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SYALLOM  Kemakierz ! ! ! 
  

 Setelah Terkumpulnya 
segala kekuatan dan dengan 
berkat Tuhan akhirnya caritas 
edisi pertama ini dapat terbit di 
Desember ini \(*o*)/ huraaay... 
 Edisi kali ini dalam tema 
Natal yang mengajak para 
Kemakierz untuk lebih 
mengenal apa aja sih yg terjadi 
di kemaki sendiri dalam 
menyambut natal di IPB sendiri, 
di edisi pertama ini juga akan 
membahas beberapa profil 
pengurus baru KEMAKI 
kepengurusan 2011-2012. 
 Selamat membaca..., 
semoga Caritas kali ini dapat 
memberi wawasan n dapat 
menjadi wadah komunikasi di 
KEMAKI ...GBU all 

CH 
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Happy bdaaay.....Happy b’daaaaay....to YOU 

 
 
 
 

 

Saran, Kritik, Artikel , Cerpen 

Dpt dkirim ke  

Email : mikeheira_magstrom@yahoo.com 

CP      :  Lusia A (081366410616) 

 CH (08988350368) 

            9Nov 
Antoni Wijaya (TMB 48)          10  Nov 

Abertus Setya (MSL 48) 

    11   Nov 
Fransina (FPIK 48) 

         19  Nov 
Maria Krista E (KSHE 48) 

         22  Nov 
Novia L (IE 47) 
Maria N(MSL 48) 

         27  Nov 
Andrey F  (TEK 45) 

Chelsea (Biokim 48) 
 

        28  Nov 
Cicilia Ayu (MSP 48) 

        29  Nov 
Maria Violete (THP 47) 

         30  Nov 
Grace Laurence (Manajemen 48) 

         7  Des 
Lidyawati G (Gizi 47) 

         9  Des 
Dionisius (GFM 48) 

        11  Des 
Rio Aditya (FKH 45) 
Edwin  (FKH 46) 

        14  Des 
Joao Adezito (IPTP 48) 
Yohana Pula (FKH 48) 
Dewi Sartika P(MAB 48) 
         16  Des 

Resfian Ananta (AGH 47) 
Astrida Sigiro (MNH 45)         17  Des 

Daniel P (Fateta 43) 
 

        29  Des 
Ratih (BIOKIM 46) 

       20  Des 
Adel Christian (BDP 48) 
Davin Christian(FKH 47) 
Andi Pratama 

        23  Des 
Bapak Radite (TEP) 

7 Nov 
Mona (KPM 46) 
Basa (THH 46) 

Agustimus P(Akun 48) 

1 Nov 

Novra (HPT 45) 

Happy Brithday 
Panjang Umur Selalu,Tuhan Memberkati 
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2012 
 

 

 

 
Shaloooomm 
 

Buat kaka KeMaKI angkatan 45 : Semangat dalam  menyelesaikan 

 kolokium  
dan penelitiannya nanti.......Sertakan Tuhan ya kak..... 

 

''Setiap detik yang Anda gunakan untuk mengaktifkan kekuatan adalah  
detik yang sama untuk me-non-aktif-kan kelemahan'' 

 

"Berdoalah, semoga Tuhan merestui pilihanmu utk jiwa baik yg sesuai  

bagimu sekarang, yg akan tumbuh bersamamu dlm keluarga yang 
 berbahagia" 

 

Buat tmen-tmen angkatan 46,47,48 : Ayo cepat-cepat qt selesaikan kuliah 
 d ipb ni, biar bisa nyusul sprti kaka yng lain....Jangan menyerah dan  

mengeluh ya kalau banyak laporandan aktivitas, tetap bersyukur dan  

tersenyum ya, 
"Satu menit yang kunikmati dengan kegembiraan, lebih bernilai  

daripada satu tahun dalam penyesalan, keluhan, dan kemarahan". 

