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PERSIAPAN 
Keterangan: Pelayan:P; Jemaat: J; Penatua: Pn; Diaken: D 
J:  Berdiri dan menyanyi  PKJ.17:1-2    “Mari Kita Puji”    
 (Sementara itu pelayan dan majelis jemaat memasuki ruang ibadah). 
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VOTUM 
P: Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya, 
dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. 

 
SALAM 
P:  Tuhan menyertai saudara sekalian 
J:  Dan menyertaimu juga.     

(Jemaat duduk) 
 

INTROITUS 
P:  Mengucapkan Nats Pembimbing yang diambil dari Yohanes 7:37-

39a 
J:  Menyanyi, KJ.14:1-3  “ Muliakan Tuhan Allah…”  
              (do=c    4 ktk) 
 

 
4 

 

 
PENGAKUAN DOSA 
Pn:  Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku 

dosa kita kepada-Nya. 
----------saat teduh---------- 

Pn: Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di 
hadapan hadirat-Mu, bahwa kami adalah orang-orang berdosa, 
yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. 
Karena itu kami mohon: kasihanilah kami, ampunilah segala 
dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Amin. 

 
J: Menyanyi, PKJ.43:1   “Tuhan, Kami Berlumuran Dosa”              
          (do=f  4 ktk) 
 

Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami… 
 
BERITA ANUGERAH  
P: Sebagai hamba Yesus Kristus,saya menyampaikan berita 

pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya 
dengan tulus ikhlas. 
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia 
telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap 
orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 
hidup yang kekal”. 

 
J:  Menyanyi, NKB.17:1    “Agunglah Kasih Allahku” 
 (do=d   3 ktk) 
 

Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya 
Neraka dapat direngkuh, kartikapun tergapailah 
Kar’na kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma 
Dia mencari yang sesat, dan diampuni-Nya 
Reff : 
O, kasih Allah agunglah, Tiada bandingnya 
Kekal, teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. 
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PUJI-PUJIAN                                                   (Jemaat berdiri) 
P:  Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan 
J:  Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. 
P:  Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. 
J:   Bersorak-sorai bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. 
P:   Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. 
J:    dan Raja yang besar mengatasi segala allah. 
P:   Masuklah, marilah kita sujud menyembah 
J:   Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. 
P:  Sebab Dia-lah Allah kita dan kitalah umat gembalaan-Nya dan 

kawanan domba tuntunan tangan-Nya. 
 
Jem. : Menyanyi, PKJ.32:1    “Puji Tuhan, Pujilah Nama-Nya….”   
               (do=d     4 ktk) 

 
PADUAN SUARA/VOKAL GROUP 
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PEMBERITAAN FIRMAN 
Pn: Berdoa dan membaca Alkitab dari 2 Korintus 8:13-15  

 diakhiri dengan mengatakan: “Demikianlah Firman Tuhan”. 
P:  “Berbahagialah setiap orang yang mendengar Firman Allah dan 

yang memelihara dalam hidupnya. Haleluyah”. 
J:  Menyanyi KJ.473:  “Haleluyah….”     (do=g  3 ktk) 
    Haleluyah, Haleluyah, Haleluyah. 
P: Berkhotbah 
 
PADUAN SUARA/VOKAL GROUP 
 
PENGAKUAN IMAN                                                  (Jemaat berdiri) 
P:  Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan 

pada segala waktu, marilah kita mengaku iman kita kepada 
Tuhan, menurut Pengakuan Iman Gereja Masehi Injili di Timor. 
Hendaklah kita semua berkata, demikian: 

