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Salam Redaksi
Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus 
atas berkat dan penyertaan-Nya, majalah JOY 
Nite 2019 yang ber temakan “LIGHT TO REVEAL” 
ini dapat diterbitkan. Dalam terbitan ini redaksi 
menyajikan beberapa hal menarik terkait 
perayaan natal diantaranya seperti sharing 
pengalaman bersama Allah selama hampir 
1 tahun, perayaan natal di beberapa tempat 
di Indonesia dan hal-hal menarik lainnya 
seputar natal. Makna Kelahiran Yesus Kristus 
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ke dunia adalah bentuk kasih Allah kepada kita manusia, agar yang 
datang kepada-Nya dapat diselamatkan. Biarlah keselamatan yang 
diberikan oleh Tuhan dapat senantiasa direnungkan dan disyukuri 
dalam kehidupan ini. Terakhir, redaksi berterimakasih kepada pihak-
pihak yang terlibat dalam penerbitan majalah ini dan berharap apa 
yang telah disajikan dalam majalah ini dapat menjadi berkat bagi 
saudara-saudari. Selamat hari Natal kepada kita semua. 
Tuhan Yesus Memberkati.

Pembina                :  Geti
Manager/Layout            
Konten                   :  Wulan
Editor                     :  Presti

Susunan Redaksi

:  Anggy



Cermin 

Tuhan Yesus dengan sengaja mengajar orang banyak dengan perumpamaan supaya 
orang banyak tidak mengerti (Markus 4:33-34). Di Markus pasal 3:1-6, Tuhan Yesus 
menyembuhkan pada hari sabat. Sejak saat itu Tuhan Yesus mulai dibenci, dimusuhi 
dan ingin ditangkap untuk dibunuh oleh orang Farisi dan Herodian sehingga Tuhan 
Yesus tidak bisa lagi mengajar secara gamblang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajar 
dengan perumpamaan karena bisa saja Dia ditangkap sebelum waktunya dan waktunya 
itu tidak cocok karena Tuhan Yesus ditangkap nanti saat Paskah (Baca Yoh 17:1). 
Karena perumpamaan itu sifatnya “open”, maka bisa ditafsirkan apa saja, tetapi kepada 
“inner circle” orang pilihan-Nya, yaitu murid-murid, Tuhan Yesus menyingkapkannya 
karena mereka serius ingin tahu dan mau mendengar (Markus 4:11-12). 

   Dalam Injil Markus pasal 4, Tuhan Yesus mulai mengajar 
dengan menggunakan perumpamaan. Ada 4 perumpamaan 
yang Tuhan Yesus sampaikan, ke-empatnya adalah satu bagian 
dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya karena saling 
berkaitan.  J ika mengambil  1 perumpamaan tanpa 
memperhatikan konteks dan kaitanya dengan perumpamaan 
lainnya, maka kemungkinan besar akan terjadi salah tafsir.

Are You Ready?

Markus 4:21-25

Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tujuan utamanya adalah untuk 
mempersiapkan para murid ketika nanti Tuhan Yesus sudah tidak ada dan mereka yang 
melanjutkan pekerjaan pelayanan. Perumpaan tentang penabur mau menujukkan 
bahwa dari 4 macam tanah yang ditabur benih, hanya 1 tanah menghasilkan buah. 
Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada para murid bahwa jika Dia saja ditolak dan 
hanya sedikit yang menerimanya, apalagi para murid nantinya juga akan ditolak. Dalam 
perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan tentang biji sesawi, Tuhan Yesus 
menghibur para murid bahwa walau pun hanya sedikit yang mendengar, tetapi benih
 yang sedikit dan kecil itu akan tumbuh dan berbuah.
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Markus 4:21-25 yang menjadi perikop JOY Nite adalah perumpamaan tentang pelita 
dan tentang ukuran. Apakah benar pelita atau terang itu disembunyikan? Pada dasarnya 
terang itu untuk menerangi semua orang. Tuhan Yesus bukan dengan sengaja membuat 
orang tidak mengerti dengan memberi perumpamaan. Dia membuat orang banyak tidak 
mengerti karena pada dasarnya mereka sudah lebih dulu menolak Tuhan Yesus. Mereka 
sudah lebih dulu memusuhi Tuhan Yesus. Sebenarnya terang itu untuk semua. Untuk 4 
macam tanah tapi 3 macam tanah belum mendengar tetapi sudah menolak. Tuhan Yesus 
tidak mau meletakkan  terang itu di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan 
di atas kaki dian. 