                                                                                             Trimakasih 

 
                                                                                      By Kesra 

 

SELAMAT  YAAAA.... 

bagi   yg baru DI WISUDA  7 Des 

2011 

Congratulations 
Adi sembiring 
Yudhis nata 
Adi irawan 

Daniel Pramudita TEP 43 
Sheila FKH 44 

Vian 
Alfonsus 

Angelina Budiman FKH 44 
Lidya Elizabeth M. Manik FKH 44 

 

Buat kakak KeMaKI angkatan 42-44 ; Semangat buat 

skripsi,sidang, dan sebagainya.......Kita tunggu wisudanya ya kak 

+ bertemu dengan kita dengan bunga mawar dan senyuman 

manis dari KeMaKI...hahhahaha 

''Rasa malas adalah kekuatan dahsyat, yang dimiliki oleh orang 

lemah untuk mengerdilkan hidupnya sendiri'' 
 

''Syukurilah yang ada, agar Tuhan menghadiahkan bagi Anda 

keindahan hidup yang saat ini belum ada.'' 

 



Apa Kabar Kemaki ? ? ? 

 

Hai hai kemaki .... Udah pada taw belum???? 

Kepengurusan Kemaki udah ganti lhoo....sekarang kita udh ada 

pengurus baru.....Lurah baru.... 

 

Lurah = Bayu Ardy Kresna ( THP 46) 

Wakil Lurah = Vinsensia Cres Priningrum (46) 

Sekretaris 1 = Davin Christian Hartono (47)  

Sekretaris 2 = Livia Angela Gunayasa (47) 

Sekretaris 3 = Irene Marianta (48) 

Bendahara 1= Basa Nova Tria M.P Siregar (46) 

Bendahara 2= Vega Widya Karisma (47) 

 

Kadiv Kerohanian = Mona Lusia Manihuruk (46) 

Puella Domini =     Theresia Rosalina Manurung (47) 

                           Martua Fransisco Silitonga (47) 

Kadiv Pedang  =   Sisillia Mariani Yunita  (46) 

Kadiv InfoKom = Michael Christianto  (46) 

Kadiv Kesra =     Patricia Sitanggang  (46) 

Kadiv Kewirus =  Wiwik R.J Sinaga  (46) 

Kadiv OrSen  =   Alexander Tommi  (47) 

Kadiv Eksternal = Christian Arianto  (46) 

Kadiv Domipas =   Marie Violeta N.T  (47) 

 

Divisi RTyang terdiri dari : 

Lynn Kaat Laura Kurniawan  (45) 

Athink Rikson Banjarnaho  (46) 

Alloysius Boris Ronicahya  (47) 

Du…DU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: Sisilia Nita(46)  

U: buat mantan pengurus koorma 

tercinta vinsen, dhito sama davin aja 

DuDU : terus semangat dan merry 

xmas 

D: Claudia Munthe (48) 

U: Joshua, Dedy, Lusia, Jean D’Arc 

DuDU :  Tetap semangat melayani 

Nya, ya.. God Bless You, all.. 

D: Joshua RS(48) 
U: Untuk mereka yang membuat 

diriku senyum ketika lelah 

DuDU : semoga harapan kalian 

terkabul dan merry christsmas 

D: dedy sihombing 

U: sahabat saya;ADA TRIO.. 

DuDU : laeku , smngat ea..jgn mnyerah 
tuk cari pilihan hatimu. 

Anggi,jgn prnh nyesel ea trhdp apa yang 

kamu  trima..SELAMAT NATAL TRIO 

KWEK KWEK 

 

 

 

 

Angg: jgn prnh 

 

an. 
 

D: dedy sihombing 

U: smua panitia SCD terutama 

DEKORASI, dkk. 

DuDU : merry chrismast.. 

Smngat ea smuanya… 

 

D: dedy sihombing 

U: seseorang yng buat hatiku 

tenang. 
DuDU : jangan terlalu cuek ea 

trhdp temen sendiri.. 

Mudh mdhan  apa yg aq inginkan 

dpt kamu lakuin.. 

Merry christmast to you 

D: Claudia Munthe (48) 

U: Koko Vico ku.. 

DuDU : Tetap semangat ya,Ko.. 

Masi ada dede yg nemenin Koko 

menemukan ‘the best one”. You’re 

the beloved one.. Jangan lupa 

doanya!! Hahahahha.. 

