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       Pelaksanaan korban dalam
Perjanjian Lama (PL) merupakan bukti
bahwa Allah siap mengampuni dosa dan
kesalahan umat-Nya. Tuhan
memberikan kesempatan kepada umat-
Nya bersekutu dengan diri-Nya
meskipun harus melalui para imam.
 
        Allah menampakkan diri kepada
umat-Nya sebagai Allah yang memiliki
hukum dan anugerah, penghukuman
dan pengampunan. Tugas Israel sebagai
saksi tentang keselamatan di dalam
Allah harus dilaksanakan dengan
bertanggung jawab. Itulah sebabnya
Israel telah dipilih dan dipanggil agar
menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain
(Yesaya 49:6). 

MISI ALLAH
DALAM MASA
SULIT

         
 
        Tuhan memimpin umat-Nya melalui sebuah janji yang kekal. Tuhan akan
menyelamatkan Israel dari Mesir dan akan membawa mereka masuk ke tanah
perjanjian untuk menjadi masyarakat baru yang memiliki pengharapan.
Kehadiran Allah di tengah-tengah umat-Nya merupakan jaminan hidup dan
sumber perdamaian.
 

bersambung ke halaman 5

Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah
mengerti, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang,
maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk
semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk
dirinya sendiri,   tetapi untuk Dia, yang telah mati   dan telah
dibangkitkan untuk mereka.
 

2 Korintus 5 : 14-15

buletin
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“Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami: Aku telah menentukan engkau
menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya
engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi.””

  Kisah Para Rasul   13:47



POTRET NATAL 
CHRISTOPHERUS

2019
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Senin, 2 Desember 2019 di GKI Stadion Semarang 



        Puji syukur kepada Tuhan kalau saat ini melalui Buletin
ini saya kembali dapat menjumpai para pendukung Kristus
(Christopherus) melalui rubrik “Dari Meja Ketua”. Terlebih
pada tahun ini Christopherus akan memasuki usia ke-48.
Dua tahun lagi kita akan merayakan acara puncak 
Yubelium Christopherus. Rangkaian acara Yubelium akan
mulai dilaksanakan pada tahun 2020, diawali dengan lomba
desain logo Yubelium Christopherus.

        Saat ini dunia sedang diselimuti awan hitam. Gelisah
karena merebaknya virus Corona (Covid-19) yang bermula
dari Wuhan Tiongkok lalu menyebar ke beberapa negara
seperti Korea Selatan, Singapura, Italia, Iran, dan terus
semakin mengglobal. Virus Corona selain membahayakan
hidup manusia secara langsung, juga bisa mengakibatkan
resesi dunia.
       Sebagaimana pesan Rasul Paulus kepada Timotius,
anak rohaninya, dalam situasi dan kondisi dunia seperti apa
pun, baik atau tidak baik waktunya, kita tetap diminta
untuk memberitakan firman, ”Beritakanlah firman, siap
sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa
yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala
kesabaran dan pengajaran.” (2 Timotius 4:2).

       Tuhan Yesus sejak semula tahu dengan pasti tujuan Dia
datang ke dunia, yaitu untuk memberitakan Injil (Mrk. 1:38).
Demikian juga dengan Christopherus, sejak semula
Christopherus hadir dengan visi yang jelas yaitu:
“Terlaksananya Amanat Agung Tuhan Yesus ke Seluruh
Pelosok Dunia.” Dengan pertolongan Tuhan, kami terus
berupaya untuk menjaga api tersebut agar tetap menyala di
atas mezbah (Im. 6:13) dan kami juga bertekad memasuki
usia ke-50 kami ingin mengobarkan nyala Api-Nya.
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       Kami ejawantahkan visi tersebut secara
holistik dan interdenominasi yang menjadi
dasar pelayanan Christopherus. Kami
melayani bersama gereja-gereja dan untuk
gereja-gereja, kami tidak berniat mendirikan
gereja.  
       Dari hari ke hari kami berupaya
mendaratkan visi kami ke dalam berbagai
bentuk program dan kegiatan melalui 5
departemen, yang sebagian kegiatan mereka
dapat Anda baca dalam buletin ini.
 

       Christopherus ada karena anugerah
Tuhan. Christopherus bisa melayani dan
berkarya karena anugerah Tuhan.
Christopherus bisa tetap ada sampai hari ini
bahkan nanti bisa merayakan ulang
tahunnya yang ke-50 hanya karena
anugerah Tuhan. Maka segala puji, hormat
dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus,
Sang Raja segala zaman. Allah yang kekal,
yang tak tampak, yang esa.