Cermin 
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Tuhan Yesus tidak mau menyembungikan kabar baik. Tidak ada yang tersembunyi yang 
Tuhan Yesus tidak katakan. Tidak ada rahasia yang Tuhan Yesus tidak singkapkan. Tuhan 
Yesus mau membuka rahasia kepada semua orang tetapi orang banyak sudah menolak 
Tuhan Yesus lebih dulu sebelum Yesus menyingkapkan rahasia kerajaan Allah. Karena itu 
Tuhan Yesus katakan “barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.” Karena sejak 
awal orang banyak tidak mau mendengar.

Berikutnya Tuhan Yesus berbicara tentang “ukuran”. Ukuran yang dimaksud adalah 
tentang nilai, khususnya “nilai pendengaran.” Bagaimana kita menilai kabar baik yang 
Tuhan Yesus katakan? Jika kita memberi nilai besar maka kita akan meluangkan waktu 
untuk mendengar. Kita akan membangun relasi dengan Dia. Ketika mendengarnya 
berulang-ulang maka apa yang Tuhan Yesus katakana akan mempengaruhi hidup kita. 
Jika kita memberi nilai kecil, maka apa yang Tuhan Yesus katakan akan kita anggap tidak 
penting sehingga belajar Firman Tuhan dan membangun relasi dengan-Nya bukan 
menjadi prioritas.

Ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Jika mengukurnya 
tidak penting maka kita tidak akan mengerti karena kita tidak punya kesempatan untuk 
mengerti. Tetapi kalau kita seperti para murid yang awalnya tidak mengerti tetapi datang 
kepada Tuhan Yesus, itu berarti menilai apa yang Tuhan Yesus katakan penting. 
Maka itu akan menjadi ukuran buat kita. Pengertian kita akan ditambah-tambahkan.



Cermin 
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Pelita yang Tuhan Yesus bicarakan itu adalah tentang kabar baik. Natal juga adalah 
tentang kabar baik bahwa Allah datang ke dunia menjadi manusia sebagai jalan 
keselamatan untuk menebus dosa umat manusia. Saat menjelang Natal, di mall-mall 
biasanya akan memutar lagu-lagu Natal. Salah satunya lagu Joy To The World. Lagu ini 
tentang kabar baik, tetapi dari sekian banyak orang yang ada di mall siapa yang 
sungguh-sungguh mendengar? Bahkan orang Kristen tidak sungguh-sungguh 
mendengarkan karena sudah biasa mendengar lagu itu, sebenarnya maknanya dalam. 
Inilah salah satu contoh yang Tuhan Yesus maksudkan tentang ukuran pendengaran.

Pelita itu juga adalah tentang Kerajaan Allah, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi 
masalahnya apakah kita merayakan kedatangan-Nya? bagaimana kita menyambut-Nya? 
Sambil lalu saja? Natal ganti Natal dari tahun ke tahun. Biasanya saat Natal kita begitu 
sibuk menyiapkan banyak hal. Kita sibuk dengan ritual-ritual dan perayaan-perayaan 
Natal. Tetapi Tuhan Yesus yang seharusnya dirayakan tidak merasa dirayakan.

Kongkrit dari merayakan itu adalah WORSHIP. Semua yang kita lakukan adalah worship. 
Semua hal yang kita lakukan harus bermuara pada worship. Worship adalah semua yang 
Allah inginkan, itu yang kita lakukan. Saat kita memuji Allah, itu menyenangkan hati-Nya.