 
Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang 
adalah Allah di atas kami 
yang menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu 
berpasang-pasangan 
supaya bersekutu dan saling melengkapi. 
Yang mengasuh dan memelihara kami seperti seorang ibu. 
Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa 
yang adalah Allah di atas kami, 
yang adalah terang dunia, 
yang benar-benar Allah dan benar-benar manusia. 
Yang oleh Roh Kudus lahir seperti kami dari seorang perempuan, 
yang menjadi satu dengan kami dalam suka dan duka, 
yang mempersatukan kami dengan Allah, dengan sesama dan 
dengan alam kami. 
Ia memberikan kabar baik kepada orang miskin, 
memberikan pembebasan kepada orang tertindas, 
menghukum para penindas, 
memberikan penglihatan kepada orang buta, 
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bergaul dengan orang-orang hina, 
mengampuni orang berdosa, memberkati anak-anak, 
dan menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai saksi-saksi Nya. 
Dalam Dia pemerintahan Allah yang mendatangkan damai 
sejahtera menjadi nyata. 
Ia menderita demi kami dan untuk keselamatan kami, 
yang ditolak oleh penguasa yang lalim, 
ditangkap dan dihakimi dalam pengadilan yang tidak adil, 
yang disalibkan demi kami, mati dan dikuburkan seperti kami 
yang telah bangkit pada hari Minggu, 
dari antara orang mati sebagai sulung kami 
naik ke sorga dan memegang segala kuasa di sorga dan di bumi, 
dan akan datang kembali sebagai Hakim yang Agung dalam 
kemuliaan. 
Kami percaya kepada Roh Kudus, 
yang adalah Roh Pencipta dan Roh Pendamai, 
yang adalah Allah di antara kami, 
yang bekerja bersama kami dan melalui roh kami, 
yang telah berbicara kepada leluhur dan pendahulu kami, 
yang berbicara kepada kami. 
Ia memanggil dan melengkapi kami untuk bersekutu,  
bersaksi, beribadah, melayani dan menatalayani. 
Ia memberi hidup baru bagi kami, 
menumbuhkan iman, kasih dan pengharapan akan kebangkitan, 
di langit yang baru dan bumi yang baru. 
Kami mengaku bahwa Alkitab adalah Firman Allah, 
oleh pekerjaan Roh Kudus. 
Kami mengaku bahwa gereja adalah rumah Allah, 
Yesus Kristus adalah tiang induk di dalam rumah itu. 
Kami mengaku bahwa dunia adalah ladang kerja Allah. 
Gereja diutus Allah untuk menghadirkan shalom Allah dalam 
dunia. 
Kami mengaku bahwa baptisan kudus dan perjamuan kudus, 
memeteraikan kami sebagai milik Allah. 
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Dalam baptisan kudus kami diterima sebagai anggota keluarga 
Allah. 
Perjamuan Kudus adalah wujud persaudaraan kami dalam 
Kristus, 
bersama dengan mereka yang miskin dan yang menderita. 
Dalam pengucapan syukur kepada Allah, 
kami mau mengiring Yesus, 
hidup kudus dan benar, 
melayani sesama, 
bekerja dalam dunia, 
dan bertekun dalam doa. 
Datanglah ya, Kristus, Amin. 

 
P+J: Menyanyi, KJ.375:1     “Saya Mau Ikut Yesus”       
              (do=bes      4 ktk) 
 

Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus 
Sampai s’lama-lamanya 
Meskipun saya susah, menderita dalam dunia 
Saya mau ikut Yesus, sampai s’lama-lamanya. 

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP 
 
PERSEMBAHAN  
D:  Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam  

kehidupan ini, marilah kita  memberikan pesembahan kita kepada 
Tuhan. 

D:  Berdoa 
J:  Menyanyi, PKJ. 282:1-6   
              “Tuhan, Tolonglah, Bangunkan Iman….”  
 
 
   (Sementara menyanyi persembahan dikumpulkan) 
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DOA SYAFAAT 
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NYANYIAN JEMAAT                                         (jemaat berdiri) 
 
J: Menyanyi, SIT KNINO 
    (Nyanyian Rohani Bahasa Timor) No.174:1,2 
    “LAIS MANEKAT…..” 
 

 
BERKAT 
P:  Pulanglah saudara-saudari dengan selamat dan terimalah berkat 

Tuhan: 
“Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan 
persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari dari sekarang 
sampai selama-lamanya”. 