DARI MEJA 
KETUA
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Salam dan doa,
BPH Yayasan Christopherus

 
Peter Sentot Jarusdy Teguh

Ketua Umum



      Tugas Israel yang terutama adalah
memelihara Firman Tuhan dan hukum Tuhan.
PL melaporkan secara jelas bahwa misi
bangsa Israel bukan ke luar, melainkan
kenyataannya bangsa-bangsa lainlah yang
datang sendiri mencari keselamatan di dalam
Israel (Mikha 4:1, Zakh. 8:20-23). Di dalam
konteks ini tersembunyi suatu pengakuan
bahwa Israel, khususnya Yerusalem adalah
pusat dari dunia karena pada akhirnya
segenap bangsa akan berjalan menuju
Yerusalem.
        Israel telah dipilih sebagai pelayan dan
saksi Allah. Allah mengharapkan bahwa
melalui kesaksian bangsa Israel bangsa-
bangsa lain akan percaya kepada Allah dan
pekerjaan-Nya, dan melalui proselit (suatu
golongan orang-orang non Yahudi yang
memeluk agama Yahudi) mereka akan
memiliki hak yang sama seperti bangsa Israel
(Band. dengan Kel. 12:37-38 dan Yehez. 47:21-
23).
       Tuhan terus menerus mengampuni dan
membarui bangsa Israel agar tetap menjadi
saksi di tengah-tengah bangsa yang belum
percaya Allah. Karena   Israel masih belum
mau mengerti kehendak Allahnya, maka Allah
mencerai-beraikan mereka di tengah-tengah
bangsa lain. Tetapi tanpa disadari melalui
tindakan Allah yang tegas ini telah
memperkuat posisi dan fungsi   Israel pada
panggilannya untuk menjadi terang dan
berkat bagi bangsa lain.
       Bagaimana dengan kitab Yunus? Apakah
Yunus juga mengemban misi Allah untuk
memberitakan tentang keselamatan.
Jawabnya adalah ya. Tetapi bila kita mau jujur
tentang   kitab Yunus, kita akan
menyimpulkan bahwa berita itu muncul
karena Allah ingin menunjukkan kebobrokan
moral bangsa Israel. Israel telah gagal
melaksanakan misi Allah, karena
kesombongannya dan keakuannya. 

      Kitab Yunus membuka kedok tentang
kepicikan dan kebodohan Israel. Israel adalah
bangsa yang mementingkan diri sendiri dan
sering menyalahgunakan nama Allah. Dalam
buku Yunus, Allah menunjukkan kepada Israel
bahwa Ia menaruh perhatian kepada bangsa
lain. Allah menghendaki setiap bangsa di
dunia bertobat, seperti kepada Israel bahwa
Ia akan memberikan pengampunan dan
pembaruan, karena hal itulah yang menjadi
basis anugerah-Nya.
 
        Perjanjian Lama diakhiri sejak bangsa
Israel di bawah penguasaan kerajaan Persia,
sedangkan Perjanjian Baru (PB) dimulai sejak
bangsa Isarel dibawah penguasaan
pemerintah Romawi, masa tersebut lebih
kurang 400 tahun itu disebut masa antara PL
dan PB, suatu masa yang sangat gelap bagi
Israel.
        Pada masa gelap ini, Israel telah tersebar
secara besar-besaran. Kata “diaspora” pada
umumnya dipergunakan khusus untuk
tersebarnya bangsa Yahudi ke luar negeri
Israel, seperti Yosefus ahli sejarah bangsa
Israel melaporkan tentang hal ini, “Bahwa
orang-orang Yahudi dapat dijumpai dimana
saja” (Antiquities 4,15). Melalui kesempatan ini
Allah telah menggunakan bangsa Israel untuk
memperkenalkan kepada bangsa-bangsa lain.
      Hal penting yang tidak boleh dilupakan
dalam kehidupan bangsa Isarel, kemanapun
mereka pergi selalu membawa kepercayaan
mereka, yaitu Monotheisme dan Taurat,
karena dua unsur pergi tersebut merupakan
dasar etika kehidupan mereka. Terlebih lagi
setelah Kitab Suci Israel diterjemahkan ke
dalam bahasa Yunani (Septuaginta) pada
tahun 250-150 BC, pengetahuan tentang
Monotheisme dapat dipelajari dan dimengerti
oleh bangsa-bangsa lain. Karena pada masa
itu bahasa Yunani telah dijadikan bahasa
pergaulan.
 

