Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sambutan
PERESMIAN RENOVASI
GEDUNG GEREJA KRISTEN KALAM KUDUS
BESKALAN YOGYAKARTA
Yogyakarta, 22 Januari 2019
-------------------------------------------------------------------------Salam sejahtera bagi kita semua,
 Yang saya hormati, Gembala Sidang Majelis Jemaat
Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta,
 Pendeta Hendra Arifin; beserta, Seluruh Jemaat
Gereja Kristen Kalam Kudus;
 Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang
berbahagia,
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada
hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dan
berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal’afiat.
Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,
Kita semua menyadari bahwa pelaksanaan renovasi
Gedung Gereja Kristen Kalam Kudus Beskalan ini mempunyai
arti yang sangat penting bagi jemaat di sini, karena gedung gereja
merupakan kebutuhan primer di dalam melaksanakan peribadatan
agar bisa berjalan dengan hikmad dan nyaman.

Rumah ibadah ini tentunya merupakan pusat kegiatan ritual
keagamaan dan sekaligus tempat pembinaan dan pusat aktivitas
gerejawi bagi warga jemaat Kalam Kudus Beskalan. Sehingga
dengan selesainya renovasi ini diharapkan akan menjadi tempat
ibadah yang yang representatif dan sesuai dengan kebutuhan
umat. Adanya rumah ibadah ini tentunya juga merupakan simbol
kehadiran dan sekaligus merupakan identitas bagi umat yang
beribadah di dalamnya.
Di dalam tempat ibadah para umat akan saling mengenal
satu sama lain, saling membangun, saling menguatkan, saling
merespon. Tempat ibadah juga sebagai tempat kehadiran Tuhan
tentunya. Meskipun Tuhan juga bisa bermanifestasi kapan dan
dimanapun, tetapi karena tempat ibadah merupakan tempat
berkumpulnya orang yang percaya, maka Tuhan pasti hadir
disana. Tempat ibadah juga berfungsi sebagai tempat belajar yang
paling ideal untuk memahami tentang tatacara memuji dan
menyembah Tuhan secara benar dan khusuk.
Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Selanjutnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY,
saya menyambut gembira dilaksanakannya renovasi Gedung
Gereja Kristen Kalam Kudus Beskalan ini, semoga dengan
selesainya renovasi ini seluruh jemaat Gereja Kalam Kudus akan
semakin nyaman, damai dan khusuk dalam menunaikan dan
menjalankan setiap peribadatan di gereja ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga
Tuhan
Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Amin.
Terima kasih.
Yogyakarta, 22 Januari 2019
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