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Kepada yang terhormat:

Majelis Gereja di lingkungan GKJ dan GKI SW Jateng
di tempat
Dalam kehidupannya manusia selalu menjalaninya dengan
penuh pergulatan dan pertentangan. Harapan tentang
kenikmatan dan kebahagiaan selalu terbentur dengan realitas
kehidupan di luar dugaan yang penuh dengan penderitaan dan
kekecewaan. Mau tidak mau hal inilah yang harus dijalani
manusia dengan siap mengikuti apapun resiko kehidupan yang
dijalaninya.
Buku ini dipilih karena menarik dan sesuai konteks pada masa
ini di mana manusia sedang mengalami pergulatan dalam
kehidupannya akibat efek pandemi yang juga belum
menemukan titik terang. Dalam buku ini menjelaskan di mana
manusia adalah mahluk yang memiliki kesatuan jasmani dan
rohani. Berdasarkan kenyataan ini manusia harus bergulat
dalam hidupnya karena sifat jasmani adalah terarah pada
kehidupan duniawi, sedangkan rohani bersifat terarah pada kehidupan sorga. Tulisan buku
ini ingin menggambarkan bagaimana spiritualitas berbicara dalam situasi konkret dan
sekaligus membantu memaknai pergulatan hidup sehari-hari. Semoga buku "spiritualitas
dalam Pergulatan" membantu setiap kita bergulat dengan apapun situasi dan kondisi dalam
kehidupan dengan tetap teguh, kuat, dan perkasa.
saat

Dalam kesempatan ini LPP Sinode mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti Telaah
Buku tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tgl:

Jumat, 15 Januari zozr
Waktu: pukul 1o.oo WIB - selesai
Melalui link zoom yang akan dibagikan kepada para peserta yang
sudah mendaftar.
Kami sangat bergembira apabila bapak/ibu/saudara dapat mengkhususkan waktu bersamasama dengan LPP Sinode dalam telaah buku tersebut di atas. Telaah buku ini dilaksanakan
tanpa dipungutbiaya bagi peserta dan akan dilaksanakan secara onltne melalui zoom meeting.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui telepon (ozzi sL472t atau WA ogg6-5252-o3s6.
Demikian undangan kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
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