MISI ALLAH
DALAM MASA SULIT

Sambungan dari halaman 1
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         Di Sinagoge Israel dimungkinkan untuk
membaca Taurat, berdoa dan beribadah. Bagi
bangsa Yahudi Sinagoge adalah tempat
bertemu secara resmi dan bersekutu. Sinagoge
juga merupakan tempat bersaksi tentang Allah
mereka kepada bangsa-bangsa lain. Ternyata
Sinagoge telah memainkan peran sangat
penting bagi misi bangsa Israel. Hal itu bukan
hanya untuk mempercepat proses proselit,
tetapi juga dapat menarik orang-orang kafir
untuk percaya dan takut kepada Tuhan. Dalam
masa ini bangsa Isarel telah membuktikan
sebagai umat pilihan Allah yang setia
mempertahankan dan memelihara hukum-
hukum Allah secara cermat dan tepat, dan
menyaksikan kepada bangsa lain tentang
imannya kepada Allah yang hidup, sang
pencipta alam semesta dan pemilik seluruh
bangsa di dunia ini.
       Tuhanlah yang mengatur sejarah dunia dan
sejarah keselamatan. Bangsa pilihan Allah
seringkali gagal melakukan rencana Allah,
tetapi Allah tidak pernah gagal melaksanakan
rencana-Nya. Allah dapat memakai siapapun
untuk kemuliaan-Nya. Allah juga telah
mempersiapkan masa antara tersebut untuk
memasuki zaman anugerah dalam Perjanjian
Baru.
     Untuk melaksanakan misi-Nya dan
mewujud-nyatakan rencana-Nya, Allah
seringkali memakai cara-Nya sendiri yang
sangat sulit dipahami dan dimengerti oleh umat
pilihan-Nya, di dalamnya termasuk gereja
Tuhan sebagai tubuh Kristus.   Untuk
menobatkan orang orang di dunia ini, Allah
menggunakan masa antara PL dan PB lebih
kurang 400 tahun. Pada waktu itu Allah
menyerakkan bangsa Israel hampir ke seluruh
dunia. Selama itu bangsa Israel tidak
didampingi oleh para Imam dan Nabi. Allah
tetap meminta agar   Israel bersaksi kepada
siapapun, di manapun mereka berada. 
 

       Dengan dorongan dan semangat dari Allah sendiri
maka  banyak orang kafir  yang menjadi proselit   dan
takut kepada Allah. Merekalah yang menjadi
kendaraan bagi Injil bisa tersebar dalam Perjanjian
Baru. Hal ini berdampak banyak orang di bawah
kolong langit yang percaya kepada Tuhan Yesus dan
takut kepada Allah. Di mana-mana di jumpai Sinagoge
. Masa sulit atau masa gelap harus diterima sebagai
anugerah Allah untuk kemuliaan-Nya dan keselamatan
bagi banyak orang.
 
       Di Indonesia, Tuhan menggunakan masa sulit dan
gelap untuk melaksanakan misi-Nya dan pada waktu
itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
sebagai Juru Selamat dunia. Contohnya pada masa
G30S/PKI banyak orang yang menjadi anak anak
Tuhan. Demikian juga   yang menjadi harapan kita
dengan tersebarnya virus Corona dari daratan
Tiongkok yang menyebar ke hampir seluruh dunia
ini, bisa dikategorikan menjadi masa masa gelap yang
menakutkan, namun bisa menjadi masa anugerah bagi
Tiongkok dan bangsa lain yang belum percaya kepada
Yesus akan menjadi anak-anak Allah dan murid Tuhan
Yesus yang handal.
      Bagi Christopherus (pendukung Kristus) yang sejak
semula mempunyai visi “Terlaksananya Amanat Agung
Ke Seluruh Pelosok Dunia”, akan tetap bersemangat
untuk memberitakan Injil, baik atau tidak baik
waktunya. Injil keselamatan harus tetap diberitakan ke
seluruh pelosok dunia dengan berbagai cara. Mari
terus kobarkan Api-Nya.
 