J:  Menyanyi 
5  .  6  .  /   5  .   6  .  /   5  .  4  .  3  .  .  . // 

                       A—min,    A----min,      A--------min 
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TENTANG	GMIT	

A. Sejarah	GMIT	
Cikal	bakal	kehadiran	Kekristenan	di	Pulau	Timor	bersamaan	dengan	

kedatangan	bangsa-bangsa	Barat,	khususnya	Portugis	dan	Belanda.	Mulanya	
orang	Portugis	membawa	Kekristenan	ke	wilayah	Pulau	Solor	dan	kemudian	
ke	 seluruh	 Pulau	 Flores	 dan	 Pulau	 Timor,	 yaitu	 Lifao	 dan	Dili.	 Kemudian	
pada	 abad	 yang	 XVII	 Belanda	 tiba	 di	 Pulau	 Timur	 dan	 mendirikan	
bentengnya	di	Kupang,	yang	dinamai	“Fort	Concordia”	pada	tahun	1613.	

Permulaan	perkembangan	gereja	 terjadi	dalam	 tiga	masa,	yakni	Masa	
Oud	 Hollandse	 Zending	 (1614-1814),	 Masa	 Nederlandse	 Zendeling	
Genootschap	 (1814-1860),	 dan	 Masa	 Indische	 Kerk	 (1860-1941).	 Pada	
masa-masa	 itu,	 Kekristenan	 dibawa	 ke	 seluruh	 pulau	 di	 wilayah	 Nusa	
Tenggara	Timur	hingga	berakhirnya	masa	pemerintahan	Hindia	Belanda	di	
NTT.	Di	bawah	pendudukan	 Jepang,	dibentuk	suatu	badan	pengurus	untuk	
mengatur	hal-hal	gerejawi	di	Timor.	Badan	 itu	disebut	Badan	Gereja	Timor	
Selatan	yang	diketuai	oleh	Raja	Kupang,	N.	Nisnoni.		

Tugas	 dari	 badan	 gereja	 ini	 selain	 dalam	 bidang	 keuangan	 ialah	
mengangkat	pendeta,	guru	jemaat	dan	utusan	Injil,	mengedarkan	keputusan	
derma	yang	dicetak	diatas	kertas	berwarna	dan	mengawasi	sekolah-sekolah.	
Indische	 Kerk	 kemudian	 menyerahkan	 tanggung	 jawab	 gerejawi	 kepada	
gereja-gereja	 suku	 (Ambon,	 Minahasa,	 Timor)	 dengan	 jalan	
menginstitusikan	gereja-gereja	itu	sebagai	gereja-gereja	yang	berdiri	sendiri.	
Pada	 sidang	 Am	 Gereja	 Protestan	 Indonesia	 (Indische	 Kerk)	 pada	 tahun	
1933,	 telah	 diputuskan	 bahwa	 tiga	 gereja	 yang	 akan	 berdiri	 sendiri,	
termasuk	Gereja	Timor.	Untuk	 itu	pada	 tahun	1937	dibentuk	suatu	komisi	
persiapan	konstitusi	gereja	Timor	di	bawah	pimpinan	Ds.	G.	P	Locher.	Pada	
tahun	 1945	 datang	Ds.	 E.	Durkstra	 dari	 Belanda	 untuk	menyusun	 komisi	
dalam	rangka	mempersiapkan	sinode	yang	berdiri	sendiri.		

Pada	 tanggal	 31	 oktober	 1947	 gereja	 di	 Timor	 memperoleh	
kedudukan	sebagai	gereja	yang	berdiri	sendiri	dengan	nama	Gereja	Masehi	
Injili	 di	 Timor	 (GMIT).	 Ketua	 sinode	 pertama	 GMIT	 adalah	 Ds.	 Durkstra	
(Predikant	Voorzitter).	Sekretarisnya	 ialah	Pdt.	E.	Tokoh.	Pada	 tahun	1948	
GMIT	 menjadi	 anggota	 Dewan	 Gereja-gereja	 di	 Indonesia	 DGI	 (sekarang	
PGI).		

	
B. PROFIL	GMIT		

Wilayah	pelayanan	Gereja	Masehi	Injili	di	Timor	(GMIT)	tersebar	di	17	
Kabupaten	di	Propinsi	NTT,	dan	4	Kabupaten	di	Propinsi	NTB.	Jumlah	warga	
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jemaatnya	 1.051.042	 jiwa.	 Data	 pada	 tahun	 2012,	 jumlah	 anggota	 GMIT	
tercatat	sebanyak	1.955.647	jiwa.	

