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CATATAN REDAKSI

MENGASIHI SESAMA
Berulang kali Firman Tuhan mengingatkan kita akan pentingnya
mengasihi sesama manusia, tidak ada pengecualian apakah dia satu
suku, satu agama, satu ras, atau termasuk pada golongan apa.
“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang
lebih utama dari pada kedua hukum ini. Inilah perintah-Ku kepadamu:
Kasihilah seorang akan yang lain.”
Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu:
“Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!”
Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang
lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Salam,
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GEMBALA JEMAAT

PEMIMPIN YANG

TAKUT AKAN TUHAN
Oleh : Pdt. S. Situmorang
Mazmur 101:2
“Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela: Bilakah Engkau
datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam
rumahku. ”
Pemimpin seperti apa yang kita harapkan menjadi pemimpin kita?
Banyaknya pemimpin yang jatuh karena kasus korupsi, moral, dan
sebagainya bisa membuat kita merasa pesimis untuk bisa memiliki
pemimpin yang baik. Jika kecerdasan menjadi kriteria utama, banyak
orang dapat menjadi pemimpin.
Jika integritas (kesamaan antara perkataan dan perbuatan) menjadi
kriteria utama, banyak orang yang secara moral telah hidup dengan jujur
dapat menjadi pemimpin. Akan tetapi, jika takut akan Tuhan dan integritas
menjadi kriteria utama, sangatlah sedikit -bahkan bisa disebut langkaorang yang dapat menjadi pemimpin. Mazmur 101 menggambarkan
seorang raja sebagai pemimpin yang berkomitmen untuk menegakkan
integritas dirinya di atas dasar iman kepada Tuhan dan di atas dasar takut
akan Tuhan, sehingga tidak berkompromi terhadap kejahatan dalam
bentuk apa pun (kejahatan yang dimaksud ditunjukkan oleh istilah dursila,
murtad, bengkok, kejahatan, dan lain-lain, 101:3-8). Pemimpin seperti
inilah yang didambakan pada masa kini.
Menjadi pemimpin dalam jabatan apa pun adalah anugerah Tuhan
sehingga seharusnya seorang pemimpin menjalani hidup dan berperilaku
sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang pemimpin harus berani
menegakkan kebenaran. Sayangnya, tekanan lingkungan dan kekuatiran
kehilangan jabatan seringkali membuat seorang pemimpin berkompromi
dengan meniru dunia sehingga tidak lagi hidup dalam kebenaran Tuhan.
Hindarilah sikap berkompromi dan beranilah mengatakan dan melakukan
kebenaran seperti yang dikehendaki Tuhan. Tuhan pasti menolong
pemimpin yang hidupnya bergantung kepada Dia.
Nevins G. Manafe

PATHFINDER BENHIL

berbagi

takjil gratis
Berbagi adalah memberi atau menerima sesuatu mulai dari barang, cerita,
kasih sayang, uang, makanan, dan segala hal yang berkaitan dengan
kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial, manusia saling
membutuhkan satu sama lain. Kita membutuhkan orang lain, dan orang
lain membutuhkan kita, karena hal itu kita harus berbagi.
Pada bulan puasa tahun 2017 tepatnya Pemuda Advent (PA) dan
Pathfinder Jemaat Bendungan Hillir mengadakan acara berbagi takjil.
Setiap sabtu sore dan minggu sore pada pukul 16.30 WIB PA dan
Pathfinder Jemaat Bendungan Hillir mempersiapkan takjil yang akan
dibagikan kepada saudara-saudara kita yang menjalani ibadah puasa.
Takjil yang dibagikan berupa buah kurma yang dipaketkan dengan
makanan ringan dan segelas minuman segar yang telah dibuat bersama.
Acara ini mengajak kepada pemuda-pemudi untuk peduli kepada orang di
sekitar, karena berbagi harus dilandasi dengan kepedulian, tanpa
kepedulian kita tidak akan mau untuk mengorbankan tenaga dan
meluangkan waktu kita untuk berbagi kepada sesama. Kepedulian dan
berbagi dengan sesama adalah sebuah langkah yang harus kita ambil
karena dengan itu kita menjalankan perintah Allah untuk saling mengasihi
sesama manusia. Acara berbagi takjil yang telah dilakukan PA dan
Pathfinder Jemaat Bendungan Hillir membuat kita dapat merasakan
indahnya berbagi, indahnya perbedaan, dan indahnya untuk saling
bertoleransi kepada sesama.
“Jika kita tidak bersaudara di dalam iman, biarlah kita bersaudara di dalam
kemanusiaan.”
Nevins G. Manafe