O l e h  P d t .  E d d y  P a i m o e n

      
      Jangan takut untuk memasuki
masa sulit dan gelap karena pada
kesempatan itu Tuhan akan
memakai kita untuk
melaksanakan misi-Nya
menyelamatkan dunia. Melalui
Anda dan saya   banyak orang
percaya kepada Tuhan Yesus. (pg)
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SEPUTAR PANTI ASUHAN
CHRISTOPHERUS

PENAMBAHAN ANAK
BARU

Bulan Desember 2019, keluarga PA
mendapat 3 anak baru yang bergabung
bersama kami. Mereka bernama :

Santika Dwi Indah Lestari, asal
Pademangan, usia 10 tahun, kelas 1 SD
Aloysius
Febi Putriliana, asal Pademangan, usia
7 tahun, kelas TK B-TK Miryam
Angelica Christina, asal Semarang,
usia 5 tahun, TK A – TK Miryam

1.

2.

3.
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REUNI DENGAN
SUSAN MYHTOI

       Pada 26 Januari 2020,   keluarga PA
mendapat kunjungan dari   Susan Myhtoi dan
ketiga anaknya.   Susan dan keluarga sekarang
tingal di Australia. Dia sekarang menjabat
sebagai staf perlindungan anak di Australia.
Kami mengadakan acara sederhana untuk
menyambut kedatangan   Susan dan keluarga.
Pengurus dan beberapa alumni PA hadir untuk
bertemu dengan Susan, yang dalam
kesempatan itu juga menyampaikan kesaksian
yang menginspirasi anak-anak PA yang masih
tinggal.

       Tuhan sungguh baik, Dia menjawab doa
kami tepat pada waktunya. Melalui Keluarga
Haryanto, Tuhan menggerakkan Keluarga
Yonatahan Budiyanto (pemilik PO Nusantara
dan Fina (pemilik Toko Karya Kudus) untuk
memberikan kami kasur baru. Tidak hanya
kasur biasa tapi Tuhan berikan kasur springbed
yang sangat nyaman untuk kami pakai. Kiranya
Tuhan Yesus memberikan berkat yang
melimpah untuk para Donatur.
 
 

DONATUR



SEPUTAR 
 

Pembinaan Guru-guru Agama Kristen SD
Negeri, bertempat di Aula Panti Asuhan
Christopherus. Tanggal 8 Februari 2020
 Pembicara     :Drs. Thomas Indradjaja MM
Tema              : “ Hal Optimalisasi Diri “

PERSEKUTUAN BI J I  SESAWI
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MEDIA
CHRISTOPHERUS

Media Christopherus memperkenalkan kelas
robotic dan coding di Yayasan Christopherus,
Jl. Sompok Lama no 62 C Semarang, Phone  
024 831 2162 

Natal Bersama SD Negeri 2019
      Tanggal 11 Desember 2019. Natal Anak-anak
SD Negeri Semarang, bertempat di GKI
Peterongan Semarang. Pembicara Pdm.
Prasetya dengan tema: “Telah Lahir Bagimu
Juru Selamat" 
      Dihadiri oleh 389 murid dari 32 SD Negeri
Semarang dan  19 Guru Agama Kristen beserta
39 Guru Pendamping, Bram    Kuswara – Majelis
Jemaat Bidang II GKI Peterongan Semarang
serta Pengurus Departemen Persekutuan Biji
Sesawi Christopherus.

CHRISTOPHERUS
MUSIC SCHOOL

YAYASAN/PUSAT
DIAKONIA/PA

MUSIK
MEDIA
PBS
MISI

BCA MAJAPAHIT
BCA PEMUDA

BCA MAJAPAHIT
BCA PEMUDA
BCA PEMUDA

BCA MAJAPAHIT

462 0305 001
009 3088 902
462 0559 747
009 5859 483
009 5002 621
462 0560 309

Rekening Bank CHRISTOPHERUS



       Yayasan Christopherus dalam rangka
menyambut Yubeliumnya yang jatuh pada
tanggal 3 Mei 2022 ikut berpartisipasi
membuka stand. Dalam kesempatan tersebut
mengusung ke-5 departemen dan 2 cabangnya.
Departemen Media menyajikan Kelas Robotic
dan Coding, serta Foto Klip gratis. Departmen
Diakonia menggelar hasil karya anak-anak
Panti Asuhan dan mempromosikan “Agape”
Guest House. CMS dan JMS memberi diskon
khusus untuk uang pendaftaran.
 
