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Puji~ah Tuhan, hai jiwaku!

Puj i~ah namaNya yang kudus, hai segenap ba tinku!

Puji~ah Tuhan, hai jiwaku,

dan jangan~ah ~upakan sega~a kebaikanNya!

Dia yang memuaskan hasra tmu dengan kebaikan, sehingga masa

mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawa~i.

( Mazmur 103 : 1-2+5 )
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KATA PENGANTAR

Segal a puji, syukur dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan

Juruselamatku. Atas kuasa, kasih dan kesempurnaanNya, Karya Tulis Ilmiah ini dapat

diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak,

sehingga pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Freddy Tumewu Andries, dr., MS., sebagai dosen pembimbing yang sudah

memberikan waktu, tenaga dan pikiran selama membimbing penulis dalam

menyusun Karya Tulis Ilmiah ini sampai selesai.

2. Keluarga Yohanes Sudjono, papa dan mama yang terkasih, Uthe, ompung Lien,

mbah Mo, ompung Emin, dan Jan Peter kecil tersayang, atas semua dukungan

doa, materiil, maupun moril yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata;

"kiranya rumah hati kita selalu dipenuhi oleh 'kasih Kristus".

3. Christian Obaja secat'a khusus, sebagai tempat penulis bergantung dalam

banyak hal selama proses penulisan ini: "I thank God for having you as my

brother. "

4. Saudara-saudaraku dalam Kristus Tuhan Naomi, Ellen, Geko, Niki, Rodi, Acid,

Nico, Ariel, Wita, Sri, Didik, Andre, Regy, Kak Melvin, Mel, Sarah, Sansan,

Nancy, yang telah menjadi penopang dalam segala do a, kasih dan perhatian

mereka.

5. Maranu, sebagai pendorong bagi penulis untuk terus maJu, karena segala

ingatan akan kasih dan doanya.

6. Sahabat dan ternan-ternan dekatku Naf-naf, SanMar, Hoy, Onggo, Monty, yang

sudah mewamai proses pembuatan karya tulis ini dengan indah.

7. K' Jerre yang sudah memberikan bantuan dan dorongan lewat pmJaman

bukunya; Capia, K'Rina, Jacky, Emil, Freda, yang mengingatkan penulis

untuk bimbingan; K'Pat'lin, K'Budiman, K'Threefena, yang menjadi ternan
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seperjuangan penulis dalarn sidang kedua; Wiwid dan Tatan ternan parasitku;

Mariska untuk pinjaman pulsanya rnenghubungi 'babe'.

8. Ternan-ternan kos penulis, Michael, Edo, Dickson, Aidy, dan Budi, juga Ema

dan Ayi yang sudah rnernbantu penulis rnenyelesaikan karya tulis ini secara

langsung atau tidak langsung.

9. Bang Simon, Anes, Donny, Hebyb, Ian, dan Cici atas dukungan dan

kerelaannya rnerninjamkan sarana untuk penulisan karya tulis ini.

10. Ternan-ternan penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

terntama angkatan 2000 yang telah turnt rnernbantu penyusunan Karya Tulis

Ilrniah ini secara 1angsung atau tidak langsung hingga selesai.

Akhir kata, kiranya Karya Tulis Ilrniah ini dapat bermanfaat bagi kita sernua

yang rnernbaca dan rnernbutuhkannya.

Bandung, Januari 2004

(Elisa Yopitasari)
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