Sharon Sagala

SEKOLAH ADVENT BENHIL

ACARA PENAMATAN

TK-SD ADVENT BENHIL
Oleh : Ibu L. Purba

Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, TK-SD Advent Benhil mengadakan Acara
Penamatan TK-SD Advent Benhil. Pembicara hari itu adalah Bapak Omer Simbolon
Dir.Pendidikan Konfrens DKi Jakarta. Jumlah yang ditamatkan 27 orang, TK 7 dan SD 20
orang.
Puji Tuhan , SD Advent Benhil mempunyai prestasi yang baik. Pelajaran matematika ada
yang memperoleh nilai sempurna. Dan murid2 yang ditamatkan ada juga tetap
melanjutkan pendidikannya di sekolah Advent.
Narasumber

SEKOLAH ADVENT BENHIL

KELAS SUARA NUBUATAN
DAN BAPTISAN
Oleh : Ibu L. Purba

Setiap hari Jumat selesai belajar, secara rutin, murid kelas V dan VI yang berjumlah
32 orang mengikuti pendalaman Alkitab melalui pelajaran Suara Nubuatan yang
disampaikan guru2 TK-SD Advent Benhil.
Puji Tuhan, pada hari Sabat tanggal 10 Juni 2017, 20 orang murid ditamatkan. Dan
2 orang dibaptis yaitu Tabitha Roulina Siahaan dan Gàbriella Torochi Dasmasela.
Pelajaran dua tahun dan pelajaran itu sudah diulang dua kali supaya paham benar.
Nevins G. Manafe

ARTIKEL

KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP HAK PEKERJA
ATAS PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA
AKIBAT TERJADINYA
KEPAILITAN
Oleh Jesica Novia Puspitaningrum, S.H.

Manusia dan pekerjaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam rantai kehidupan, agar orang dapat
hidup maka orang harus bekerja, sebagian orang memilih untuk membuka lapangan pekerjaannya sendiri atau
berbisnis, sebagian lagi memilih untuk bekerja di Perusahaan. Dewasa ini, banyak Perusahaan yang mengalami
penurunan dalam membangun usahanya, salah satunya dikarenakan menurunnya ekonomi global, sehingga
Perusahaan tidak dapat membayar utang-utangnya kepada bank atau vendor-vendor yang mendukung usaha
Perusahaan, bahkan sebagian besar utang-utang Perusahaan sudah jatuh tempo. Akibatnya, Perusahaan
mengalami kebangkrutan atau Pailit.
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya
dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, (Pasal 1 butir 1 UU Kepailitan & PKPU).
Dengan adanya keadaan pailit bagi perusahaan, tentu saja menimbulkan berbagai kekhawatiran pada pekerja,
mulai dari kekhawatiran akan pembayaran upah serta kekhawatiran karena kehilangan lapangan pekerjaan.
Namun, Undang-Undang menjamin hak-hak pekerja, salah satunya hak untuk mendapatkan upah.
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh
dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan, (Pasal 1 butir 30 UU
Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 butir 1 PP 78/2015).
Dalam hal perusahaan pailit, pekerja yang bekerja pada Debitor/Perusahaan Pailit dapat memutuskan
hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu
menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa
hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari
sebelumnya. (Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU).
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 165 UU Ketenagakerjaan, Pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh
berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa
kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (4).
Selanjutnya, sejak perusahaan dinyatakan berada dalam kedaan pailit maka terhadap seluruh harta kekayaan
perusahaan pailit berada dalam kewenangan Kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengurusi
serta melakukan pemberesan dalam proses kepailitannya. Oleh karenanya, pekerja dapat mengajukan tagihan

atas upah terhitung sampai dengan tanggal putusan pailit kepada Kurator.
Tagihan atas upah yang dapat diajukan yaitu:
Gaji pokok;
Uang Pesangon;
Uang Penghargaan Masa Kerja;
Uang Penggantian Hak.