D: Yohanes Kevin Danny 

U: teman2 & kakak2 puella domini 

\DuDU : semoga hari natal iini 

semakin memantapkan hati kita 

untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik. 



SANTA CLAUSE  DAY….. 
 

Hallo…hallooo…teman teman kemaki…udah 
pada kenal dengan acara Santa Clause Day 
kan???? Nah untuk tahun 2011 ini Santa 
Clause Day diadakan oleh Kemaki angkatan 
48….Caritas berhasil mewawancarai ketua 
SCD 48 nya nih.. 
Kenalan dlu dooonk ??? 
 Nama  Christopher Gunawan (ITP 48) 
SCD itu apa sih??? 

SCD itu Santa Clause Day…itu acara tahunan 
mahasiswa baru Kemaki    yang gunanya mempererat 
angkatan baru Kemaki melalui event SCD ini. 

Kpn dan Dimana sih SCD???? 

 SCD tahun ini tanggal 11 Desember 2011 di Aula SMA    
Regina Pacis Jam 10.00 – 14.30 

Gmana Persiapannya??? 

Persiapannya udah tinggal pematangan di acara, 
kalau soal dana sudah cukup, tapi publikasinya masih 
kurang…soalnya baru sadar belum publikasi ke gereja 
gereja kristen, kalau masalah dekor udah lumayan 
tinggal pemantapan di 2 hari terakhir sebelum acara. 

Pesan & Kesannya???? 
Untuk Kemaki semoga ikatan kekeluargaannya lebih 
erat, khususnya untuk Kemaki 48 yang masih baru 
supaya lebih bersatu aja…. 

 
Sip deeh….semoga sukses yaaa Kemaki 48 di acara Santa 
Clause Day nya… 
Tuhan Memberkati… :D 
  
 

The Meaning of Christmas 
Krreeeek…….. kubuka jendela kamar (kosku) pertanda pagi menyapa, kucoba menyapa matahari 

yang malu-malu mulai menampakan dirinya, kucoba menghirup nafasnya yang merasuki seluruh sum-sum 
tulangku. Saat aku menikmati drama pagi ini, aku dikejutkan oleh suara alarm yang menandakan pergantian 
bulan. “uh… ngga kerasa udah mau natalan”, batinku. Akupun terdiam sesaat ketika teringat akan natal. 
Menjelang natal seperti ini biasanya aku dan adik-adikku sibuk nyiapin pohon natal dan ngebantu mama buat 
kue. Huuufft….. tapi sayang, tahun ini aku ngga bisa ngerayain natal bersama keluargaku. Perjuanganku 
untuk meniti karir inilah yang mengharuskanku untuk jauh dari keluargaku.  

Kuteringat kembali akan masa kecilku bersama kelurga saat menjelang natal, hal yang takkan 
pernah terlupakan dalam hidupku. 

 Sore itu, aku ingat, aku pulang dari rumah tetanggaku sambil menangis. “Anggun, kenapa nagis 
sayang ?”, tanya papa yang waktu itu langsung menghampiri ketika melihatku menangis tersedu-sedu. Dengan 
polosnya aku menjawab, “Anggun, pengen pohon natal papa, kenapa papa ngga beliin pohon natal buat 
anggun?”. “cup.. cup.. cup… Anggun ngga usah nangis ya sayang ? ntar papa beliin pohon natal deh buat putri 
tersayang papa”, bujuk papa sambil membelai rambutku. 