Jadi marilah kita menyiapkan diri kita sedemikan rupa supaya kita siap menyambut 
Natal dan benar-benar merayakan Dia, Yesus Kristus, Juruselamat dunia. Are You Ready?
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Saya Sisilia, Alumni Ministri Drama mengucapkan 
selamat Natal dan tahun baru 2020 untuk teman-
eman JOY. Semoga dengan datangnya Bayi 
Kristus dapat membawa sukacita bagi kita 
semua. Tuhan Yesus memberkati

Sisil-Alumni

Merry Christmas saudara/i di JOY  
Sangat bersyukur dan sangat 
bersukacita pernah merayakan Natal 
bersama CG, Ministry dan seluruh 
anggota JOY di tahun lalu. Semoga Natal
tahun ini kita selalu bersukacita dan 
damai natal selalu berserta kita

Pidang-Alumni

Pak slamet jadi koboy, Pergi berkelana 
sampe ke Austria, Selamat Natal warga JOY, 

Marilah kita bersukaria. Selamat Natal 
Joy damai natal berserta kita semua, 

mari bersama kita menyebarkan cinta, 
kasih dan damai Natal.

Karlos-Alumni

Nathania Putri-Alumni

Gr�tings 
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Shallom JOYers! It's the most wonderful time of this year 
because it's Christmas! Yeay. Kiranya damai dan sukacita Natal 

selalu ada dalam hati kita semua dan berkat Natal dari 
Allah Bapa kita menyertai kita hingga menyongsong 
tahun yang baru. I wish you a Merry Christmas and 

Happy New Year! Jesus loves you, so do I  



Selamat Natal JOY! 
Semoga damai, sukacita, pengharapan 
dan berkat yang berkelimpahan selalu 
menyertai kita semua.

Datu - CG Leader

Sebuah cahaya akan datang untuk setiap 
kegelapan, sebuah rencana akan muncul untuk 

setiap hari esok,sebuah jalan keluar akan 
ditemukan untuksetiap masalah. 

Selamat Natal Semuanya. GBU

Hary - CG Dea

Selamat Natal JOY, 
semoga damai natal ada pada kita semua dan 

memberkati keluarga serta sesama kita

Levin CG Alfian

Gr�tings 
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Selamat Natal 2019 Joyer's dimanapun berada, 
Selamat menyambut Tahun Baru 2020. Semoga 
Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita 
dengan segala sukacita dan damai sejahtera, 
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita 
berlimpah-limpah dalam pengharapan. 
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, 
seorang putera telah diberikan untuk kita; 
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, 
dan namanya disebutkan orang: 
Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa 
yang Kekal, Raja Damai. Tuhan memberkati.

Restyandito - Alumni



Greatings

“Iman membuat semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. 
Harapan membuat semua hal bekerja. Cinta membuat segala 
sesuatu menjadi indah. Semoga kita memiliki ketiganya untuk 
natal tahun ini. Natal merupakan saatnya berbagi hati dengan 
cinta dan kasih sayang. Natal merupakan saat untuk memberi 
dan menerima berkat. Kini saatnya bagi kita berbahagia, karena 
penyelamat kita sudah lahir. Semoga dihari Natal tahun ini 
kita  menyongsong masa depan dengan semangat yang lebih 
 

Gr�tings 
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Hai teman-teman JOY, saya Magxi dari Sumba. Senang bisa 
mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman 
semua #special thanks to publishing ministry.  
Semoga  damai  sukac i ta  na ta l  menyer ta i  k i ta 
semua. God bless.

Magxi Junior - Alumni

“Dear JOYers & colleagues... 
Merry Christmas! May JOY be your gift 

at Christmas, and may Faith, Hope, and Love be your 
treasures in the New Year. Berkat Tuhan selalu buat 

teman-teman dan senantiasa menjadi saluran 
berkat-berkatNya dan menjadi 

sukacita bagi sesama"

Petrus Gunarto - Alumni

Melina - Alumni

Selamat Natal JOY Fellowship. Terima kasih 
telah mengenalkan Bayi Yesus padaku.
Semoga Iman, Pengharapan dan Kasih 

boleh orang-orang temui dalam JOY.

Esen - Alumni

lagi dan meraih kedamaian di hari kudus ini dengan hati yang penuh gembira, 
mari bersama-sama berjuang membenah diridinatal tahun ini dalam perubahan 
sikap maupun kata-kata agar dimanapun kita berada, kita tetap menjadi 
terang sama seperti Kristus yang telah kembali dengan membawa berjuta 
erang dan sukacita bagi sekuruh umat manusia. Selamat natal 2019 dan 
tahun baru 2020 bagi kita semua, Tuhan Yesus Memberkati.



