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tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis, kecuali yang mengacu dalam 
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Motto 

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan 

ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. 

                                                                                                                                                (James Thurber) 

 

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari 

orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 

(Abu Bakar Sibli) 
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kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun serta menyertai perjalanan saya sampai pada saat ini, 

karena sumber hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang penulis terima semua berasal dari-

Nya. Maka dari itu penulis mengungkapkan syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yesus 

Kristus. 
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SARIPATI 

Pergelaran wayang adalah salah satu jenis kesenian tradisional Jawa yang sudah ada sejak 

ratusan tahun yang lalu. Dalam pergelaran wayang diperlukan seorang dalang, yaitu yang 

memiliki keterampilan untuk memainkannya. Cerita pewayangan umumnya 

menggambarkan tentang kehidupan yang ada di dunia ini. Jauh sebelum hadirnya tokoh-

tokoh agama, dalang sudah terlebih dahulu mengajarkan tentang Tuhan. Banyak orang Jawa 

meyakini bahwa seorang dalang memiliki kekuatan supranatural atau dapat juga mengobati 

orang sakit. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang dalang dapat mengajak orang lain untuk 

mengikuti ritual-ritual penyembahan kepada roh-roh nenek moyang yang diyakini dapat 

menyelamatkan mereka. 

GPIB ATK sector Tambakrejo memiliki seorang anggota jemaat yang berprofesi sebagai 

dalang. Walaupun belum lama menjadi orang Kristen, namun dalang tersebut dapat dengan 

mudah memahami ajaran pendeta. Melalui kepintarannya memainkan wayang, pendeta di 

GPIB ATK khusunya sektor Tambakrejo sering meminta kepada dalang tersebut untuk 

memainkan wayang di gereja, dengan tujuan supaya warga jemaat yang mayoritas adalah 

orang jawa dapat secara mengerti pesan firman Tuhan dan mengubah perilaku mereka yang 

tidak sesuai dengan kehendak Tuhan serta meninggalkan kepercayaan mereka terhadap hal-

hal gaib. Kehadiran dalang di tengah-tengah warga jemaat juga mengubah perilaku dalang 

itu sendiri, karena sebelum menjadi orang kristen dalang tersebut sangat tertutup dengan 

orang-orang yang ada di sekitarnya. 
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