
ASAL MULA  

NAMA DAN LOGO

YAYASAN CHRISTOPHERUS

Dik isahkan  :  oleh  Char les  Chr is tano



Sebagai saudara kandung, walaupun saya
Christano dan dia Christanday, kami tentu
saling mengenal. Sejak masih di kota Pati,

kami sudah cukup sering berduet sampai
Na Kiem Hwie (sekarang anggota GKI

Surabaya) pun mengingatnya.

Ketika Andreas melayani di GKMI-Tayu,
karunianya dalam hal musik nampak
makin menonjol, termasuk memainkan
gitar. Saya malah merasa bahwa dari
situlah dia mulai dipersiapkan untuk
membentuk tim, yang jelas semakin
panggilan tadi menjadi lebih
"mengendap" ketika dia sedang di USA
sebagai peserta program International
Visitor Exchange Program (IVEP)
antara Sinode GKMI-MCC pada tahun
1969-1970.

Di sana jugalah saya ingat dia mulai
banyak melayani dengan memetik gitar
sehingga Tuhan memberi kepadanya
sebuah Yamaha 12 strings gitar yang
begitu bagus. Saya masih ingat sejak
saat itu muncullah nama All
for Christ team.

Sekembalinya ke Indonesia,
nama tadi masih terus bergaung
dan selagi di Kudus dia berhasil
menghimpun beberapa anak
muda untuk terlibat dalam
pelayanan lewat musik dan
membentuk sebuah band.
Anggotanya antara lain: Bastian
Yosin; Soe Liong (almarhum),
juga Andreas Kristianto.
 
Setelah menjadi Yayasan
Christopherus "Christ for all, all
for Christ" dijadikan Moto
Yayasan dengan ayat emas dari
2 Korintus 5:14-15, sesuai
dengan anggotanya yang terdiri
dari semua talenta, semua
suku/bangsa, semua umur dan
sifatnya yang interdenominasi.



Kemudian setelah kami berdua kembali
ke Indonesia, pada tahun 1972, kami
dipinjami pastori di GKMI Kudus,
JI.K.H.A.Wahid Hasyim 74, sekaligus
membantu ikut "mengisi" kekosongan
gembala jemaat di sana.
 
Sementara itu dia sedang juga
dipercaya untuk melayani di
GKMI Kudus, sehingga kami berdua
dapat sering bekerjasama (walau saya
sendiri dipersiapkan untuk menjadi
tenaga penuh waktu di Sinode GKMI di
Semarang).
 
Kelompok yang dia bentuk semakin
dikenal dan mendapat peluang untuk
melayani ke beberapa kota, desa dan
gereja. Hal tadi lebih dimungkinkan
karena beberapa misionaris Jerman
dari sisterhood Christus Traeger yang
memang senang dengan musik ikut
mendukung mereka. Mereka adalah: dr.
Wanda, Sr. Gerda, Sr. Waltraut, Sr
Margrit, Sr. Lydia, kemudian disusul,
Sr. Anne dan Sr. Christine, serta dr.
Elisabeth, Sr. Heidi dan Sr. Gisela. 

Mereka melayani di R.S. Mardi
Rahayu (Kudus), Panti Asuhan
Christopherus (Semarang) dan
klinik Tobiasi (Tumbang Marikoi).

Seiring dengan pertumbuhan dan
perkembangan kelompok
"band" tadi, jelas dibutuhkan
semacam pengorganisasian yang
lebih baik dan tertulis. Tentu yang
jelas membutuhkan nama diri dan
logo.
 
Saya tentu tidak bisa lepas tangan
dengan kegiatan PI dan pelayanan
lewat musik. Oleh karena itu kami
bersama beberapa teman,
bergumul dalam doa dan mulai
memikirkannya

Berbagai pertemuan dan bertukar
pikiran, muncul nama terkuat tetap
"All for Christ". Tetapi walau agak
"lembut" saya mendengar ada
berbagai usulan lain. Karena
usulan tadi memang tidak begitu
vokal, dengan mencoba tetap
menghargai semua yang urun
rembuk, saya mengusulkan nama
"Betani".



