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Tahun ini kita masih memperingati dan merayakan 

Paska dalam suasana pandemi Covid-19. Namun dibanding 

tahun lalu, tahun ini ibadah sudah bisa dilakukan secara onsite 

atau tatap muka walaupun jumlah kehadiran di gereja masih 

dibatasi, sehingga suasana ibadah pun juga menjadi berbeda.

Majalah Ebenhaezer  dalam Edisi  Paska ini  

menampilkan laporan kegiatan Paska, baik dalam bentuk 

tulisan maupun foto-foto yang diharapkan bisa menjadi 

pengingat kegiatan yang dilakukan selama Paska GKI 

Coyudan Solo tahun 2022 ini. Selain itu juga 

ada artikel terkait tema Paska dan 

tulisan tentang karunia bahasa roh yang 

d i h a r a p k a n  b i s a  m e n a m b a h  

pengetahuan bagi para pembaca. 

 Kami berharap agar pembaca ikut 

berkontribusi dalam mengisi rubrik-

rubrik yang ada di majalah ini dengan 

mengirimkan tulisan berupa artikel, 

ke s a k s i a n ,  p u i s i ,  c e r p e n ,  d a n  

sebagainya.  Akhirnya,  selamat  

membaca dan selamat Paska, Tuhan 

memberkati kita semua. Amin

Salam,

Redaksi
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Sebagai manusia, luka dalam hidup adalah hal Dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dan 

yang tidak mudah untuk dihindari. Dengan menyadari ketakutan, Yesus kembali menampakkan diri-Nya 

hal tersebut, luka bukanlah sebuah tanda kelemahan kepada para murid di sebuah ruangan yang sama, 

bahkan kehancuran manusia. Luka-luka dalam hidup delapan hari sebelumnya. 

kita justru menjadi jalan bagi Tuhan agar kita dapat Yesus, secara khusus bertemu dan menunjukkan 

mengalami arti pemulihan yang datang dari kasih diri-Nya kepada Tomas di hadapan para murid yang 

karunia-Nya. lain. Sapaan Yesus yang pertama kepada Tomas 

Luka t idak dimaksudkan Tuhan untuk adalah “Damai Sejahtera bagi kamu!”. Damai 

sepenuhnya menghancurkan kita. Luka diijinkan sejahtera ini diberikan oleh Yesus bagi Tomas yang 

Tuhan untuk membuat kita mengalami arti dirundung ketidakyakinan dan ketidakpercayaan. 

kebangkitan Kristus, dimana Ia pernah menunjukkan Keduanya adalah luka yang Tomas rasakan.

bekas luka-lukanya pada Tomas. Luka dalam Melihat Yesus, Guru yang sangat Ia kasihi dan 

kehidupan kita bisa berupa: kecemasan, ketakutan, kagumi, disalib dan diperlakukan dengan sangat keji, 

kekhawatiran, trauma masa lalu, dan lain-lain. telah membuat luka besar di hati Tomas. Luka itu 

Tidak ada yang mau hidup dengan luka, namun sampai membuat Tomas sulit percaya pada 

jika semakin dihindari dan tidak diakui, luka akan kebangkitan Yesus dan sulit mengingat apa yang 

semakin nyata terasa. Dalam kebangkitan Kristus, pernah Yesus katakan tentang kebangkitan-Nya, 

luka-luka yang kita rasakan mempunyai makna dan sebelum Yesus disalib. Ya, mungkin hal ini pernah atau 

begitu berarti. sedang kita alami, saat hati terluka atas sebuah 

Pada saat itu, Yesus menunjukkan luka-luka-Nya kejadian yang merenggut iman, kita menjadi orang 

kepada Tomas, murid yang awalnya tidak mau yang cenderung susah percaya pada karya Tuhan atas 

memercayai kebangkita Yesus sebelum ia melihat dan diri kita yang mampu melampaui duka dan luka. 

menyentuh sendiri bekas luka-luka pada tubuh Yesus. 

Pdt. Keshia Hestikahayu S

Kebangkitkan Kristus:
Lukanya Menjadikan

Lukaku Berarti

Surat Gembala

02



Damai sejahtera dari Tuhan adalah anugerah berkata di hadapan Yesus yang menghargai lukanya, 

bagi Tomas yang pada saat itu masih tertatih-tatih “Ya Tuhanku dan Allahku!”. Pengakuan ini lahir 

untuk kembali menata hidupnya setelah kematian dalam pengalaman iman yang sangat dalam. Luka-

Yesus. Yesus tidak datang kepada Tomas dengan luka Kristus menjadi sumber cinta bagi pemulihan 

kekecewaan, meskipun Tomas belum percaya luka-luka Tomas, menjadi jalan pertobatan lahirnya 

sepenuhnya pada kebangkitan-Nya. Yesus justru pengakuan iman yang kuat. Dalam pengakuan ini, 

datang dengan memberi apa yang paling Tomas Tomas menyadari bahwa Kristus yang bangkit adalah 

butuhkan saat itu, yaitu damai sejahtera. Damai IA yang juga ikut terluka bersama dalam kelemahan 

sejahtera inilah yang membuat Tomas dapat dan kerapuhan Tomas sebagai manusia. Sebagai 

menghadapi, mengakui, dan melihat luka-luka dalam murid Kristus, luka-lukanya diubah menjadi 

hatinya. Meski ia terluka, damai sejahtera dari Tuhan penyembahan pada Kristus yang rela dan 

menguatkannya kembali untuk berjalan. memberikan diri-Nya terluka bagi Tomas

Hal ini dikuatkan pula dengan Yesus meminta Ini pulalah yang sedang kita alami, dalam 

Tomas menyentuh bekas-bekas luka-Nya. Dalam perjuangan hidup yang kerap kali membuat kita mesti 

kejadian ini, sekali lagi, Tomas menyentuh Kembali menghadapi luka-luka yang tak mudah, kebangkitan 

luka-lukanya dan dipertemukan dengan kasih dan Kristus adalah harapan yang teguh untuk berani 

karya Yesus Kristus yang ajaib. Dalam Luka Kristus, memberi diri dipulihkan. Dalam luka, kita mengalami 

luka Tomas diangkat dan disembuhkan. Dalam luka- arti kebangkitan Kristus yang nyata. Setiap hari, luka 

luka Kristus, luka di hati Tomas dihargai sebagai Kristus menjadi kebangkitan kita dari segala ketakutan 

caranya beriman kepada Kristus. Dalam luka-luka dan keuatiran serta trauma. 