       Bagi para pengunjung stan Christopherus
diberikan beberapa souvenir cantik dan
menarik. Ada yang berupa buku, sticker, VCD
dan lain-lainnya.
 
       Sesungguhnya Christopherus dalam bazar
kali ini ingin menarik perhatian pengunjung
bahwa saat ini Christopherus sudah
mempunyai QR Code. Bahkan setiap
departemen dan setiap cabang sudah punya QR
Code sendiri. Hal ini tentu sangat
mempermudah bagi siapa saja yang ingin
memberikan persembahan untuk
Christopherus. Selain itu Chritopherus juga
membagikan brosur Lomba Desain Logo
Yubelium Christopherus.

BAZAR 
SUKACITA

        Dalam rangka menyambut hari
ulang tahunnya yang ke-85, GKI
Karangsaru mengadakan “Bazar
Sukacita” pada tanggal 5 – 7 Maret
2020. Luar biasa! Total ada 95 . Stan
VVIP dan VIP ada 13 lokasi. Stan non
food ada 42 tempat dan stan kuliner
ada 40 titik. Yang membuat wooouuuw,
selama bazar berlangsung ada lebih
dari 50 acara digelar.

       Acaranya sangat beraneka warna.
Mulai dari penampilan dari beberapa
sekolah musik, beberapa TK, beberapa
paduan suara, sekolah SLB-A dan para
hamba Tuhan. Ada beberapa seminar:
Kesehatan, pemasaran, parenting,
pertukaran pelajar, bedah buku, dan
branding bisnis. Juga ada demo masak
dan make up. Selain itu ada juga
workshop: public speaking, kopi, kreasi
balon, shibori, kerajinan bungkus
sachet, dan merangkai bunga dan
masih banyak lagi acara menarik
lainya.
       Christopherus Music School (CMS)
dan Joy Music School (JMS) ikut
mengisi acara pada Kamis 5 Maret
2020, mulai pukul 18.00 – 19.00 WIB di
bawah tajuk “Harmoni Nada dan Puja”
di panggung 3 (Food Area).
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      Dasar penetapan Tahun Yobel tersebut
adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel
sesudah mereka keluar dari perbudakan oleh
bangsa Mesir.   Adapun yang menjadi dasar
tahun Yobel tertulis dalam Imamat 25:1-55.
 
    Makna dan filosofinya   berkenaan dengan
HUT ke-50 Christopherus :

FILOSOFI DI BALIK 
PERINGATAN YUBELIUM YAYASAN
CHRISTOPHERUS (1972-2022)

       Tahun Yobel   adalah salah satu
perayaan keagamaan dalam  tradisi
Yahudi. Secara sederhana, tahun ini
dikenal sebagai tahun kelima puluh
yang dalam bahasa Inggris dikenal
dengan ungkapan jubilee.
       Secara etimologis, asal kata Yobel
tidak diketahui dengan pasti.  Kata ini
diduga berasal dari
kata Ibrani ybl (yovel) yang bisa berarti
"domba jantan," atau "tanduk domba
jantan."
       Rujukan yang sangat sedikit
mengenai Tahun Yobel menyulitkan
para ahli untuk mengidentifikasi latar
belakang perayaan ini.  Seringkali,
tradisi ini dihubungkan
tradisi  misnarum,  yaitu praktik
penghapusan hutang di  Babel. Tahun
Yobel juga sering dihubungkan dengan
tradisi  andaruru,  yaitu tradisi
pembebasan budak yang dipraktikkan
di Mesopotamia.
       Dalam bentuknya yang paling
kuno, Tahun Yobel dihubungkan
dengan  Tahun Sabat.  Diduga, Tahun
Yobel adalah tindak lanjut dari praktik
tahun sabat.   

Sebagai peringatan dan ucapan syukur.
Christopherus ada karena anugerah Tuhan.
Christopherus bisa melayani dan berkarya
karena anugerah Tuhan. Christopherus bisa
tetap ada sampai hari ini bahkan bisa
merayakan ulang tahunnya yang ke-50 itu
karena anugerah Tuhan saja. (Mzm. 116:12-
19).
Juga atas pembebasan yang kita alami, bukan
saja dari hutang dan kepemilikan tetapi dari
dosa dan neraka/maut. (1 Kor. 6:20)
Dan Visi Misi ini harus kita wartakan secara
holistik dan interdenominasi, yaitu Tahun
Pembebasan (Luk. 4:18); kita harus ganti
membayar hutang dengan memberitakan Injil
kepada orang lain (Rm. 1:14)
Dengan atau tanpa uang (emas/perak), tetap
mewartakan Yesus, Injil Keselamatan seperti
yang dilakukan rasul-rasul  dalam Kisah Para
Rasul 3:6. Itulah makna dibalik nama
Christopherus.
Maka tema Yubelium Christopherus adalah
“Kobarkan Api-Nya” (Im. 6:13; Mrk. 1:38; 1
Kor 9:23; Rm. 11:36)

1.