Gr�tings 

10

Tinnong - Alumni
Dear JOY. Gak kerasa yah 2019 sudah memasuki penghujung 
tahun, bulan Desember yang dinanti-nanti akhirnya akan 
segera tiba. Tentu Natal juga segera tiba yah. Kali ini 
saya ingin menyampaikan selamat Natal buat teman-
teman JOY, semoga natal tahun ini bisa menjadi berkat
buat kita semua.  Tak hanya itu, tapi semoga natal 
tahun ini kita bisa diingatkan kembali untuk jadi 
terang dimanapun kita berada. Selamat Natal JOY

Saya Dewi (alumni JOY Babarsari) mengucapkan 
selamat Natal 2019 & tahun baru 2020 kepada para staff, 

alumni, dan adik-adik di JOY. Kiranya kasih, damai 
dan pengharapan Natal dapat terus hadir di 

dalam hati dan menyertai kehidupan harian kita. 
Tuhan beserta kita dan orang-orang yang kita kasihi.

Dewi - Alumni

Happy Merry Christmas...
Semoga terang sukacita natal terus bercahaya dihati kita 
dan menjadi dampak bagi semua orang. Dan juga JOY 
sebagai komunitas di kota Jogja semakin menjadi berkat.
With love NMX (Noel, Meti, Max).

Meti - Alumni

Shalom, saya Gabrel mengucapkan, selamat menyambut 
hari Natal. Semoga Natal di tahun ini kita bisa 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 
Selamat memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. 

Damai Kristus melingkupi kita semua 
dan memberikan damai di tengah-tengah kita semua.�

Gabrel - CG Kris



When darkness is the only 
thing that I could see, I'm 

still holding on to find a 
little light of hope. I believe, 

there is grace upon the 
darkness that I've been 

through. And I believe, on 
this Christmas I will find 

that light. May God's grace 
be upon you!

������

Thalia - CG Gian

Menjadi seorang alumni yang bekerja diluar 
Jogja, saya semakin sadar bahwa JOY 
itu rumah yang mungkin ditinggalkan 

kaki, tetapi tidak hati. Karena itu, saya ingin 
mengucapkan Selamat Natal Semua 

“Orang Rumah”! Semoga di hari natal ini kita 
diberi kesempatan untuk berdoa, untuk 

peduli, dan untuk menebar 
kasih Yesus bagi orang disekitar kita.

Gloria Pratiwi - Alumni

Seperti gembala di Padang yang merespon
warta malaikat surgawi dan bergegas
menuju ke Betlehem untuk bertemu 
dengan bayi Yesus dan memuliakan 
Tuhan, maka hendaklahkita juga 
merespon kabar sukacita ini dan 
bergegas memperbaharui hati 
untuk menyambut kelahiran Yesus 
sang Penebus. Christmas is coming...�

Sinta Leo - Alumni
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        Sebenarnya tahun ini adalah tahun yang 
sangat luar biasa bagiku. Satu tahun terakhir 
dengan banyaknya kegalauan yang ada, 
ketakutan, kegelisahan, rasa putus asa dan 
ingin menyerah datang silih berganti bahkan 
campur aduk. Dan parahnya lagi rasa malas 
itu selalu datang. Tapi dari semua yang sudah 
aku alami, banyak hal yang aku rasakan bahwa 
ada campur tangan Tuhan di dalamnya, 
Tuhan mudahkan jalanku.

Aku selalu merasa Sangat kecewa sama diri 
sendiri jika apa yang aku lakukan gagal. Apa 
lagi saat aku mau masuk ke perguruan tinggi. 
Tes yang ku ikuti untuk masuk PTN gagal. 
Sampai akhirnya berfikir untuk aku gap-year 
aja deh. Tahun depan kejar masuk PTN lagi. 
Karna sangat tidak enak sama orang tua kalau 
harus masuk swasta, dan berhubung kakak 
juga masih kuliah. Tuhan mudahkan jalan ku 
untuk masuk ke Universitas, semua urusan 
berjalan lancar. Sampai sekarang aku berada 
di Jogja dan berkuliah. Semua ekspetasi yang 
ku pikirkan diawal tidak ada satupun yang 
terjadi. Semua berjalan tidak seperti yang aku 
bayangkan. Bertemu dengan orang baru tidak 
semenyenangkan apa yang ku bayangkan. 
Tempat baru tidaklah begitu nyaman. 