 Tak terasa air mataku menetes pelan membasahi pipiku, kucoba menenangkan hatiku. Kutersentak 
kaget ketika mendengar gedoran di pintu, “uhh…. Siapa sih bikin kaget aja, ngga ada cara lain apa? Pake 
gedor-gedor pintu segala, emang aku budeg?”, omelku pada orang yang tak lain adalah sahabatku. “ 
hihihihi…..maaf nggun, abis dari tadi gue gedor kagag ada yang nyaut,yaaa.. terpaska gue gedor deh”, 
jawabnya yang membuatku malah makin kesal, soalnya aku paling ngga suka denger orang ngomong pake “gue-
elo”, kedengerannya ngga sopan bagiku. “GUE lagiiii…. GUE lagi, apa nggak ada kata lain yang lebih sopan 
dari GUE ya Mon “, semprotku (hihihi.. kaya parfum aja maen semprot). “iyaa iyaa maap keceplosan, gitu aja 
marah”, ucap Mona dengan wajah cemberut yang membuat kambing-kambing tetangga pada kabur (hihihi... 
jangan bilang Mona yaah? Ntar aku ditimpuk pake gayung ). “ada apa sih ?, nggak biasanya pagi-pagi buta 
gini maen kekamarku ?” 

“engga papa sih, eh bentar lagi natal kan ?, libur kan yah?, asik asik bisa pulang nih, bisa natalan 
bareng keluarga, bareng temen-temen, yee asik banget “, wajahnya berbinar-binar menunjukan kebahagiannya.  

Aku hanya terdiam mendengar gagasan „natal bareng keluarga‟ dari Mona.  
“ Kok diem gitu sih nggun? Nafasku bau yah? Hehehe “ 
Aku masih terdiam. 
“ ih, kok diem aja sih? Aku salah ngomong yah?”, tanyanya mulai khawatir. 
Karna ngga tega ngeliat wajahnya, akhirnya kujawab juga. “kamu enak yah bisa pulang, bisa 

natalan bareng keluarga, coba aku bisa pulang juga “, 
“Anggun, maaf yah aku ngga ada maksud mau pamer karena bisa pulang, kamu ngga usah sedih, 

kamu bisa natalan bareng aku dan keluargaku kok, kerumahku aja pas natal , yah yah mau yaah ?”,bujuk 
Mona.  

“Makasih ya Mon,” 
“Kamu harus tetap semangat nggun, jangan jadikan natal ini sebagai duka, tapi jadikan natal iini 

sebagai sukacita untuk menyambut Sang Juru Selamat kita “ 
“Sekali lagi makasih ya Mon, Cuma kamu sahabat yang ngertiin aku”, 
“ ya udah, hapus tuh air matanya, malu tau kalo diliati orang, ntar dikira aku ngapa-ngapain kamu 

lagi, hehe..”, katanya sambil berlalu . 
Ketika Mona sudah menghilang dari pandangan, Aku merenung, ternyata benar apa kata Mona, 

Inti dari Natal itu adalah sukacita, dimana kita harus percaya bahwa kita selalu bersama Dia. Dia akan 
datang menemani kita. Percayalah bahwa Yesus akan menjadikan kita seorang yang special. Jangan pernah 
menghakimi Dia karena menganggap-Nya tidak adil terhadap kita, dan sebaliknya bersukacitalah karena Yesus 
akan selalu hadir di tengah-tengah kita.  

Ma, Pa, adek-adeku, walau saat ini aku tidak bersama kalian, percayalah bahwa aku selalu merasa 
kita selalu bersama. Merry Christmas and Happy New Year ^_^ 
By: M.Meilani Salelenggu(MSL48)  



Selamat Natal 

dalam berbagai 

bahasa di dunia 

 
A 

African  : Rehus-Beal-Ledeats 

Arabic  : Milad Majid 

Argentine  : Feliz Navidad 

 

B 

Bohemian  :  Vesele Vanoce 

Brazilian  :  Feliz Natal 

Bulgarian  :  Tchestita Koleda;  

 

C 

Chile  :  Feliz Navidad 

Belanda  : Takchici 

Batak  : Selamat Natal ma dihita sasudena. Horas! 

Chinese : (Cantonese) Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun 

Chinese :  (Mandarin) Kung His Hsin Nien bing Chu 

Shen Tan 

Croatian :  Sretan Bozic 

Czech  :  Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy 

Rok 

 

D 

Duri  :  Christmas-e- Shoma Mobarak 

Dutch  :  Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig 

Nieuwjaar! or Zalig Kerstfeast 

 

E 

English :  Merry Christmas 

Eskimo :  (inupik) Jutdlime pivdluarit ukiortame 

pivdluaritlo! 