Kiranya dalam perjalanan hidup kita dari hari ke hari, Kristus, seluruh ketakutan dan kebingungan Tomas 
kebangkitan Kristus menjadi pusat dari segala 

selama ini membuatnya memaknai bahwa hal ini 
pemulihan luka yang sedang kita hadapi. Di hadapan 

mesti ia lalui agar ia sendiri mengalami pemulihan dari luka-luka Kristus, luka-luka kita mendapat  tempat 
Kristus. untuk dipulihkan dan diteguhkan, sehingga kita 

dapat berkata “Ya Tuhanku dan Allahku!” Setelah mengalami pemaknaan kembali tentang 
(KHS/BWA)luka dalam hidup dan hati Tomas, lahirlah sebuah 

pengakuan iman yang sangat kuat dari Tomas. Ia 
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Paska 2022
GKI Coyudan Solo

Ketika orang menaruh harapannya pada diri Pertama, pembagian sembako. Kegiatan ini didasari 

sendiri, pada orang lain, atau pada suatu  keadaan, bahwa sudah 2,5 tahun pandemi berlangsung sehingga 

banyak yang menjadi kecewa ketika harapannya tidak banyak sesama kita yang membutuhkan uluran kasih.  

tercapai. Sebagai orang beriman kita diajak untuk terus Karena itulah dilakukan aksi sosial berupa pembagian 

percaya bahwa kemenangan Kristus sajalah yang paket sembako sebanyak 208 paket dari hasil 

menjadi pengharapan kita. Karena jika musuh terbesar persembahan kasih anggota Jemaat GKI Coyudan. 

kita, yaitu maut, telah dikalahkan-Nya, maka terlebih Panitia telah menyalurkan paket tersebut kepada 

lagi segala pergumulan hidup kita dapat ditanggung di jemaat/simpatisan dan sesama yang membutuhkan.

dalam Dia yang telah bangkit dan menang. Kedua, pengumpulan pakaian pantas pakai. 

Hal itulah yang melatarbelakangi Panitia Paska Panitia Paska memberi ruang bagi anggota Jemaat GKI 

2022 GKI Coyudan memutuskan untuk mengambil tema Coyudan yang ingin membagikan pakaian pantas pakai 

Paska tahun ini:  “Hidup Berpengharapan dalam kepada sesama yang membutuhkan. Pakaian tersebut 

Kemenangan Kristus.” Panitia Paska menuangkan pesan dikumpulkan melalui panitia dan kemudian disalurkan 

tema di atas melalui dua kegiatan besar yaitu Kegiatan melalui komunitas yang bernama “Joli Jolan-

Aksi Sosial dan Ibadah yang dimulai dengan Ibadah Rabu Surakarta”. Melalui komunitas ini, pakaian pantas pakai 

Abu, Minggu Pra-Paska 1 hingga Pra-Paska 6, Kamis yang terkumpul diserahkan kepada orang-orang yang 

Putih, Jumat Agung, Paska Subuh dan puncaknya membutuhkan. 

Perayaan Paska. Melalui dua kegiatan tersebut, panitia berharap 

agar bantuan ini bisa memberikan sedikit harapan baru 

Aksi Sosial kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, 

Dalam Kegiatan Aksi Sosial Paska “Coyudan yaitu bahwa Tuhan peduli dan mengasihi mereka 

Berbagi”, Panitia mengadakan dua kegiatan yaitu: melalui uluran kasih jemaat GKI Coyudan.

Oleh Veronica Decy Yuliana

Liputan
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Rangkaian Ibadah Paska

Adapun kegiatan besar yang juga didakan oleh Panitia 

adalah rangkaian Ibadah masa Paska. 

Pertama, rangkaian ibadah masa Paska diawali dengan 

kebaktian Rabu Abu yang diadakan secara livestreaming 

pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 18.00 dengan tema 

“Kesalehan Sebagai Wujud Pertobatan”. Pdt Daniel Kristanto 

Gunawan dalam khotbahnya mengajak jemaat untuk 

berpantang dan berpuasa sebagai wujud dari penghayatan 

iman yang dibarengi dengan doa dan perubahan hidup. 

Rabu Abu menjadi pembuka aksi puasa Paska yang 

terhitung selama 40 hari hingga Sabtu Sunyi, kecuali hari 

Minggu tidak dilakukan berpuasa/berpantang. Panitia 

mengajak jemaat melakukan puasa/ berpantang setiap 

harinya dari pk. 06.00–18.00. Panitia Paska juga 

menyediakan renungan harian di pagi dan sore hari untuk 

mengawali dan mengakhiri puasa / berpantang yang 

dibagikan melalui broadcast hotline GKI Coyudan. 

Kedua, Kebaktian Pra-Paska 1 hingga Pra-Paska 6. Pra-

Paska 1 diadakan hari Minggu, 7 Maret 2022, kemudian  

ditutup dengan kebaktian Pra-Paska 6 hari Minggu 

Palmarum tanggal 10 April 2022. Minggu Palmarum 

sekaligus memperingati minggu sengsara Yesus dengan 

tema “Sambutlah Dia Hamba yang Rela Menderita”. Ibadah 

ini mengingatkan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem 

yang dielu-elukan sebagai Raja, namun 

hal itu juga menjadi awal dari 

penderitaan Yesus yang bergumul di 

taman Getsemani. Ia yang harus 

menerima “Cawan Pahit” itu 

seorang diri.
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Ketiga, Kebaktian Kamis Putih, 14 April 2022 yang A l l a h ,  y a i t u  

diadakan secara onsite dan live streaming pada pukul keselamatan manusia.

16.30 dan 19.00. Kebaktian ini dilayani Pdt Keshia Kel ima,  ibadah 

Hestikahayu Suranta dengan tema “Pesan Terakhir S a b t u  s u n y i  y a n g  

Yesus”. Dalam khotbahnya Pdt Keshia menyampaikan d i l a ku ka n  m a s i n g -

bahwa kata "Aku mengasihimu" adalah perkataan dan masing keluarga melalui 

tindakan nyata yang senantiasa Yesus berikan pada kita. Ibadah Keluarga dengan 

Ia tetap mengasihi kita, meski banyak sekali hal yang l i turg i  khusus  dan 

membuat kita sungguh malu atas kesalahan-kesalahan renungan firman Tuhan 

kita. Cinta-Nya, selalu lebih besar bahkan melampaui yang dipersiapkan oleh 

segala hal, untuk kita. p a n i t i a .  I b a d a h  

Dalam ibadah ini juga dilayankan Sakramen dilakukan oleh anggota 

Perjamuan Kudus dan diisi oleh fragmen berjudul j e m a a t  b e r s a m a  

“Pergumulan di Taman Getsemani”. Fragmen ini m a s i n g - m a s i n g  

hendak mengajak Jemaat untuk mengingat kembali keluarganya.

bagaimana Yesus bergumul dalam doa-Nya kepada 

Bapa di taman Getsemani, “Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau 

mau, ambillah cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah 

kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang 

terjadi.”