Gambaran Umum Proses Kepailitan :

PT. X
PAILIT

Penunjukan Kurator
oleh Pengadilan

Pemberitahuan
Putusan Pailit, Agenda
Rapat & Batas Waktu
Pengajuan Tagihan
kepada para Kreditor
oleh Kurator.

Pengajuan Tagihan
Kreditor yang dilakukan
ke Kantor Kurator

Penjualan Asset
oleh Kurator

Veriﬁkasi Tagihan
Kreditor bersama
dengan Debitor di
Pengadilan

Menunggu Daftar
Pembagian

Pembagian

DAFTAR TAGIHAN
KREDITOR

Pengakhiran
Kepailitan

Tahap Pemberesan:
Setelah proses penjualan terhadap seluruh asset selesai dan Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan Daftar Pembagian,
maka Kurator akan membayarkan tagihan para Kreditor secara proporsional sesuai daftar tagihan yang telah diverifikasi
menurut golongan tagihannya, yakni:
1.
2.
3.

Kreditor Preferen (yang didahulukan pembayarannya)
Contoh: Utang Pajak, Upah Pekerja sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP 78/2015.
Kreditor Separatis (pemegang hak jaminan kebendaan)
Contoh: Bank.
Kreditor Konkuren
Contoh: vendor.

Dasar Hukum:
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan & PKPU);
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”);
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”).
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KESEHATAN

CeRMATILAH JAM
BIOLOGIS TUBUH ANDA
drg. Jessica Pardede
Apakah anda pernah mengetahui bahwa ada jam biologis tubuh? ya.. jam biologis
diartikan sebagai sistem tubuh yang mengatur kapan tubuh harus beristirahat, kapan
tubuh memerlukan makanan atau kegiatan lainnya yang dapat dilakukan selama 24
jam. Timer jam biologis ini dapat berjalan karena adanya Suprachiasmatic Nuclei
(SCN). Pernahkan anda mempertanyakan, mengapa jika malam tiba, pasti akan ada
rasa mengantuk? Dan untuk orang-orang yang tinggal di pedesaan dimana tidak ada
listrik, mereka cenderung akan tidur lebih cepat dari kita yang tinggal di perkotaan?
Jawabannya adalah karena tubuh kita mempunyai hormon melatonin.
Saat sudah gelap, SCN akan memerintahkan tubuh untuk mengeluarkan hormon
melatonin, yang menginstruksikan tubuh untuk istirahat. Namun, di perkotaan dengan
adanya lampu listrik yang membuat suasana malam selalu terang, akan menghambat
keluarnya hormon melatonin dan membuat manusia akan tidur lebih larut malam.
Untuk manusia yang bekerja sampai larut, SCN tubuh akan beradaptasi dalam
mengeluarkan hormon melatonin sehingga masih bisa terjaga hingga larut malam.
Kita membutuhkan tidur cukup agar tubuh dapat memperbaiki sel-sel yang rusak. Tidur
cukup yang sehat adalah 7 hingga 9 jam setiap hari. Perbaikan sel-sel ini dipicu oleh
hormon yang bernama Human Growth Hormone (HGH). Dengan tidur sekitar 8 jam per
harinya, anda akan bangun pagi dengan merasa lebih segar dan dapat menikmati tidur
yang pulas. Saat tidur, tubuh memproduksi hormon vasopressin, yang bertugas
menghambat pengeluaran urine, sehingga anda dapat tidur 8 jam atau lebih, tanpa
terganggu harus pergi ke kamar kecil.
Pada pagi hari, minumlah segelas air hangat agar dapat mendorong enzim-enzim yang
ada di dalam mulut ke dalam lambung untuk proses detoksifikasi. Tunggu 20 menit
sebelum Anda mengonsumsi sarapan atau minuman lainnya. Olahraga pada pukul
05.00 pagi juga kurang bermanfaat, karena suhu tubuh masih rendah dan otot belum
panas. Sedangkan, berolahraga pukul 07.00 pagi dan berjemur di bawah sinar
matahari dapat menghasilkan hormon serotonin yang meningkatkan mood.
Tubuh kita dalam keadaan optimal 3 jam setelah bangun tidur. Jika anda tidak sempat
untuk berolahara pagi hari, waktu yang tepat untuk berolahraga adalah pukul 18.00,
dimana kekuatan dan fleksibilitas tubuh dalam kondisi puncak. Hal ini disebabkan
karena kandungan glikogen (simpanan karbohidrat) pada saat itu di dalam tubuh
cukup banyak dan menjadikan salah satu sumber energi. Oleh karena itu, jagalah
tubuh anda dengan mengenali jam biologis tubuh, agar selalu dalam kondisi prima.
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KESEHATAN

