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Pertemuan KKS Adven I di Lingk Agustinus diadakan tgl. 28 November yang dihadiri oleh 13
orang (2 Laki laki, 8 Perempuan dan 2 anak-anak). Pertemuan  dipandu oleh BP. Teddy.
Permainan sedikit dirubah karena mayoritas yang datang orang tua dan tempatnya juga tidak
besar, jadi kita bermain sambil duduk dan huruf di pegang tidak di dikalungkan. Walaupun
cuma 13 orang permainan cukup seru dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah ditambah
adanya 2 anak kecil ( Fei-Fei & Jason ) yang meramaikan suasana. Lagu-lagu wajib yang harus
dinyanyikan di pertemuan keluarga 1 adalah lagu-lagu yang jarang di dengar namun peserta
tetap semangat belajar untuk bernyanyi bersama.

KKS Adven 1 ini mengajarkan kita untuk melatih pendengaran dan mulut kita. Dalam permainan
kita diajak untuk mendengarkan pemimpin permainan dan teman-teman di kelompok untuk
dapat menjawab pertanyaan dan membentuk kata dari huruf-huruf yang kita pegang.
Permainan kelihatan mudah tapi kalau kita tidak mendengarkan petunjuk dari pemimpin
permainan dan teman-teman di kelompok akan menjadi berantakan.

      

Santo Yakobus di pertemuan 1 ini mengajarkan bagaimana berbicara dan mendengarkan yang
baik supaya tidak menyakiti hati orang lain yaitu dengan cepat mendengar tetapi lambat untuk
berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Tetapi semua itu tidak akan sempurna jika kita tidak
menjadi pelaku firman, “Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya
pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri”. 

  

Memang tidak mudah menjalankan apa yang telah kita pelajari dalam pertemuan pertama ini
semog kita bisa membangun niat kita dalam mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan
Nya.
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