Jumlah	anggota	 jemaat	 tersebut	 terdapat	di	46	klasis	dengan	 jumlah	
jemaat	 sebanyak	 2.506.	 Pendeta	 yang	 melayani	 di	 GMIT	 sebanyak	 1.299	
orang	 yang	 terdiri	 dari	 pendeta	 perempuan	 sebanyak	 821	 orang	 dan	
pendeta	laki-laki	sebanyak	477	orang.	

Dari	cakupan	wilayah	pelayanan	maka	GMIT	memiliki	beragam	suku,	
budaya	 dan	 bahasa.	 Suku-suku	 dalam	 wilayah	 pelayanan	 GMIT	 adalah	
Timor,	 Rote,	 Sabu,	 Alor,	 Flores,	 Sumbawa.	 Masing-masing	 suku	 dengan	
bahasa	dan	dialek	yang	berbeda.	Untuk	suku	Alor	yang	diam	di	Pulau	Alor	
saja	 terdapat	 36	 bahasa	daerah.	 Seluruh	 anggota	 jemaat	GMIT	 sudah	 bisa	
berbahasa	Indonesia	dengan	baik.	

Kekayaan	 keragaman	 wilayah	 pelayanan	 GMIT	 juga	 ditunjukkan	
dengan	hasil	bumi	yang	beraneka	ragam	untuk	masing-masing	daerah.	Pulau	
Timor	 terkenal	dengan	cendana.	Pulau	Rote	dengan	sasando	dan	gula	dari	
pohon	 lontar.	Di	 seluruh	wilayah	pelayanan	GMIT	 terdapat	 hampir	 seribu	
motif	kain	tenunan.	GMIT	melayani	di	wilayah	pelayanan	kepulauan	dengan	
medan	 jangkauan	 yang	 cukup	 sulit.	Terkadang	 untuk	menuju	 satu	 tempat	
pelayanan,	harus	menyeberangi	 7	sungai	dengan	kondisi	 jalan	yang	buruk.	
Namun	di	 tanah	yang	sulit,	 firman	Tuhan	 telah	ditaburkan	dan	bertumbuh	
subur.	

	
Saat	ini	Majelis	Sinode	GMIT	Periode	2015-2019	adalah	:	
	
Ketua		 	 :	Pdt.	Dr.	Mery	L.Y.	Kolimon	
Wakil	Ketua	 :	Pdt.	Agustina	Oematan-Litelnoni,	S.Th	
Sekretaris	 :	Pdt.	Yusuf	Nakmofa,	M.Th	
Wakil	Sekretaris:	Pdt.	Marselintje	Y.	Ay-Touselak,	S.Th	
Bendahara	 :	Pnt.	Mariana	R.	Rohi	Bire,	S.Sos,	MM	
	
Anggota-Anggota		
Pnt.	Liven	Rafael,	SH.M.Hum	(Bidang	Hukum)	
Pnt.	Ir.	Fary	Djemi	Francis,	MM	(Bidang	Politik)	
Pnt.	Ir.	Godlief	Neonufa,	MT	(Bidang	Pendidikan)	
Pnt.	Robert	Fanggidae,	SE	(Bidang	Ekonomi)	
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Pesan	Bulan	Oikoumene	PGI	2016	
“Gereja	yang	Peduli	dan	Berbagi”	

(2	Korintus	8:13-15)	
	
	