dr. Bona Pardede

Air penting bagi kehidupan makhluk hidup. Semua yang hidup di darat maupun lautan, salah satu yang
terpenting untuk bertahan hidup adalah mencegah tidak terjadi dehidrasi (kekurangan cairan). Tanpa
air, manusia dapat bertahan hanya beberapa hari. Air membentuk 75% berat badan pada anak bayi,
55% pada orang dewasa dan sangat penting untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh dan hidup.
Misalnya pada orang dewasa memiliki berat 60 kg, makan ada sekitar 30-40 liter cairan dalam
tubuhnya. Tapi masih banyak pertanyaan tentang komposisi tubuh dan kebutuhan kita akan cairan,
kenapa kita haus dan harus minum untuk dapat beraktivitas dengan baik.
Sumber cairan ke dalam tubuh didapat dari 2 sumber utama yaitu dari makanan dan minuman.
Jumlahnya sebanyak 2300 ml/hari yang kita butuhkan, tapi hal ini dipengaruhi juga oleh aktivitas,
cuaca dan kebiasaan fisik manusia itu sendiri. Cairan ini juga tidak hanya masuk, tapi juga harus
dikeluarkan oleh tubuh melalui proses berkemih, berkeringa dan penguapan dari kulit. Untuk itu sangat
penting untuk menjaga keseimbangan jumlah cairan kita sehari-hari. Keadaan seperti diare,
muntah-muntah, demam tinggi, olahraga berat dan kurangnya asupan cairan dapat mempengaruhi
keseimbangan cairan tubuh kita.
Saat terjadi kurangnya cairan tubuh, dikenal sebuah sistem kontrol refleks baroreceptor, dimana tubuh
secara otomatis dapat mendeteksi adanya ketidak seimbangan dalam tubuh. Khususnya organ ginjal
dan pembuluh darah mengirim sinyal ke otak kita agar tubuh dapat merespons sedemikian rupa
terhadap keadaan kurang cairan ini. Ada sistem angiotensi-aldosteron- ADH yang bekerja untuk
mengatasi hal ini. sebagai hasil akhir yaitu akan berkurangnya cairan yang akan

dibuang melalui
berkemih. Juga akan bekerja memicu rasa halus, dimana diawali dengan dehidrasi
dari sel terjadi pengentalan dari darah pada pembuluh darah. Tubuh akan
merespons, membutuhkan cairan untuk mengatasi kekentalan ini. Mulut dan
lambung sebagai saluran pencernaan juga akan mengalami kekeringan, dan