Alasan saya: Betani itu nama desa
yang kecil tetapi sangat penting dalam
kehidupan Yesus, berkat satu keluarga
kecil juga: Marta, Maria dan Lazarus.
Yesus dan para murid sering kali
mampir di keluarga tadi karena rumah
mereka selalu terbuka bagi -Nya. Kita
semua mengenal betapa Marta begitu
senang melayani Yesus sampai dia
merasakan melayani sendirian. Kita
juga mengenal Maria yang (hanya)
duduk di kaki Yesus. Lazarus dikenal
sebagai orang yang dikasihi Tuhan!
 
Ide saya mengusulkan nama Betani
adalah karena pertimbangan berbagai
faktor di atas yang menggabungkan
keramah-tamahan, keterbukaan,
pelayanan, pengorbanan, tetapi juga
ada unsur persekutuan dari semangat
Maria. Harapan saya agar grup yang
akan dilahirkan nanti bukan hanya rajin
bekerja dan melayani tetapi timpang
dalam segi refleksi dan meditasi dan
persekutuan.

Saya sendiri tidak menduga ketika
usul saya tadi mendapat dukungan
sangat kuat. Kami yang hadir
semuanya setuju dengan nama
tadi. Sayang ternyata nama Betani
(Betania) sudah terlanjur dipakai
oleh Yayasan yang  mengelola
toko Buku Kristen (di Semarang,
Yogyakarta dan Surabaya). Hal
tadi jelas akan menghadapi
kesukaran kalau kami
mendaftarkan secara badan hukum
(Yayasan) karena tidak boleh ada
dua lembaga yang sama atau
kedengarannya sama di satu
tempat. (Melihat ke belakang
secara pribadi saya bersyukur
karena tidak memaksakan dengan
nama tadi karena ada kelompok
gereja yang akhirnya dengan nama
yang sama juga!).

Dengan agak kecewa kami
berkumpul lagi membicarakan
pilihan lain yang memiliki
kandungan makna yang sama.
Saya usulkan nama
"Christopherus" karena mengingat
"Christ for All dan All for Christ."



Saya jelaskan bahwa dalam tradisi
gereja purba, ada sebuah legenda,
kanak-kanak Yesus harus
menyeberangi sungai yang sedang
banjir. Lalu Yesus ditolong oleh
seorang asing untuk membantu mereka
menyeberang dengan memikul Yesus
Kecil di pundaknya.
 
Sampai hari ini Christopherus (yang
berarti orang yang menggendong
/mendukung Yesus) masih sangat
terkenal. Begitu terkenalnya nama tadi
sampai bagi banyak orang Katolik, di
mobil mereka dan Vespa mereka ada
gambar atau semacam ukiran patung
kecil Christopherus yang menggendong
kanak-kanak Yesus.
 
Untuk kedua kalinya usulan saya
diterima. Pada saat tadi saya malah
belum mengetahui bahwa "CT", initial
yang seringkali kita lihat dan baca, di
rumah dan mobil para suster adalah 

"Christus Traeger" yang juga
mengandung makna yang persis
sama dengan "Christopherus" yang
dalam bahasa Yunani adalah
Pendukung/Pembawa Kristus.
Dengan demikian ketika nama
pilihan kami tadi kami sampaikan
kepada para sisters dari CT,
mereka bukan saja terkejut tetapi
sangat senang.

Selanjutnya saya juga mendesain
stempelnya dan Andreas
mendesain logo kop surat "Salib
dan tangan" yang sampai sekarang
masih digunakan.
 
Demikianlah sedikit urun rembuk
saya berkenaan dengan asal
muasal  nama dan logo Yayasan
Christopherus.Selamat menyong-
song Yubileum Christopherus. (pg).