Berbagai macam aturan yang harus aku lakukan. 
Aku tau, bagian terburuk dari sebuah hal yang 
tak disukai yang membuat aku berfikir itu sebuah 
kesalahan adalah mengeluh, melemah, bahkan 
menyerah. Sampai lupa caranya untuk bersyukur. 
Akibat nya semua yang ku lakukan tidak kulakukan 
dengan sepenuh hati. Aku tau sekarang untuk 
bisa merubah keadaan, aku harus merubah 
mindsetku terlebih dahulu. 

Aku bisa menjalaninya dengan sukacita, kalau 
aku punya pemikiran bahwa ini adalah hal yang 
menyenangkan yang sudah di sediakan Tuhan 
untuk aku jalani.Tidak ada yang menyenangkan 
memang dari hal yang dipaksakan. Tapi aku tau, 
Kemampuan dan kekuatan yang diberikan Tuhan 
akan membawaku mengikuti jalan yang tepat. 
Tidak ada yang lebih besar dari pertolongan 
Tuhan. Tuhan itu selalu luar biasa. Apalagi dalam 
hidupku ini, Tuhan selalu menyediakan kejutan-
kejutan hebat yang membuatku bersemangat lagi. 
Dan pada detik ini, aku bersyukur karna Tuhan 
selalu berikan kesehatan dan kekuatan untuk 
menjalani hari-hariku yang perlu banyak 
perubahan ini. Tuhan itu baik banget walaupun 
aku jarang menemuiNya. Aku percaya, masa 
depanku sungguh ada dan harapan ku tidak 
akan hilang. Tuhan berkati.

by Putri Maitano - CG Rista

TUHAN MEMUDAHKAN JALAN KU
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Pengalaman Bersama A�ah
BERDOA DENGAN JELAS KEPADA TUHAN

by Allyn - Alumni

Hal lain yang saya dapatkan adalah selalu 
belajar bersyukur dengan apa yang saya punya 
saat ini dan belajar tidak mengeluh dalam 
menjalani hidup, semoga sharing saya bisa 
memberkati teman-teman, terima kasih. 
Selamat Natal

   Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 
selama  1 Tahun ini, banyak hal yang Tuhan 
berikan dari pekerjaan, teman, lingkungan 
baru, dan suasana baru yang memfasilitasi 
kenyamanan hidup saya. Satu hal yang 
membuat saya sadar akan kekuatan doa 
adalah ketika belum mendapatkan pekerjaan 
dan saat berdoa saya selalu meminta Tuhan 
berikkan saya pekerjaan, saya tidak 
menyebutkan pekerjaan apa yang saya 

 

. 

inginkan dan dimana.

Pada satu moment dimana saya bertemu dengan 
saudari saya, dia memberitahu saya bahwa saat 
kamu meminta kepada Bapak-Mu, kamu harus 
meminta dengan jelas dimana dan pekerjaan apa 
yang kamu inginkan, akhirnya saya mencoba 
selama beberapa malam saya berdoa dengan 
permintaan yang spesifik dan to the point akhirnya 
benar terjawab, disitulah saya belajar saat berdoa 
dan meminta kepada Bapak maka saya harus 
meminta dengan jelas dan terperinci apa yang 

 

saya mau. 



    Tahun ini terasa begitu berkesan. Saya 
belajar setiap harinya akan hal baru yang tidak 
pernah saya alami sebelumnya. Peristiwa 
paling istimewa yang membekas di benak saya 
adalah pengalaman Kuliah Kerja Nyata yang 
saya lalui pada pertengahan tahun 2019. 
Program KKN ini tidak asing di kalangan 
mahasiswa Yogyakarta karena sudah menjadi
 mata kuliah tersendiri yang wajib diambil. 
Keinginan untuk merasakan KKN di Mentawai, 
namun kenyataannya harus berakhir manis 
dengan penempatan di Ketapang. Selama 40 
hari saya dan teman-teman membaur dengan 
Keuskupan Ketapang dan warga setempat. 
Keuskupan Ketapang melakukan kerjasama 
dengan universitas untuk menjalankan 
beberapa program kerja yang harus dicapai 
demi meningkatkan kualitas masyarakat.  