	
Bulan	 Mei	 dirayakan	 oleh	 gereja-gereja	 di	 Indonesia	 sebagai	 Bulan	
Oikoumene,	 berkaitan	 dengan	 hari	 lahir	 PGI	 yang	 jatuh	 pada	 25	 Mei.	
Tahun	 ini	PGI	berusia	66	 tahun,	yang	menunjukkan	bahwa	arak-arakan	
gerakan	oikoumene	gereja-gereja	di	Indonesia	telah	menjalani	usia	yang	
tidak	 lagi	 muda.	 Pada	 kesempatan	 ini,	 kita	 merayakan	 rahmat	 Tuhan	
yang	 telah	 memungkinkan	 gereja-gerejaNya	 bertumbuh	 bersama,	
berupaya	 menyemaikan	 kebaikan	 dan	 damai	 sejahtera	 bagi	 semua,	
sebagaimana	amanat	Berita	 Injil.	 	Kita	menyambut	dengan	 rasa	syukur	
peningkatan	 komunikasi	 dan	 semangat	 persaudaraan	 yang	 semakin	
terjalin	dengan	baik	di	antara	gereja-gereja	dari	berbagai	latar	belakang,	
hal	yang	merupakan	wujud	kesaksian	gereja	sebagai	tubuh	Kristus	yang	
satu.	Begitu	 juga	 kita	 syukuri	 kerjasama	 yang	 semakin	 berkembang	 di	
antara	 gereja-gereja	 dan	 semua	 anak	 bangsa	 dalam	 menjawab	
tantangan-tantangan	bersama	dalam	kehidupan	masyarakat	dan	bangsa	
kita.	
	
Namun,	kita	tak	boleh	cepat	berpuas	diri.	Sebab	persoalan	terus-menerus	
hadir,	bahkan	 tantangan	semakin	meningkat.	Kita	masih	 terus	prihatin.		
Banyak	 gereja	 masih	 mengalami	 gangguan	 dan	 pelarangan	 beribadah,	
kemiskinan	 dan	 ketidakadilan	 masih	 terus	 membayangi,	 paham	
radikalisme	 yang	 menjadikan	 kekerasan	 sebagai	 cara	 menyelesaikan	
persoalan	semakin	menguat,	kerusakan	ekologis	makin	 tak	 terbendung,	
korupsi	masih	 sulit	 dibasmi,	 peredaran	 narkoba	makin	 tak	 terkendali,	
dan	perdagangan	manusia	justru	semakin	marak.		
	
Situasi	 ini	 makin	 diperparah	 oleh	 kecenderungan	 menguatnya	 gaya	
hidup	 individualistis.	Banyak	orang	semakin	 tidak	peduli	dengan	orang	
lain	 dan	 apa	 yang	 terjadi	 di	 sekitarnya.	 “Sejauh	 tidak	 menggangu	 diri	
saya,	maka	bukan	urusan	saya”,	begitu	komentar	yang	sering	kita	dengar.	
Orang	makin	merasa	 nyaman	 hidup	 sendiri,	dan	 tidak	 rela	 keluar	 dari	
zona	 kenyamanannya.	 Orang	 lain	 akan	 menjadi	 penting	 sejauh	 dia	
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menguntungkan.	 Relasi	 antar	 manusia	 lalu	 menjadi	 relasi	 ekonomis,	
bukan	 lagi	relasi	sosial	alami	yang	saling	membutuhkan.	Orang	menjadi	
sibuk	 mengurus	 urusannya	 sendiri,	 berjuang	 meraih	 dan	 menumpuk	
materi,	 kuasa	 dan	 kedudukan	 bagi	 kepentingan	 diri	 dan	 kelompoknya.	
Sikap	 hidup	 ini	 tidak	 jarang	 bermuara	 pada	 keserakahan	 yang	
mematikan	kehidupan	bersama.	
	
Gereja	pun	 sedikit	banyak	 terkena	pengaruh	nilai-nilai	dan	 gaya	hidup	
seperti	 ini,	misalnya,	 gereja	masih	berkutat	pada	urusan	 internal.	Acap	
kepedulian	 terhadap	 persoalan	 gereja	 tetangga	 masih	 sangat	 minim.	
Ironis	bahwa	berita	 Injil	menuntut	pengikut	Kristus	untuk	hidup	dalam	
persekutuan	 yang	 saling	 peduli	 dan	 berbagi,	 namun	 	 tidak	 jarang	 kita	
saksikan	 masih	 adanya	 kesenjangan	 ekonomi-sosial	 di	 dalam	 jemaat,	
antar	 jemaat	dan	antar	denominasi.	 Jika	demikian,	gereja	pun	bisa	saja	
tidak	 peduli	 terhadap	 masalah	 kemiskinan	 dan	 ketidakadilan	 sosial	
dalam	masyarakat	kita.	
	