Keempat, Kebaktian Jumat Agung tanggal 15 April, 

diadakan secara onsite dan livestreaming pada pukul 

06.30 dan 09.00, dilayani oleh Pdt Lucas Adhitya 

Aryanto Sudarmadi dengan tema “Raja Yang Tertolak”. 

Dalam khotbahnya Pdt Lucas menyampaikan bahwa 

Kristus Yesus telah menjadi Raja yang Tertolak oleh 

karena keegoisan dan dosa manusia. 

Sebagai umat Tuhan marilah kita interopeksi diri, 

mungkin saat ini kita tidak berteriak “Salibkan Dia …! 

Salibkan Dia ..!”, namun bisa jadi kita menolak Dia 

melalui perbuatan kita. Ketika Dia tak seperti yang kita 

ingin dan harapkan, jangan-jangan kita pun hendak 

menyingkirkan Dia dalam hati kita dan menggantikan 

dengan pikiran dan ego kita sendiri, menjadikan diri kita 

menjadi Raja bagi hidup kita sendiri. 

Dalam ibadah ini juga diisi oleh fragmen yang 

berjudul “Perarakan Salib” yang mengajak jemaat 

kembali mengingat bagaimana Yesus melalui semua 

penderitaan itu untuk menyelesaikan karya Agung 
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Keenam, Kebaktian Paska Subuh yang diadakan 

secara onsite dan livestreaming pada pukul 05.00 dan 

07.30 dilayani oleh Pdt Daniel Kristanto Gunawan 

dengan tema “Kebangkitan-Nya: Berita Sukacita Dunia”. 

Dalam ibadah ini juga dilayankan sakramen Perjamuan 

Kudus. Dalam khotbahnya Pdt Daniel menyampaikan 

bahwa berita Paska telah menembus pintu-pintu yang 

terkunci. Menembus pintu-pintu hati kita yang tertutup 

karena amarah, takut, kalut, pergumulan, masalah, 

malu, dsb. Berita Paska adalah berita yang 

menampakkan Kristus yang Hidup! Kristus yang kasih-

Nya tak pernah mati! Kristus yang membangkitkan 

pengharapan kita!

Ketujuh, Perayaan Paska yang diadakan secara 

onsite dan livestreaming pada pukul 17.00 dengan tema 

“Hidup Berpengharapan dalam Kemenangan Kristus”. 

Pemberitaan firman Tuhan dilayani oleh Pdt Rahmiati 

Tanudjaja, dosen teologi SAAT Malang. Acara Perayaan 

Paska di meriahkan dengan tarian dari Pemuda Remaja 

GKI Coyudan. Dalam ibadah ini, Pdt. Rahmiati 

mengingatkan kita bahwa umat harus memiliki 

pengharapan yang benar di dalam Tuhan Yesus agar 

dapat juga mengalami kemenangan bersama Kristus.

Demikian agenda-agenda acara Paska 2022 yang 

telah dilewati dan diikuti bersama. Biarlah melalui 

rangkaian acara Paska 2022 ini menjadi moment yang 

berkesan dan membawa perubahan hidup bagi kita 

semua. Pengorbanan-Nya yang besar di kayu salib, 

memberi kembali kesempatan kita untuk memiliki hidup 

yang penuh pengharapan. Sampai jumpa di Paska 2023, 

Tuhan Yesus memberkati. (VDY/SS)
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TITIK
BALIK
Refleksi Perjalanan ke Emaus
(Lukas 24:13-35)

Episode 1: Perjalanan dalam kerapuhan semangat yang terlanjur padam. Karena itu, perjalanan 

Perjalanan dua murid ke Emaus, bukanlah ke Emaus adalah perjalanan kekecewaan, perjalanan 

perjalanan pulang yang menyenangkan. Sebelumnya, di patah hati yang penuh tanda tanya, serta menyisakan 

Yerusalem hati mereka berkobar-kobar penuh jiwa yang rapuh dan remuk karena kehilangan harapan. 

pengharapan akan Yesus yang digadang-gadang sebagai Mari kita renungkan, ”Keadaan yang berbeda dari 

Mesias sang pembebas bangsa Israel. Kesaksian akan harapan apakah juga sering membuat kita kehilangan 

Yesus yang penuh kuasa, memberi makan ribuan orang, iman?”

menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan 

membangkitkan orang mati menumbuhkan harapan Episode 2: Iman Yang Tercerahkan
akan munculnya seorang pemimpin yang ideal untuk Satu hal yang tidak disadari kedua murid itu 
mendatangkan kemerdekaan dari penjajahan dan adalah kehadiran Yesus sebagai teman seperjalanan. 
mampu mendatangkan kesejahteraan. Mereka begitu berfokus pada rasa dukacita, membuat 

Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, sambutan orang mata dan hati mereka tidak melihat Yesus yang berjalan 
banyak demikian meriah. Mereka berdiri di tepi jalan bersama mereka, sekalipun Yesus banyak menjelaskan 
dan menyambut-Nya bagaikan Raja dengan esensi hadirnya Mesias yang harus menderita untuk 
melambaikan daun palem. Namun dalam  beberapa masuk ke dalam kemuliaan-Nya, serta apa yang 
hari kemudian, sang Mesias itu dipresekusi melalui dikatakan kitab suci tentang Dia. 
pengadilan yang penuh konspirasi oleh imam-imam Ketika hari menjelang gelap dan mereka 
kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi, dan berakhir mengundang Yesus masuk ke dalam rumah, kemudian 
dengan hukuman mati disalibkan. Sang Mesias itu mati Dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-
dengan tragis, bahkan pada hari ke tiga jasadnya pun mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, 
tidak ditemukan. mata mereka terbuka. Rupanya teman seperjalanan itu 

Kesaksian akan kebangkitan dari para wanita yang adalah Yesus. 
ke kubur itu, bahkan tidak cukup membangkitkan 

Edhi Setiawan

Artikel
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Menyadari hal itu, nyala api yang telah padam itu kesunyian pun Yesus masih ada di sisi kita? Dia rindu 

kembali berkobar. Hati yang rapuh dan remuk itu memeluk kita, dan menceritakan kembali janji-janji-

terpulihkan. "Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Nya yang tak pernah berubah. Bukankah dalam 

Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia penderitaan kita, Yesus tetap memengang erat tangan 

menerangkan Kitab Suci   kepada kita?" demikian kita, untuk menarik kita kembali bangkit dan berjalan 

katanya. bersama-Nya setapak demi setapak? 