mengirim sensasi haus juga ke otak. Manusia akan merasa kelegaan saat
mendapatkan air yang dibutuhkan.
Sebuah teori yang diperhatikan bahwa saat kita haus, makan cairan yang didalam
tubuh kita belum tentu sel mengalami gangguan keseimbangan ini. Akan tetapi itu
merupakan sebuah sinyal bahwa tubuh memerlukan cairan. Terjadinya dehidrasi
adalah pada saat sel atau pun pembuluh darah benar-benar kekurangan cairan yang
tidak dapat di kompensasikan oleh tubuh. Contoh yang sangat mudah adalah saat kita
mengalami kehilangan cairan yang lebih berat seperti saat diare berat atau
perdarahan berat. Bahkan terkadang tidak terjadi lagi rasa haus, akan tetapi tubuh
tetap harus membutuhkan cairan ini untuk mencapai keseimbangan.
Kebutuhan cairan kita sebagai sudah dijelaskan yaitu sekitar 2 liter harus dapat
dipenuhi dalam aktivitas kita sehari-hari. Walaupun angka ini sangat bervariasi,
manusia harus senantiasa mendapatkan cairan yang di butuhkan tubuh. Dikatakan
dengan meminum air yang cukup, 2 liter atau lebih dapat mencegah penyakit-penyakit
kronis seperti gagal ginjal, diabetes, penyakit jantung dan kanker. Minum air cukup
juga dapat menjaga berat badan untuk mencegah kegemukan atau kurus, mencegah
sembelit. Untuk itu penting untuk terus menjaga asupan cairan kita dan memilih
minuman yang sehat untuk tubuh.

Pixabay

PEMUDA ADVENT

Bulan Penuh Berkah,
Bulan Penuh Kasih
Bulan Juni tahun 2017 menjadi sebuah bulan yang menjadi penantian saudara-saudara
muslim di seluruh dunia. Terutama di Indonesia dimana mayoritas agamanya adalah
muslim maka bulan ini menjadi bulan yang spesial karena selama 30 hari menjalani puasa
dan merayakan Idul Fitri. Dalam rangka perayaan hari raya inilah maka sebagai bagian
dari keluarga besar umat beragama yang ada di Indonesia, Gereja Masehi Advent Hari
Ketujuh Jemaat Bendungan Hilir (Advent Benhil) ingin berkontribusi kepada
saudara-saudara yang menjalani Bulan penuh berkah, Bulan penuh kasih.
Bulan penuh berkah, Bulan penuh kasih menjadi sebuah ucapan yang dapat dibagikan
agar seluruh umat merasakan kasih Allah dan berbagi dalam pelayanan di bulan ini.
Advent Benhil melalui Departemen Komunikasi IT dan Kerukunan Umat Beragama
bersama dengan Departemen Pemuda Advent, dan Departemen Penginjilan Perorangan
menjalankan sebuah program pelayanan yaitu berbagi Takjil (Menu hidangan makanan
dan minuman untuk berbuka puasa) yang dibagikan kepada masyarakat sekitar
lingkungan gereja. Dengan program pelayanan ini seluruh jemaat turut aktif untuk
membantu persiapan, dan membagikan Takjil dengan senyuman kepada
saudara-saudara muslim. Kontribusi setiap jemaat dalam pelayanan pembagian Takjil ini
kiranya dapat dijadikan sebagai langkah nyata dalam menjadikan Kasih sebagai tabiat
dan menyalurkan berkat Allah yang sudah dirasakan dalam kehidupan kepada
saudara-saudara dimanapun kita berada.

Oleh Elquino Simanjuntak

Pelayanan berbagi Takjil ini dilaksanakan selama bulan Ramadhan di sore hari Sabtu dan
Minggu pada jam berbuka puasa. Orang tua dan muda meluangkan waktu dan tenaga
mereka untuk melaksanakan acara ini, dan puji Tuhan seluruh rangkaian pembagian takjil
telah terlaksana dengan baik. Kesaksian dari salah satu anggota jemaat mengenai
program ini “Program ini sangat baik, banyak yang kita telah layani dan suatu kesempatan
yang luar biasa dari Allah untuk berbagi kasih pada saudara-saudara muslim. Hati ini
terenyuh melihat senyuman dan mendengarkan ucapan terima kasih dari
saudara-saudara dan keluarga yang menerima bantuan ini. Ini meyakinkan hati saya
untuk terus berbagi kepada sesama dimanapun saya berada.” Kiranya kasih Tuhan
senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan jangan lupa untuk terus berbagi
kasih dimana pun kita berada karena itulah yang diajarkan Yesus ketika melayani di dunia
ini. 1 Yohanes 3:18 “Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau
dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.” (rgp)
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Roger Pardede