   
Selain untuk mendokumentasikan rekam jejak 
umat, fungsi pendataan ini adalah untuk 
menghindari pemboikotan tanah/rumah dari 
perusahaan yang ingin mengambil lahan warga, 
sehingga setidaknya warga memiliki tanda bukti 
saat tempat tinggalnya direbut pihak tidak 
bertanggung jawab. Melalui pengalaman inilah, 
saya belajar banyak hal, salah satunya ketulusan 
dalam pengabdian. Tidak mudah untuk melakukan 
misi di pelosok Indonesia, dengan sumber daya 
yang terbatas, namun selalu ada Romo yang siaga 
untuk mengantarkan kami dari satu desa ke desa 
lain, satu pintu ke pintu lain agar bisa mendata 
semua umatnya. Tuhan membuat saya belajar 
dari Romo untuk tidak mengeluh pada kerikil-
kerikil yang mungkin bisa menghambat jalan 
kita, tetapi menggunakan keterbatasan tersebut 
sebagai sarana berkat bagi banyak orang.
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Pengalaman Bersama A�ah
SARANA BERKAT BAGI ORANG LAIN

by Wulan - CG Kris

Salah satu program kerja yang kami lakukan 
ketika KKN adalah mendokumentasikan data 
umat Gereja di Keuskupan Ketapang. Hal ini 
bertujuan untuk mengetahui perkembangan 
umat yang mengalami perubahan maupun 
merekap data umat yang tidak memiliki surat-
surat penting seperti Akte kelahiran, Kartu 
Keluarga, bahkan Kartu Tanda Penduduk. 
Pendataan dilakukan pada sore hingga malam 
hari. Sebuah pengalaman baru yang tidak 
pernah saya bayangkan sebelumnya. Mendatangi 
warga satu-persatu dengan pakaian serba 
tertutup karena menghindari debu dan nyamuk 

hutan, melewati jalan yang tidak ada penerangan, 
dan listrik yang hanya menyala sampai pukul 10 
malam ketika berada di pemukiman. Kami 
mendatangi satu-persatu rumah, menanyakan 
KK, KTP, surat baptis dan surat nikah kepada warga. 
Namun jangankan surat nikah, rata-rata mereka 
hanya memegang KTP yang tidak jarang sudah 
expired. Kebayakan warga berpendidikan rendah, 
memiliki pekerjaan sebagai buruh sawit, dan 
pasutri yang tidak memiliki akta nikah karena 
mereka tidak memiliki cukup biaya untuk 
membuat surat-surat catatan sipil serta jaraknya 
jauh dari rumah. 
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Di Ambon ada acara unik dalam memperingati hari 
raya Natal  adalah dengan membunyikan lonceng 
di gereja-gereja serta sirine secara bersamaan. Ini 
dilakukan tepat pada malam Natal. Kemeriahan 
perayaan dalam menyambut kelahiran Yesus 
Kristus dengan bunyi lonceng dan sirine ini 
dilakukan masyarakat Ambon dari tahun ketahun.

Di Papua saat Natal ada tradisi Barapen yang biasa 
dilakukan warga Papua. Barapen adalah tradisi 
membakar batu yang nantinya akan dijadikan 
sebagai tempat untuk memasak daging babi. Acara 
kuliner ini dijadikan sebagai bagian dari pesta 
lahirnya Yesus Kristus. Tidak hanya itu saja, pada 
beberapa tempat sengaja di desain dengan dekorasi 
dan ornamen-ornamen unik. Ditambah dengan 
nyanyian Natal yang dimainkan selama 24 jam.

Papua

Ambon

Di kawasan Cilincing,warga Kampung Tugu 
merayakan Rabo-rabo tentunya ini sudah 
menjadi agenda tahunan jika Natal tiba.
Tradisi ini biasanya dilakukan warga Kampung 
Tugu dengan bermain  musik  sambi l 
mengunjungi rumah-rumah tetangga seusai 
ibadah di gereja, tak lupa juga mereka sambil 
menari mengikuti alunan musik. Dan yang 
uniknya, warga yang dikunjungi wajib ikut 
menari bersama dan ikut rombongan tersebut 
sampai rumah terakhir yang di kunjungi.
Setelah selesai berkeliling, pada puncak acara, 
warga akan melakukan mandi bedak dan 
saling mencorat-coret bedak tersebut pada 
wajah warga yang lain. Konon, hal ini 
bertujuan untuk permintaan maaf menjelang 
pergantian tahun.