Mari kita renungkan, ”Kehadiran Yesus bukan Yang menjadi persoalan di sini, keterpurukan kita 

ditentukan oleh apa yang kira rasakan, karena dari dulu, kadang terasa lebih besar dari iman kepada Yesus sang 

sekarang dan selamanya Dia hadir” penebus, hingga hati kita tertutup bagi-Nya. Belajar 

dari Kleopas dan kawan seperjalanannya, kesadaran 

Episode 3: Titik Balik akan kehadiran Yesus bangkit dan berjalan bersama 

Mata yang terbuka akan kehadiran Yesus yang mereka  bermula dari kesediaan untuk membuka pintu 

bangkit menjadi titik balik iman. Titik balik itu dan mempersilahkan Yesus masuk. Ketika pintu hati 

membawa mereka kembali ke Yerusalem, yang kita terbuka, kasih Yesus mencairkan hati yang beku 

sebelumnya mereka tinggalkan. Titik balik itu dan menyalakan kembali iman yang meredup. 

memulihkan hati yang patah menjadi berkobar. Titik Penderitaan-Nya telah terlebih dulu meluputkan kita 

balik itu membuka mulut yang terkunci, untuk dari penderitaan kekal. Karena itu, tak ada satupun 

mempersaksikan kebangkitan Yesus. penderitaan di dunia ini yang dapat memisahkan kita 

Mari kita renungkan, ”Di manakah titik balikku?” dari kasih Yesus. Jadi bangkitlah, berjalanlah kembali 

menuju Yerusalem sebagai manusia yang baru. 
Kiranya Yesus yang boleh hadir di dalam hati kita, Refleksi
mengubahkan kita melalui peristiwa-peristiwa yang Apakah hari ini anda sedang baik-baik saja? 
boleh terjadi dalam perjalanan bersama-Nya. Mungkin iya bagi sebagian orang, mungkin juga tidak 
Melaluinya iman kita bertumbuh dalam pengharapan bagi orang yang lain. Ada satu waktu, cermin kehidupan 
dan makin dikuatkan untuk menapaki jalan kekekalan kita tampak seperti suasana perjalanan ke Emaus. Kita 
bersama Yesus. Selagi masih hidup di dunia yang tidak mungkin dalam kondisi rapuh, patah hati dan 
sempurna ini, tentu hidup tidak selalu indah. Akan kehilangan harapan. Kita merasa marah dan 
tetapi yang pasti kasih dan penyertaan Yesus ditinggalkan, lalu bertanya, “Mengapa Tuhan?” Lalu hati 
menolong kita menikmati suka dan dukanya kita beku dan tak lagi merasakan kehadiran Yesus. 
kehidupan yang bukan sebagai satu perhentian akhir, Dalam situasi seperti itu, tak jarang kita 
namun hanyalah “check-poin” yang perlu kita lewati memutuskan untuk mundur atau menjauh, akhirnya 
dengan ucapan syukur bersama Yesus. (*)hanyut dalam keterpurukan. Padahal bukankah dalam 

# 50% Kaum muda meninggalkan gereja. ( You Lost Me, David Kinning Ham, Barna Group, 2011.)

# Hampir semua kaum muda hilang! (Survei sebuah majalah gereja ibu kota ).

# Kurang dari 10% mahasiswa Kristen pendatang terjangkau gereja.

# Salah satu negara Asia, mahasiswa-mahasiswanya atheis. Mereka memiliki pandangan filosofi yang percaya tidak adanya 

keberadaan Allah, penolakan teisme yang disertai dengan klaim & agnostik (meragukan keberadaan Allah).

# Krisis kualitas iman.

(Pnt. Yonathan Tantama)

SAVE OUR GENERATION

Selipan
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Apabila kita mencermati gereja-gereja saat ini, memahami kalimat-kalimat yang diucapkan oleh rasul-
penggunaan bahasa roh dalam ibadah menimbulkan rasul, di dalam bahasa tempat asal mereka. 
pro-kontra di kalangan jemaat Tuhan. Sebagian Menurut catatan Alkitab, saat itu yang 
berpendapat bahwa penggunaan bahasa roh yang mendengar firman Allah berasal dari 15 tempat yang 
dimanifestasikan dengan suara-suara yang tidak jelas berbeda, dengan bahasa berbeda pula. Orang-orang 
artinya dan berisik saat beribadah dianggap Yahudi yang berasal dari 15 tempat yang berbeda itu 
mengganggu kekhidmatan ibadah itu sendiri. Mereka begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saat itu 
merasa bahwa penggunaan bahasa roh seperti itu mereka berada di Yerusalem dan mendengarkan 
dianggap tidak menghormati Allah, yang seharusnya pemberitaan firman Tuhan dalam bahasa mereka 
disembah dengan sikap yang khidmat dan khusuk. masing-masing. 

Namun, bagi kelompok yang lainnya, penggunaan Para murid mendapatkan karunia berbahasa lain 
bahasa roh justru menunjukkan kehadiran Allah di karena mereka harus memberitakan Injil melintasi 
tempat itu. Dengan berbahasa roh, mereka merasakan perbedaan bahasa. Allah memberikan karunia tersebut 
hadirat Tuhan dan hati mereka penuh dengan sukacita untuk mempersatukan umat manusia di dalam kuasa 
serta luapan ungkapan syukur. Dengan berbahasa roh, Roh Kudus. Tujuannya adalah agar gereja yang kudus 
mereka menganggap telah dipenuhi dengan Roh dan am terwujud di dalam sejarah, supaya orang yang 
Kudus., sebaliknya orang yang tidak bisa berbahasa roh tidak mengerti bahasa para rasul itu dapat mengerti 
mereka anggap tidak ada Roh Kudus  dalam diri mereka. Injil yang mereka beritakan, karena Roh Kudus telah 

Karunia berbahasa roh biasanya dikaitkan dengan membongkar segala batasan dan pemisah yang ada di 
Kisah Para Rasul 2:1-13. Pada saat hari Pentakosta, antara manusia.
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. “Tiba- Istilah glosal, glosolali, atau karunia lidah 
tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan dicantumkan sebanyak 50 kali di Perjanjian Baru. Setiap 
angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dimana kali istilah itu dipakai, harus dimengerti sebagai bahasa, 
mereka duduk; dan tampaklah kepada mereka lidah- bukan sebagai suara yang tidak berarti. Glosa di dalam 
lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap Alkitab berarti bahasa. Dan dalam peristiwa Kisah Para 
pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka Rasul 2, glosa merupakan bahasa yang bisa mereka 
dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata mengerti.
dalam bahasa-bahasa (glossai) lain, seperti yang 
diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk Karunia Bahasa Roh
mengatakannya.” (KPR 2:1-4) Menurut Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, jika 