2.

3.

4.

5.

       Tahun Yobel dirayakan satu kali
dalam setiap 50 tahun.  Umat
Israel  menjadikan perayaan ini sebagai
puncak dari siklus tujuh kali Tahun
Sabat (karena 1 Tahun Sabat sama
dengan tujuh tahun, maka tujuh Tahun
Sabat berjumlah 49 tahun).
       Menurut keterangan dari
penulis  kitab Imamat, perayaan ini
diawali dengan meniupkan shofar (alat
musik tiup yang terbuat dari
tanduk).  Pelaksanaan perayaan Tahun
Yobel yang bertepatan dengan Hari
Raya Pendamaian, tampaknya bukan
tanpa alasan karena keduanya
menyuarakan pesan moral yang kait-
mengait, yaitu penebusan dan
pembebasan.

Menuju 50 tahun Yayasan Christopherus, di
adakan lomba desain logo. Terimakasih untuk
peserta yang sudah berpartisipasi dalam lomba
ini.
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Hari-hari ini banyak di antara masyarakat di
seputaran kota Pati mengalami banjir akibat tingginya
curah hujan dan luapan sungai. Namun   berbeda
dengan kondisi beberapa bulan lalu tepatnya di musim
kemarau. Kekeringan tidak bisa dihindarkan lagi,
hingga warga harus membeli air bersih untuk
keperluan sehari-hari. Kondisi ini bila berlangsung
lama, tentu mempengaruhi kondisi ekonomi warga.
Oleh karenanya, gereja gereja, perusahaan dan
lembaga lembaga sosial, bergiliran menyuplai air
bersih ke beberapa daerah terdampak.
 
Yayasan Chrostopherus pun turut ambi bagian dalam
aksi Peduli air bersih di daerah Kaliyoso, Undaan 
Kudus.
 
Kepedulian berbagai elemen lembaga ini sangat
bermanfaat bagi warga terdampak kekeringan, hal ini
dibuktikan dengan ekspresi mereka saat menyambut
tangki-tangki air yang datang untuk menyalurkan
bantuan air bersih. (pt)

 
Antusias anak-anak di Rumah Belajar di desa
Poncowolo, Sukolilo Pati, meneduhkan hati
rombangan dari Christopherus Kudus yang hadir
dalam rangka Kunjungan dan berbagi kasih, setelah
berputar-putar mencari lokasi Rumah belajar yang
dikelola oleh GKMI Jekulo tersebut.
 
Paulus Rawuh Handoko, seorang hamba Tuhan juga
mahir di bidang “sulap” , menyita perhatian anak-anak
yang berusia lima sampai 13 tahun yang hadir di
Rumah Belajar.
 
Pdt. Titik dari GKMI Jekulo, juga mendampingi selama
pelaksanaan acara tersebut hingga akhirnya doa
bersama yang di pimpin Pdm. Philipus Triyono
mengakhiri acara yang sangat ditunggu anak-anak
tersebut. (pt)

POTRET
Pelayanan

Christopherus
Kudus

CHRISTOPHERUS KUDUS PEDULI BERSAMA BERBAGI
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Christopherus Tumbang Marikoi, selain sungai
besar dan luas yang melintas tepat di depan
bangunan rumah tinggal dan area perpustakaan,
juga kaya dengan bunga dan tanaman buah.
 
Di edisi lalu pernah disajikan keunikan buah paken,
buah lansat juga buah jeruk Bali yang besar dan legit
rasanya.  Kali ini merahnya buah rambutan
mewarnai  hijaunya dedaunan area kebun di tempat
tersebut. Bunga-bunga yang tumbuh di sepanjang
jembatan kayu juga menambah segar area Guest
House dan Taman Kanak-Kanak Yerahmel Yayasan
Christopherus Tumbang Marikoi.
 