BWA BENHIL

JALAN sehat BWA

Pada Minggu pagi tanggal 11 Juni 2017, Bakti Wanita Advent (BWA) GMAHK
Bendungan Hilir melakukan jalan sehat yg diawali dg kebaktian singkat dipimpin
oleh Reginaldy Barus pkl 6.00 pagi. Bersama-sama kemudian mengikuti acara
kesehatan di Car Free Day Sudirman.
Narasumber

Widi Tabita

ARTIKEL

inilah hidupku,
PAKAILAH SESUAI
RENCANA-MU
Jika dicermati maka judul artikel ini merupakan penggalan sebuah lagu, apakah Anda mengetahuinya?
Betul sekali, lagu ini adalah lagu yang berjudul “Bagaikan Bejana” yang merupakan lagu rohani Kristen yang
sering sekali terdengar sebagai lagu pujian di dalam perbaktian. Berikut ini adalah liriknya “Bagaikan bejana
siap dibentuk, Demikian hidupku di tanganMu, Dengan urapan kuasa RohMu,Ku dibaharui selalu; Jadikan
ku alat dalam rumahMu, Inilah hidupku di tanganMu, Bentuklan sturut kehendakMu, Pakailah sesuai
rencanaMu; reff: Ku mau sperti-Mu Yesus, disempurnakan slalu; Dalam segnap jalanku, memuliakan
namaMu.”
Tuhan menggunakan berbagai cara untuk membentuk umatNya, terutama untuk mengajarkan dan
menjalani hidup yang penuh kasih. Kesempatan kali ini Departemen Komunikasi IT dan Kerukunan Umat
Beragama bersama dengan Departemen Pemuda Advent, dan Departemen Penginjilan Perorangan
menjalankan sebuah program Pasar Sembako Murah. Dimana Jemaat dipanggil untuk menyumbangkan
bahan-bahan Sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang bertempat
tinggal di lingkungan Kelurahan Bendungan Hilir RT.05, 06, 07, 08 dan 09. Semangat yang luar biasa dan
respon positif dari masing-masing jemaat yang mengajukan diri untuk menyumbangkan Beras, Gula,
Minyak Goreng, ataupun dalam bentuk Dana dan keperluan lainnya untuk menjalankan acara ini. Dan
sampai dengan hari terakhir pengumpulan sumbangan, telah diterima dan dikumpulkan bahkan melebihi
rencana jumlah yang akan dibagikan, Puji Tuhan.
Pada tanggal 18 Juni 2017 sesuai dengan rencana maka Jemaat Advent Benhil berkumpul, berdoa dan
menjalankan acara Pasar Sembako Murah. Setiap Paket yaitu 2Kg Beras, 1Kg Gula, dan 1Liter Minyak
diberikan potongan sebesar 50% kepada masyarakat dan ada juga yang dibagikan secara cuma-cuma
kepada masyarakat yang kurang mampu. Diharapkan dengan Pasar Sembako Murah ini dapat membantu
konsumsi masyarakat yang ada dilingkungan Kelurahan Bendungan Hilir dimana harga bahan pokok yang
semakin naik menjelang hari raya. Puji Tuhan dalam kegiatan ini sejumlah 152 Keluarga telah menerima
bantuan paket sembako murah yang disediakan Jemaat Advent Benhil.
Dan bukan hanya untuk warga Bendungan Hilir saja, untuk membantu pelayanan Tuhan di Sekolah Sabat
Ciseeng maka akan dikirimkan juga paket sembako yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada warga
disana sebanyak 50 paket.
Selain Pasar Sembako Murah, Jemaat Advent Benhil juga telah mengumpulkan pakaian layak pakai yang
dikumpulkan oleh masing-masing jemaat dan akan dibagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan
di daerah Tegal, Jawa Tengah.
1 Tawarikh 29:14 “Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan
persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari pada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah
persembahan yang kami berikan kepada-Mu.” 1 Yohanes 4:7”Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita
saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan
mengenal Allah.” (rgp)
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