Karunia berkata-kata dalam bahasa-bahasa dicermati lebih jauh antara glossolalia yang timbul di 
(glossai) lain ini oleh Stephen Tong dalam bukunya Roh Kisah Para Rasul 2 dibandingkan dengan yang ditulis 
Kudus, Doa dan Kebangunan diartikan: mereka dalam 1 Korintus 12 dan 14, ternyata ada perbedaan. 
berbicara dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Dalam Kisah 2, semua murid Yesus menerima Roh 
Pada saat mereka memberitakan firman, pendengar Kudus. Waktu Pentakosta, 'kata-kata Roh' itu segera

Karunia
Bahasa Roh

Sujud Swastoko
Pengerja GKI Coyudan
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 dimengerti oleh para pendengar, glossolalia dilukiskan mengadakan mujizat, ...karunia bernubuat, ... karunia 
sebagai terdiri dari ucapan-ucapan yang jelas dan untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada 
bermakna, yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-
digunakan terutama dalam ibadah. kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia 

Lain halnya di dalam 1 Korintus 12 dan 14, Rasul memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh 
Paulus menegaskan tentang karunia rohani, termasuk itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu 
bahasa roh. Paulus perlu menegaskan hal tersebut dan yang sama, yagn memberikan karunia kepada 
karena orang-orang di Korintus menambahkan nilai tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang 
lebih dan menyalahgunakan bahasa roh sedemikian dikehendaki-Nya.” (1 Kor.12:7-11)
rupa. Karunia bahasa roh itu adalah salah satu dari Dengan mencermati ayat-ayat tersebut, maka 
karunia-karunia Roh dan tidak lebih tinggi dari karunia- kita menjadi tahu bahwa Tuhan memberikan karunia 
karunia yang lainnya. “Adakah mereka semua yang berbeda kepada masing-masing orang. Bukan 
mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk saling menyombongkan dan mengklaim dirinya 
menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam yang paling rohani, tetapi semuanya digunakan untuk 
bahasa roh....?” (1 Kor.12:29a-30a). saling membangun dan memperlengkapi. 

Melalui pernyataan itu, Paulus menegaskan Dalam 1 Korintus 14:2 dituliskan, “Siapa yang 
bahwa tidak semua orang dapat berbahasa roh. Ini juga berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata 
berarti bahwa memang ada orang yang diberi karunia kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada 
untuk berbahasa roh dan ada yang tidak. Jika Tuhan seorang pun yang mengerti bahasanya; oleh Roh ia 
memberikan, maka Dia akan memberikannya sebagai mengucapkan hal-hal yang rahasia.” Kemudian, 
karunia, bukan sebagai tanda. “Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka 

Allah memberikan karunia bermacam-macam rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut 
kepada manusia. Dalam 1 Korintus 12:1-11 dan 14:1-25, berdoa.” (ay.14) Dari ayat ini bisa kita ketahui bahwa 
Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahasa roh digunakan dalam persekutuan pribadi 
tentang karunia-karunia Roh, yang ternyata menjadi dengan Allah, untuk membangun dirinya. “Siapa yang 
persoalan bagi jemaat di Korintus. Mereka menganggap berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun 
yang bisa berbahasa roh berarti lebih dewasa atau lebih dirinya sendiri.” (ay 4a). 
rohani dibandingkan dengan mereka yang tidak Karena itulah, Paulus lebih menekankan jemaat 
berbahasa roh. untuk mengejar karunia-karunia Roh, terutama karunia 

Paulus menuliskan, “Aku mau, saudara-saudara, untuk bernubuat. Karunia bernubuat merupakan 
supaya kamu mengetahui kebenarannya.” (12:1). karunia untuk memahami (menafsir) Firman Tuhan 
“...aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada sehingga manusia mengerti apa yang harus dilakukan 
seorangpun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat agar hidupnya sesuai dengan Firman Tuhan seperti 
berkata: “Terkutuklah Yesus!” dan tidak ada seorang halnya yang tertulis dalam Alkitab. “Tetapi siapa yang 
pun, yang dapat mengaku, “Yesus adalah Tuhan”, selain bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia 
oleh Roh Kudus.” (12:3). membangun, menasihati dan menghibur.” (1 Kor.14:3).

Melalui pernyataan Paulus itu, maka siapa pun Lalu, bagaimana implementasinya untuk jemaat saat 
yang mengakui Yesus adalah Tuhan, walaupun ia tidak ini? Jemaat merupakan tubuh Kristus yang memiliki 
memiliki karunia bahasa roh, adalah orang yang telah karunia-karunia yang berbeda, sehingga tidak perlu 
dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang sudah percaya menonjolkan karunia yang satu lebih dari karunia 
kepada Tuhan Yesus Kristus, baik mereka yang yang lain. Justru karunia-karunia itu harus digunakan 
dikaruniai bahasa roh atau pun yang tidak, mereka bersama untuk membangun gereja Tuhan. Mereka 
berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. “Ada rupa-rupa yang memiliki karunia untuk mengajar bisa memakai 
karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, untuk mengajar di tengah jemaat. Demikian pula 
tetapi satu Tuhan.” (12:4,5). yang memiliki karunia melayani, memimpin, berbagi, 

Lebih lanjut Paulus menuliskan, “Tetapi kepada menyembuhkan, memberitakan Injil, berkata-kata 
tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk dengan hikmat, dsb, semuanya digunakan untuk 
kepentingan bersama. Sebab kepada yang satu orang membangun tubuh Kristus. (SS/YEP)
Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan 
hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama 
member ikan  karun ia  berkata-kata  dengan  
pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama 
memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan 
karunia untuk menyembuhkan. ...memberikan kuasa 
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Paskah  tidak dapat tidak,  selalu diperingati dunia dengan segala kenikamatan nya  atau dengan 

sebagai kebangkitan Kristus dari kematian. Kebangkitan segala kesulitannya?  

yang menandakan bahwa Kristus menang terhadap Bisa. Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat 

maut.  Selanjutnya  berita  Paskah itu merupakan juga di Kolose bahwa kalau kita dibangkitkan bersama 

kemenangan bagi umat-Nya. Umat yang telah ditebus - Kristus, “pikirkanlah perkara yang di atas , dimana 

