tata Gereja dan Tata Laksana GKI 
2022, sebagai wujud komitmen Gereja Kristen Indonesia untuk membarui dan memperlengkapi 
diri sebagai mitra Allah dalam mewujudkan keselamatan dalam aras pelayanan gerejawinya. 
Dalam segala kekhasan dan dinamika pergumulannya, GKI di semua ruang lingkupnya didorong 
untuk mengimplementasikan Tata Gereja dan Tata Laksana GKI 2022 dalam semangat 
kesederapan. 
Berefleksi dari dinamika pergantian personalia BPMS GKI periode 2022-2026, maka GKI di 
semua ruang lingkupnya perlu mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dan mendukung 
keterlibatan para pejabat gerejawi dalam ruang lingkup pelayanan yang lebih luas. 
Dengan mempertimbangkan bonus demografi generasi Y dan generasi Z yang akrab dengan 
dunia digital, serta memperhatikan bahwa budaya digital akan menjadi ekosistem baru dalam 
hidup bermasyarakat ke depan, maka gereja perlu mengembangkan pelayanan digitalnya 
secara kolaboratif dan kreatif. Kesalehan digital menjadi suatu kebutuhan agar upaya digitalisasi 
pelayanan gereja bukan hanya menjadi konten internal GKI, melainkan kontribusi GKI bagi isu-
isu kebangsaan dan global. Untuk mencapai tujuan tersebut, GKI menyadari perlunya bermitra 
dengan lembaga-lembaga pendidikan maupun instansi yang bergerak dalam dunia digital.
GKI perlu mengembangkan eklesiologi yang lebih terbuka dan relevan dengan tatanan dunia 
yang berubah dalam konteks pandemi maupun pascapandemi Covid-19.
Berefleksi dari Hasil Pertemuan Temu Raya Pemuda GKI, kita perlu mengapresiasi, menaruh 
perhatian, dan melibatkan kaum muda pada tujuh isu utama yang digumuli, yaitu Kesehatan 
Mental, Ekumenisme, Kepemimpinan Gereja, Dunia Digital, Lingkungan, HAM, serta Profesi dan 
Investasi.

1.
2.
3.
4.

Pdt. Guruh Jatmiko
Pdt. Rumenta Santy Manurung
Pdt. Yohannes Augustha Bambang Sethiawan
Pdt. Aditya Christo Saputro
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https://youtube.com/gkimanyarorg
http://gkimanyar.org/online
http://youtube.com/gkimanyarorg
http://gkimanyar.org/ewarta
https://www.youtube.com/gkimanyarorg
https://www.instagram.com/gkimanyar/
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