Gejala	 ini	 sangat	 serius.	 Kepekaan	 untuk	 meningkatkan	 kualitas	
kehidupan	 bersama	 dapat	 semakin	 tergerus.	 Dalam	 konteks	 ini,	 Tema	
Bulan	 Oikoumene	 Tahun	 2016	 dipilih,	 yakni	 	 “GEREJA	 YANG	 PEDULI	
DAN	BERBAGI”	yang	diinspirasi	oleh	pesan	Rasul	Paulus	kepada	 jemaat	
di	Korintus	dalam	2	Korintus	8:1-15.	
	
Acapkali	kita	hanya	mau	memberi	dari	kelebihan	kita	dan	hanya	ketika	
situasi	kita	tanpa	gangguan.	 	Paulus	menyaksikan	pelayanan	kasih	yang	
dilakukan	 oleh	 jemaat	 Makedonia	 yang	 memberi	 bukan	 dari	
kelebihannya,	 tapi	 justru	 dari	 kemiskinannya;	 bukan	 dari	
kenyamanannya	tapi	justru	dari	tengah-tengah	tekanan	dan	penderitaan	
yang	mereka	alami.	 	Dengan	rela	dan	dalam	rasa	sukacita	yang	meluap,	
mereka	 memberi	 menurut	 kemampuan	 mereka,	 bahkan	 melampaui	
kemampuan	mereka	(ayat	1-5).	Perikop	 ini,	menunjukkan	bahwa	peduli	
dan	 berbagi	 adalah	 dua	 nilai	 penting	 dalam	 kehidupan	 persekutuan,	
keduanya	tidak	bisa	dipisahkan.	Peduli	adalah	sebuah	sikap;	dan	berbagi	
adalah	sebuah	 tindakan.	Kepedulian	menunjukan	kesadaran	bahwa	kita	
terikat	bersama-sama	dengan	orang	lain	dalam	satu	kehidupan	bersama	
karena	 kita	 hidup	 	 dalam	 bumi	 yang	 satu.	Kepedulian	 seperti	 ini	 yang	
adalah	wujud	pelayanan	kasih	hanya	mungkin	kita	lakukan		dalam	iman	
kepada	 kasih	 karunia	 Tuhan	 kita	 Yesus	 Kristus,	 bahwa	 Ia,	 yang	 oleh	
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karena	kita	menjadi	miskin,	sekalipun	Ia	kaya,	supaya	kita	menjadi	kaya	
oleh	 karena	 kemiskinanNya	 (ayat	 9).	 Dalam	 kepedulian	 seperti	 itulah,	
kita	 lalu	 harus	 memberi	 (baca:	 berbagi).	 Berbagi	 semestinya	 bukan	
semata-mata	digerakkan	oleh	 rasa	kasihan	hendak	meringankan	beban	
orang	 lain,	 bukan	 juga	 agar	 kita	 makin	 popular,	 tapi	 “supaya	 ada	
keseimbangan”	(ayat	13	dan	14).	Keseimbangan	berarti	harmonis	dalam	
perbedaan.		
	
Gereja	 diutus	 ke	 dalam	 dunia	 untuk	 hadir	 dan	 bersaksi	 melalui	 gaya	
hidupnya	yang	peduli	dan	 rela	berbagi	sebagaimana	yang	diteladankan	
oleh	Kristus.	Bersama-sama	dengan	semua	yang	peduli	pada	kelanjutan	
kehidupan	 yang	 adil	 dan	 sejahtera	 di	 bumi	 ini,	 marilah	 kita	
mengusahakan	sebuah	kehidupan	yang	lebih	baik	dan	harmonis.	Sebuah	
dunia	dimana	“kelebihan	kamu	mencukupkan	kekurangan	mereka,	agar	
kelebihan	 mereka	 kemudian	 mencukupkan	 kekurangan	 kamu,	 supaya	
ada	 keseimbangan.”	 Peduli	 dan	 berbagi	 menggarisbawahi	 sebuah	
pengakuan	iman	bahwa	kita	saling	membutuhkan.	
	
Selamat	Merayakan	Bulan	Oikoumene!	Tuhan	memberkati.		
	
	

Jakarta,					April	2016	
Atas	nama	Majelis	Pekerja	Harian	PGI	
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