Nya dari dosa. Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah “ (Kolose 

Tetapi  masalahnya apakah berita sukacita Paskah 3:1). Ayat ini berbicara untuk ayat selanjutnya yaitu  

itu betul-betul kita nikmati sebagai orang percaya? Kolose 3:4 yang  dengan jelas mengatakan, ”Apabila 

Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita?  Atau Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, 

hanya menjadi jargon saja? Jargon yang kosong. Bahkan  kamupun akan menyatakan diri bersama dengan Dia 

hanya sebagai peringatan saja? Karena itu bagaimana dalam kemuliaan.“. 

menjadikan sukacita dan kemenangan dalam Jadi rahasianya adalah menjadikan  hidup 

kebangkitan Kristus betul-betul kita nikmati? Kristus adalah hidup  kita saat ini. Karena itu untuk 

Yang pertama, harus disadari bahwa kemenangan menikmati kemenangan yang telah Kristus alami, 

Kristus itu pertama-tama adalah kemenangan terhadap hidup kita seharusnya  hidup seperti Kristus yang 

dosa dan maut. Dosa dan maut yang adalah musuh bangkit dengan mematikan keinginan duniawi (Kolose 

manusia karena mengakibatkan kebinasaan kekal. Tetapi 3:5). Tetapi saya tidak bisa,  mungkin itu adalah 

Kristus dengan kematian dan kebangkitan-Nya tanggapan seseorang. Alih-alih untuk menang, untuk 

menjadikan umat -Nya  sebagai orang yang dilepaskan mencoba mengalahkan saja sulit, terlalu sulit bagi saya 

dari dosa dan murka Allah , manusia yang seharusnya untuk bisa menang dari pergumulan. 

menanggung kebinasaan abadi. Itulah yang pertama Bisa. Itu tetap jawabannya. Karena hidup 

tama harus dipegang kalau kita rindu betul betul didalam Kristus adalah hidup bersama Roh Kudus. 

menang bersama Kristus. Kristus yang  telah Itulah yang Yesus telah janjikan sebelum meninggalkan 

membebaskan kita dari murka Allah. murid-murid-Nya (Yohanes 14:16). Jadi kita tidak hidup 

Yang kedua, kalau kita percaya kepada Yesus sendiri tetapi bersama Roh Kudus, Penolong kita. 

Kristus bukanlah tiba-tiba kita lenyap dari dunia ini dan Dalam hal ini termasuk  tantangan hidup yang 

langsung berada dalam kemuliaan Allah Bapa di surga. kita sebagai manusia tidak dapat menolaknya, misal: 

Nyatanya kita tetap berada di dunia. Dunia  dengan sakit penyakit. Inipun tetap dapat dihadapi bersama 

segala kesulitan, masalah, sakit penyakit atau tantangan Kristus. Dengan bersandar pada kemenangan Kristus  

dosa yang harus dihadapi. Karena itu, pertanyaannya akan maut, menjadikan iman dan pengharapan kita 

adalah bagaimana saya bisa menikmati kemenangan betul - betul menang. 
Karena itu nikmatilah sukacita dan kemenangan Kristus itu saat ini? 

Kristus dalam hidup kita yaitu dengan mengalahkan Tidak  ada cara lain selain kita mematikan nafsu 
kuasa dosa dan tantangan hidup lainnya melalui dan keinginan duniawi, dengan menggantikannya hidup 
“mencari perkara diatas “. Yaitu melalui melakukan  “sebagai manusia yang bangkit dari dalam maut 
Firman Allah yang telah dinyatakan kepada kita (Kolose bersama Kristus “. Tapi bisakah itu terjadi dalam hidup 
3:8–17). Tuhan memberkati. (TK/SS)kita sebagai umat-Nya? Bukankah saya masih hidup di 

Menang 
Yang Benar-Benar

Menang 
Tedjo Kimiatun

Anggota Jemaat GKI Coyudan
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Peresmian Gedung

PPA Daniel

Salah satu program Majelis Jemaat GKI Coyudan Linggadihardja dalam sambutannya menjelaskan bahwa 

Solo dalam bidang kesaksian dan pelayanan adalah bangunan tersebut diselesaikan dalam waktu sepuluh 

bulan dan diharapkan bisa digunakan untuk pelayanan pelayanan terhadap anak-anak di wilayah Joyotakan dan 
anak di wilayah Joyotakan. Berbagai kegiatan telah sekitarnya melalui Pusat Pengembangan Anak (PPA) 
dilakukan PPA melalui program pendidikan, Daniel. Di tempat inilah anak-anak diberikan berbagai 
ekstrakurikuler, pendidikan lingkungan, kesehatan, pembinaan dan pelatihan sehingga mereka bisa lebih 
spiritual, dan juga pemberian makanan yang bergizi. berkembang lagi.

“Harapan kami anak-anak TK hingga SMA yang Untuk meningkatkan pelayanan PPA Daniel, maka 
ikut di PPA bisa tumbuh dengan baik dalam rangka ikut GKI Coyudan telah membangun gedung PPA yang baru di 
mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.  Joyotakan dengan fasilitas yang lebih lengkap. Gedung 
Ditambahkan, gedung baru ini dilengkapi dengan lab baru tersebut saat ini telah digunakan, setelah diresmikan 
komputer dan kelas yang lebih luas dan lebih banyak penggunaannya oleh Walikota Surakarta, Gibran 
sehingga proses interaksi berlangsung nyaman dan Rakabuming Raka pada hari Selasa, 18 Januari 2022.
kegiatan dapat dilakukan dengan lebih baik. Kedatangan Walikota Surakarta saat peresmian 

Pnt Hardedi juga menyambut baik dukungan tersebut disambut tarian gambyong oleh anak-anak 
Pemerintah Kota Surakarta terhadap keberadaan PPA binaan PPA Daniel. Sebelum peresmian dilakukan, Pdt 
Daniel di Joyotakan. Diharapkan pelayanan berupa Lucas Adhitya Aryanto Sudarmadi menyampaikan doa 
kursus komputer, bahasa Inggris hingga ketrampilan syukur atas selesainya pembangunan gedung tersebut. 
lainnya dapat dimanfaatkan masyarakat setempat dan Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang 
berdampak baik bagi lingkungan sekitarnya. dilakukan oleh Walikota Surakarta didampingi Ketua 

Majelis Jemaat GKI Coyudan Pnt Hardedi Linggadihardja Gedung baru PPA Daniel memiliki enam ruang 
dan Pendamping PPA Daniel, Pnt William Tanoyo. Hadir kelas, yaitu kelas Yerusalem, Berea, Nasareth, 
dalam acara tersebut wakil dari Comppassion, anggota Bethlehem, Sion, dan Tiberias. Selain itu juga ada ruang 
DPRD Kota Surakarta, Kapolsek Joyotakan, Lurah 

meeting Getsemani, ruang perpustakaan, lab komputer, 
Joyotakan, dan para tokoh masyarakat setempat. 