Kota Yogyakarta sangat terkenal kental dengan 
budayanya. Perayaan Natal di Yogyakarta 
selalu dibumbui dengan budaya. Terlihat dari 
perayaan Natal dari tahun ketahun di ibadah 
gereja yang menggunakan bahasa jawa kromo 
inggil dan pakaian khas Yogyakarta ditambah 
lagi pegelaran wayang kulit yang bertema 
“Kelahiran Yesus Kristus”

Yogyakarta

Cilincing



Es Kelapa Jeruk

Alat : 
1.  Gelas
2.  Sendok
3.  Pisau

Bahan :
1.  Kelapa muda (1 buah)
2.  Jeruk nipis / jeruk 
    manis (2 buah)
3.  Es batu (secukupnya)
4.  Selasih  (optional) 
    (½ sdm)
5.  Air gula (optional) 
    (secukupnya)

Es Soda Gembira
 
Alat :
1.  Gelas ya kaca (biar warnanya bisa keliahatan)
2.  Sedotan

Bahan :
1.  Sirup strobery  (3 sdm)
2.  Sirup jeruk (3 sdm)
3.  Susu kental manis putih (2 sdm)
4.  Air soda/ pepsi (secukupnya)
5.  Es (secukupnya)

Cara :
1.  Masukkan sirup stobery  kedalam gelas, lalu 
    disusul sirup jeruk lalu susu kental manis putih 
    setelah itu masukkan air soda atau pepsi kedalam 
    gelas.
2.  Masukkan Es secukupnya kedalam gelas. 
    Sebelum diminum diaduk. Ini takaran untuk 
    1 gelas. Takaran bisa disesuaikan dengan selera 
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Resep Minuman Natal

Cara : 
1.  Belah kelapa, ambil airnya serta daging kelapa
2.  Potong jeruk nipis/jeruk manis
3.  Siapkan gelas, masukkan air gula secukupnya, 
    tambahkan air kelapa dan daging kelapa
4.  Tambahkan es secukupnya
5.  Peras jeruk nipis ke dalam gelas lalu sajikan

Catatan :
1.  Bila dirumah tidak ada jeruk nipis / jeruk manis 
    bisa diganti dengan Nutrisari jeruk nipis / jeruk 
    orange
2.  1 kelapa bisa digunakan untuk 2 gelas minuman
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       Inti Natal adalah kebersamaannya. Tidak heran apabila banyak yang 
berpendapat atmosfer sekeliling pun berubah setiap kali memasuki 
bulan Desember. Rasanya lebih damai, senyum serta salam pun terasa 
lebih hangat. 
  

Tips Merayakan Natal

Tips Natal Ala JOYer Jika teman-teman gak pulang ke kampung 
halaman, ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Sepulang dari 
Gereja Teman-teman bisa :

1.  Ajak teman-teman (biar gak kesepian) yang tidak pulang kampung 
    untuk kumpul di kontrakan atau di SC (student center)
2. Patungan (kumpulkan uang) untuk beli bahan makanan atau bahan 
    untuk membuat cake
3. Masak sama-sama, makan sama-sama, cuci piring sama-sama biar 
    semakin merasakan kebersamaan keluarga
4. Buat pohon Natal bersama teman-teman biar semakin mendukung 
    suasana. Salah satu tips membuat pohon natal dari barang bekas, bisa menggunakan 
    buku yang sudah tidak terpakai, sehingga bisa disusun seperti pohon natal. 

Tips Natal bagi yang pulang kampung
1.   Sebelum meninggalkan kamar, cabut semua peralatan yang terhubung dengan listrik.
2.  Bersihkan dan rapikan kamar agar waktu pulang tidak terlalu berantakan yaa
3.  Siapkan barang bawaan malam sebelum berangkat
4.  Kunci pintu dan jendela kamar 
5.  Pamitan sama ibu kos dan teman-teman kos, pamitan sama 
     pacar (kalau punya)
6.  Beli oleh-oleh buat keluarga di rumah

Nah itu tadi tips-tips buat teman-teman yang perayaan Natal 
nya pulkam atau tidak berlibur. 
Selamat Natal dan Selamat Menyongsong Tahun Baru
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