Ethiopian : (Amharic) Melkin Yelidet Beaal 

F 

French :  Joyeux Noël 

Frisian :  Noflike Krystdagen  en in protte Lok en  

Seine yn it Nije Jier! 

Faeroese :  Gledhilig jol og eydnurikt nyggjar! 

 

G 

German :  Froehliche Weihnachten 

Greek  :  Kala Christouyenna! 

German :  Froehliche Weihnachten 

H 

Haiti  :  (Creole) Jwaye Nowel or  

Hawaiian :  Mele Kalikimaka 

 

I 

Icelandic :  Gledileg Jol 

Indonesian  :  Selamat Hari Natal 

Italian :  Buone Feste Natalizie 

 

J 

Japanese :  Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto 

Jiberish :  Mithag Crithagsigathmithags 

 

K 

Korean  :  Sung Tan Chuk Ha 

 

L 

Latin  :  Natale hilare et Annum Faustum! 

Latvian :  Prieci’gus Ziemsve’tkus un Laimi’gu 

Jauno Gadu! 

Lausitzian : Wjesole hody a strowe nowe leto 

M 

Macedonian : Sreken Bozhik 

Malaysia  : Selamat Hari Natal  

N 

Navajo  :  Merry Keshmish 

Norwegian :  God Jul 

 

O 

Occitan : Pulit nadal e bona annado 

 

P 

Peru  :  Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo 

Philipines :  Maligayan Pasko! 

Portuguese : Feliz Natal 

 

 

R 



Romanche :  Legreivlas fiastas da Nadal e bien niev 

onn! 

Romanian :   Craciun Fericit 

Russian :  Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is 

Novim Godom 

S 

Spanish :  Feliz Navidad 

Swedish :  God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År 

T 

Tagalog :  Maligayamg Pasko. Masaganang Bagong Taon 

Thai  :  Sawadee Pee Mai or souksan wan Christmas 

Turkish :  Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun 

 

U 

Ukrainian :  Srozhdestvom Kristovym or Z Rizdvom 

hrystovym 

Urdu  :  Naya Saal Mubarak Ho 

V 

Vietnamese :  Chuc Mung Giang Sinh 

W 

Welsh  :  Nadolig Llawen 

Y 

Yoruba :  E ku odun, e ku iye’dun! 

Yugoslavian :  Cestitamo Bozic 

 
Sumber: http://www.theholidayspot.com/christmas/worldxmas/manylanguages.htm 

 

Hoo.. hoo.. hoo.. TUHAN MEMBERKATI 
 
 
 

 

 

 

Mempersiapkan kedatangan-Nya 

 
Matius 25: 

40 Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 

segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang 

paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. 

45 Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala 

sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina 

ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. 
(Selengkapnya silahkan baca dari ayat 31-46) 

Diantara bulan-bulan dimana umat kristiani merayakan hari raya 

agamanya, Bulan Desember mungkin merupakan bulan yang menyenangkan 

bagi sebagian besar umat -dan semoga kita berada dalam himpunan 

bagiannya-, karena pada bulan ini kita akan menyongsong dan merayakan 

natal. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, banyak tulisan yang 

menguraikan pro dan kontra asal muasal natal, kisah-kisah sepanjang masa 

dibalik natal, doktrin, dan segala macam renungan. Di lain pihak, lagu-lagu 

natal dan khotbah serta renungannya sudah mulai berkumandang di radio-

radio kristiani (kalau di Darmaga, yang memungkinkan untuk didengar 

berasal dari Radio SSK 107,9 FM atau streaming baik lewat internet di 

laptop atau melalui BB di www.radiossk.com). Menjelang dan pada hari natal 

biasanya stasiun TV juga ikut menyiarkan beragam acara berkaitan dengan 

natal. Semua kegiatan tersebut diadakan untuk mempersiapkan umat-Nya 

menyambut natal, menyambut perayaan kelahiran Yesus, menyambut 

peringatan kedatangan Yesus pertama kalinya ke dunia. Bahkan pada 

beberapa denominasi sudah melaksanakan perayaan natal di awal bulan ini. 