ruang koperasi, kantin dan dapur.(SS/ES)
Ketua Majelis Jemaat GKI Coyudan, Pnt Hardedi 
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Siapa sih orang yang tidak ingin Melaba? Semua tetapi juga di Klaten, Boyolali, Karanganya, Sukoharjo, 

orang saat lanjut usia pasti ingin Melaba alias 'menjadi bahkan ada yang di luar Solo Raya karena juga disiarkan 

lansia bahagia'. Apabila hatinya bahagia, hidup akan melalui internet (www.jogjastreamer.com).

menjadi penuh warna dan bermakna. Untuk menjadi Agar tidak jenuh, materi setiap Rabu berganti-

bahagia, selain memperhatikan kesehatan jasmani, juga ganti. Setiap Rabu pertama diisi kisah kehidupan 

perlu memperhatikan aspek spiritual, yaitu rohani dan (sharing) yang bisa menginspirasi para pendengar. 

mental. Untuk itulah Komisi Warga Senior (KWS) GKI Banyak yang senang dengan program ini karena 

Coyudan Solo mengadakan siaran khusus bagi lansia, pendengar dikuatkan dengan sharing yang diberikan 

yaitu Melaba. narasumber. Kemudian Rabu kedua tentang kesehatan 

Siaran Melaba melalui Radio Immanuel 94.3 FM lansia, dengan narasumber para dokter anggota GKI 

berlangsung setiap hari Rabu pukul 11.00-12.00, dan Coyudan. Rabu ketiga diisi dengan cerita tokoh Alkitab 

sudah terselenggara sejak Mei 2021, jadi tidak terasa yang menguatkan para lansia, dengan narasumber para 

sudah berumur setahun. Siaran radio menjadi terasa pendeta dan pengerja GKI Coyudan.

penting pada masa pandemi Covid-19 ini, karena banyak Tentu lansia juga tidak lepas dari tekanan psikis 

lansia yang lebih familiar dengan radio dibandingkan karena pikiran dan sebagainya. Untuk itu di Rabu 

dengan media sosial. keempat diisi dengan ruang psikologi dengan 

Program siaran untuk lansia ini awalnya dimotori narasumber para pendeta, pengerja, dan anggota 

oleh tenaga bantuan pelayanan gereja, yaitu Cynthia jemaat yang memiliki latar belakang teologi dan 

Julianne, S.Si.Teol yang didampingi Pdt Lucas Adhitya mengerti psikologi. Pada Rabu kelima diisi dengan hobi 

Aryanto Sudarmadi. Namun karena Cynthia harus yang berkaitan dengan kegiatan lansia. Dengan 

melanjutkan program kader pendeta, siaran Melaba ini mengembangkan hobi, lansia dapat beraktivitas dan 

diteruskan oleh Tim Melaba GKI Coyudan Solo. membuat hati gembira, sehingga bisa menjadi lansia 

Bak gayung bersambut, program ini ternyata yang bahagia. 

mendapat respon yang sangat baik dari para pendengar Bag i  para  lans ia  yang  be lum pernah  
Radio Immanuel (Rimma). Hal ini terlihat dari interaksi mendengarkan siara Melaba, yuk kita mengikuti siaran 
yang terjadi saat siaran berlangsung, juga banyaknya Melaba melalui Radio Immanuel di frekuensi 94,3 FM 
respon melalui jawaban kuis yang diadakan di akhir 

atau melalui internet. (SS/YEP)
siaran. Pendengar bukan hanya para lansia di kota Solo, 

Yuk, Kita Melaba
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&Kuduskanlah Kristus
Beritakan Injil

“Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Jika kita menemukan beberapa gelas, ada yg 

Tuhan! Dan siap sedialah pada segala waktu untuk terbuat dari emas, perak, dan gerabah (tanah liat). 

memberi pertanggungan jawab kepada tiap - tiap Ketika kita akan minum, gelas manakah yang akan kita 

orang yg meminta pertanggungan jawab dari kamu pakai? Gelas yang dari emas, ternyata bagian dalamnya 

tentang pengharapan yg ada padamu, tetapi haruslah kotor sekali. Sedangkan yang terbuat dari perak 

dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati dalamnya berbau tidak sedap. Terakhir gelas yang 

nurani yang murni, supaya mereka, yang memfitnah terbuat dari gerabah (tanah liat), ternyata bersih dan 

kamu karena hidupmu yang saleh dalam KRISTUS, tidak berbau.

menjadi malu karena fitnahan mereka itu.” (1 Petrus Tentu, walaupun nilainya lebih kecil, kita akan 

3:15-16) minum memakai gelas yg terbuat dari gerabah (tanah 

liat) tersebut.

Tentulah kita tahu bahwa Allah Bapa memanggil Allah membedakan alat-alat yang lebih mulia 

kita untuk menjadi saksi-Nya dan menjadi saluran untuk pekerjaan yang lebih mulia juga. Oleh karena itu, 

berkat-Nya dalam dunia ini. Meskipun tidak mudah kekudusan hidup dan kehidupan pribadi kita sangatlah 

untuk melakukannya, namun itulah pekerjaan yang diperhitungkan oleh Allah. Semua topeng, segala 

terpenting yangg harus kita lakukan. kepalsuan hidup yg tidak berintegritas haruslah 

Layaknya semua pekerjaan memerlukan ditanggalkan semuanya. Agar kesaksian dan 

kualifikasi yang benar dari para pekerjanya. pemberitaan INJIL kita menjadi efektif untuk dipakai 

demikianpun untuk menjadi saksi Allah Bapa yang oleh Allah.

benar. Rasul Petrus memberikan beberapa catatan yg K e d u a ,  k e s i a p a s e d i a a n  k i t a  u n t u k  

penting untuk kita perhatikan. Tujuannya agar kesaksian menyampaikan berita Injil. Tentunya kesiapsediaan kita 

kita mendatangkan kemuliaan dan hormat hanya untuk ini bukanlah semata-mata kita terlatih dengan teori-

Allah. teori tertentu saja. Walaupun ini juga penting. Tetapi 

Pertama,  hidup kudus. Orang sering kesiapsediaan itu tergantung dari bagaimana kita 

mengatakan, bahwa perbuatan kita berbicara lebih jelas meyakini dan menghidupi prngharapan yg ada pada 

dan keras dibandingkan seribu kali kata-kata manis dari diri kita tentang pengharapan Injil. Sehingga cara pikir, 

kita. Tentunya ini menjadi faktor penting yang perlu kita dan cara hidup kita haruslah kita sesuaikan dengan cara 

perhatikan.  Bahwa keseluruhan hidup kita  pandang Kerajaan Sorga. Kita harus hidup sebagaimana 

diperhitungkannya semua sebagai bentuk dari layaknya seorang "calon" penghuni sorga yg hidup. 

kesaksian hidup kita.