Satu hal lagi yang menjadi perhatian kali ini adalah
rumah yang selama lebih kurang 40 tahun ditinggali
Suster Anne dan Suster Lydia yang dulu beratapkan
sirap (atap dari kayu khas Kalimantan), kini telah
diganti dengan galvalum.
 

Di sisi lain yang menggembirakan adalah ketekunan
Fransiskus Suryani, (salah satu dari beberapa orang
yang setia bekerja di tempat tersebut sejak suster
datang hingga kini), dalam memelihara ikan di kolam
yang di buatnya sendiri, akan membuahkan hasil.
Sudah beberapa kali gagal panen karena bibit mati,
banjir juga kolam bocor. Sebentar lagi akan menuai
hasilnya. Diharapkan para pengunjung Guest House
akan dapat langsung “menyerok” ikan dari kolam
dan bisa langsung dimasak sebagai jamuan istimewa
di tempat itu.
 
Bagi para Pembaca yang rindu berkunjung ke
Tumbang Marikoi dalam ranah Wisata Pelayanan
(berwisata sekaligus melayani), yang direncanakan
bulan Agustus 2020 mendatang, bisa menghubungi
kantor Christopherus Semarang. (pt)

PESONA 
CHRISTOPHERUS 
TUMBANG 
MARIKOI

QUICK RESPONSE
INDONESIAN STANDARD

        Shalom para pendukung Christopherus,
Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas
dukungan dana buat pelayanan Christopherus melalui PKCB
(Persembahan Kasih Christopherus Bulanan), donatur,
buletin, kalender dan
lain-lain.

       Di zaman digital ini kami telah berupaya meningkatkan
berbagai pelayanan. Kami menyediakan edisi elektronik/pdf
untuk kalender dan buletin. Selanjutnya untuk
mempermudah dan mempercepat transfer persembahan dan
atau pembayaran, kami juga telah menyediakan beberapa
QRIS (Quick Response Indonesian Standard) di bawah ini.  

    Kapanpun, di manapun dan jumlah berapapun,  tinggal
memilih dan scan dengan aplikasi yang Anda miliki. Jika
ingin  memberikan bukti, waktu dan nomor resi transfer,
silakan di screen shoot dan dikirimkan melalui whats
Apps ke Tata Usaha Yayasan Christopherus a/n Tri
Daryatmo dengan No. WA No WA 0857 2821 9612
       Demikian kabar gembira dari kami, silakan
mencobadan terimaksih jika ikut memberitahu pada
teman lainya. Tuhan memberkati 
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“... Allah sanggup melimpahkan
segala kasih karunia kepada

kamu, supaya kamu senantiasa
berkecukupan di dalam 

segala sesuatu dan malah
berkelebihan di dalam 
pelbagai kebajikan.”   

(2 Korintus 9:8 )

CARA TRANSAKSI QRIS 
 Buka aplikasi  E-Wallet misal Gopay ,Ovo. Sakuku. Dana. atau yang lainnya 1.

  2. Pilih Barcode Departemen yang di tuju, lalu di Scan 
3. Masukan nominal dana persembahan yang di kehendaki, tekan OK 
4. Masukan PIN aplikasi, tekan OK
5. Jika ingin  memberikan bukti, waktu dan nomor resi transfer, silakan di screen shoot dan dikirimkan melalui Whats 
    Apps ke Tata Usaha Yayasan Christopherus a/n Tri Daryatmo dengan No. WA No WA 0857 2821 9618
 

Y. CHRISTOPHERUS PUSAT
( K A N T O R  P U S A T )  

Y. CHRISTOPHERUS MEDIA
( D E P T .  M E D I A )

Y. CHRISTOPHERUS MUSIK Y. CHRISTOPHERUS PA
( D E P T .  M U S I K ) ( D E P T .  P A N T I  A S U H A N )

Y. CHRISTOPHERUS KUDUS
( C A B A N G  K U D U S )

Y.  CHRISTOPHERUS TM
(CABANG TUMBANG MARIKOI)

Y. CHRISTOPHERUS MISI
(DEPT. MISI & PENGAJARAN)

Y. CHRISTOPHERUS PBS
(DEPT.  PERSEKUTUAN  

BIJI  SESAWI)

Terima kasih atas dukungan dana yang sudah diberikan. Tuhan sendiri yang akan membalas Tuhan Yesus Memberkati
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