Gereja Katolik memasukkan Bulan Desember ke dalam masa Advent. 

Dalam kamus Webster edisi ke-11, Advent yang berasal dari bahasa Latin 

(advenire=kedatangan) didefinisikan sebagai: 

1 : the period beginning four Sundays before Christmas and observed by 
some Christians as a season of prayer and fasting 
2 a : the coming of Christ at the Incarnation  b : SECOND COMING 
Selama empat minggu kita diarahkan mempersiapkan diri untuk menyambut 

peringatan akan kedatangan Yesus. Pertanyaannya, apakah yang kita 

persiapkan? Tentunya diri kita bukan? Keseluruhan diri kita yang utuh dan 

unik yang seharusnya kita persiapkan. Bukan hanya mempersiapkan uang 

yang lebih banyak untuk pulang kampung atau pulang kota beserta segala 

http://www.theholidayspot.com/christmas/worldxmas/manylanguages.htm


oleh-olehnya, yang bahkan membuat kita harus pinjam uang sana-sini tanpa 

tahu bagaimana dan kapan membayarnya nanti. Bukan hanya mempersiapkan 

rasa rindu kepada orang yang kita cintai supaya ada kesan romantis 

menjelang hari natal yang umumnya berdekatan dengan hari libur (agak) 

panjang. Juga bukan semata-mata mempersiapkan keluarga kita untuk 

menyambut kedatangan kita dengan segala kenikmatan natal (dan mungkin 

sekaligus dengan perbaikan gizi) dari tempat kita menimba ilmu.  

Banyak hal yang mungkin terlihat kecil namun melekat dalam 

keseharian kita dan bisa berdampak besar bila kita dapat melakukannya saat 

mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut peringatan akan 

kedatangan-Nya. Apakah kita sudah mau mempersiapkan harta berlebih 

untuk berbagi dengan mereka yang berkekurangan? Atau kita selalu merasa 

“miskin” sehingga merasa tidak ada materi yang bisa kita beri? Apakah kita 

sudah mempersiapkan diri agar dengan rela mampu memberikan rasa cinta, 

rasa sayang, belas kasih, perhatian kepada mereka yang kesepian, berduka, 

marah, dan egois tanpa menuntut pamrih? Apakah kita sudah 

mempersiapkan diri supaya setiap orang yang berhubungan dengan kita 

dapat merasakan kebahagiaan natal, bukan hanya sebagai satu keluarga 

kandung, bukan hanya sebagai satu keluarga kelompok atau organisasi 

tertentu, bukan hanya sebagai satu keluarga dalam satu iman, namun sebagai 

satu keluarga manusia yang utuh, unik, dan berharga di hadapan Tuhan, 

seburuk apapun keadaan mereka.  

Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri 

menyambut kedatangan-Nya. Apakah dengan segala persiapan yang kita 

lakukan, setiap orang yang melihat kita dapat merasakan bahwa kita memang 

selalu menyambut kedatangan Yesus dalam hidup kita? Seperti Matius 5:16 

tuliskan “Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, 
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang 
di sorga." Atau jangan-jangan mereka hanya melihat dualisme dan 

kemunafikan dalam diri kita. Seperti Matius  23:27 tuliskan “Celakalah 
kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang 
munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah 
luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh 
tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran.” Di hadapan manusia kita bisa 

bersandiwara, tapi tidak kepada Tuhan. 

 

 

Masa Advent bukan hanya sekadar masa yang singkat untuk 

mempersiapkan diri kita menyambut Natal, namun juga merupakan 

peringatan  dan momentum agar kita selalu mempersiapkan diri untuk 

menyambut kedatangan-Nya kedua kali. Bukan lagi menyambut kedatangan-

Nya sebagai bayi kecil yang lemah di tempat yang lebih buruk dari tempat 

dimana kita pernah dilahirkan, namun menyambut kedatangan-Nya dalam 

kemuliaan. Apakah dengan yang kita lakukan selama ini dapat menunjukkan 

bahwa kita mempersiapkan diri kita seutuhnya untuk menyambut kedatangan 

Yesus? Semoga. 
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