Yonathan Tantama
Penatua GKI Coyudan

Refleksi

17



Penuh pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus hati kita. Kita haruslah tahu bahwa kita hanyalah 

Kristus. Termasuk saat menghadapi semua persoalan pembuka jalan, bukan Sang Juruselamat itu sendiri. 

dan masalah hidup ini. Sehingga harusnya berkata seperti Yohanes Pembaptis, 

Ketiga, sikap lemah lembut dan hormat. Ingatlah "Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin 

bahwa tugas kita bukanlah menjadikan  sesama kita berkurang."

Kristen, tetapi memberi kesaksian siapakah Tuhan Yesus Dengan demikian hanya Tuhan Yesus yang 

Kristus yang kita percaya. Karena tugas kita menjadikan diagungkan, ditinggikan, dihormati dan dimuliakan. 

sesama manusia sebagai murid Tuhan Yesus Kristus Bukan berati kita tidak boleh membagikan kesaksian 

melalui pertobatan dan kelahiran baru karena karya Roh penginjilan, namun perlu mewaspadai niat atau 

Kudus berdasarkan pemilihan yang Allah kerjakan. motivasi untuk ikut membesarkan diri di balik 

Jadi, ketika kita bersaksi atau memberitakan Injil, pekerjaan Roh Kudus  dalam hidup kita.

kita tidaklah sedang "memaksa sesama kita" untuk Kiranya keempat hal ini dapat kita  kerjakan 
mengubah keyakinan mereka, tetapi hanya membuka didalam pelayanan kita dengan baik. Dan yang 
jalan untuk mengenal Kristus. terpenting dari kesemuanya adalah kita dimampukan 

Keempat, ketulusan hati nurani kita. Ada satu 
untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dengan 

godaan yang besar tatkala kita memberitakan Injil, yaitu 
pimpinan Roh Kudus, selagi masih diberi kesempatan mengambil kemuliaan dan hormat Allah Bapa untuk diri 
oleh Allah Bapa. Amin. (Yo/SS)sendiri dengan bungkus yang "rohani." Allah menguji 

Hidup adalah anugerah yang terindah dari Allah. memperoleh kebahagiaan.

Kalau kita menyadari bahwa kehidupan ini begitu indah Memang tidaklah mudah untuk menjadi seorang 

dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai pelayan Tuhan yang menyerahkan diri penuh kepada 

kehidupan ini, mengisinya setiap hari dengan optimisme, Tuhan. Banyak sekali rintangan yang ada di depan. 

harapan dan ucapan syukur. Ada sebuah realita dalam Namun di dalam semuanya itu saya percaya bahwa 

hidup saya sebagai orang yang sederhana, pas-pasan dan ketika Tuhan yang membuat jalan bagi saya, maka Tuhan 

jauh dari hiruk pikuk keramaian kota tetapi bisa juga yang akan berjalan di depan langkah hidup saya. 

menembus dunia agar mencapai kerinduan untuk KetikaTuhan membuat jalan hidup kita, maka harus ada 

melayani Tuhan. iman yang merespon cepat tindakan Tuhan itu, disertai 

Jalani Hidup Dengan Syukur kerja keras dan semangat yang kuat untuk mencari 

Orang-orang berpikir bahwa kebahagiaan itu kehendak-Nya.

datangnya dari luar dirinya, yaitu dari apa yang ia miliki, Pertama kali tiba di kota Sakatiga, saat kuliah di 

melalui kejadian-kejadian yang dialami maupun Fakultas Teologi UKSW, saya belajar hidup di tengah 

pencapaian dalam hidup. Namun yang benar adalah kepelbagaian, bertemu berbagai sifat dan karakter 

kebahagiaan itu timbul dari dalam diri. Kebahagiaan tidak manusia dan tinggal bersama orang-orang yang berbeda 

bergantung pada apapun yang ada di luar diri. Karena bahasa, keyakinan, budaya, adat dan status sosial. Di sini 

kebahagiaan itu adalah ketika apa yang dipikirkan, apa saya merasa hidup ini begitu asing, sulit untuk 

yang dikatakan, dan apa yang dilakukan selaras dengan beradaptasi. Namun semakin hari saya merasakan 

hati nurani yang di pimpin oleh Roh Kudus. Itulah bahwa dalam perbedaan itu, dapat terjalin hidup 

sebabnya saya perlu menyatakan ini agar kita semua bersama dengan rukun, bersaudara sebagai sesama 

dapat mengerjakannya dengan sungguh-sungguh untuk manusia yang saling mengasihi. 

Kesaksian Tuhan Yang Membuat Jalan Hidupku

Johanis Melsasail
Pengerja GKI Coyudan
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Itulah cara Tuhan membuka jalan dan memberi Menjadi Teladan Bagi Keluarga

kekuatan kepada saya untuk menghayati dan menjalani Sebagai Pelayan/hamba Tuhan, seharusnya 

hidup sebagai hamba Tuhan. Sampai pada saat saya adalah orang yang sangat di hormati dan di hargai di 

menikah, saya semakin memahami dan mensyukuri dalam keluarganya. Keluarga seorang pelayan Tuhan 

perbedaan itu sebagai anugerah Tuhan yang adalah keluarga yang harmonis. Keluarga pelayan Tuhan 

memperlengkapi hidup saya sebagai hamba Tuhan. merupakan gereja kecil yang seharusnya mempunyai 

Setiap peristiwa dalam hidup ini pasti ada maksud mezbah doa keluarga. Jika tidak, maka keluarga tersebut 

Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita harus punya iman tidak mempunyai hubungan harmonis dengan Tuhan. 

yang kuat dan meminta hikmat dari Tuhan, supaya kita Melalui mezbah doa keluarga itulah, tiap-tiap anggota 

dapat memahami dan menjalani maksud Tuhan dalam keluarga dididik dan di latih seturut dengan Firman 

hidup ini dengan penuh sukacita. Tuhan.

Hadapi Masalah dengan Sabar Sebagai seorang Pelayan Tuhan, setiap saat harus 

Sebagai Pelayan Tuhan, saya memfokuskan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, agar setiap 

kehidupan kepada Tuhan, dan meninggalkan semua waktu dapat menghadirkan Tuhan di tengah keluarga 

kebiasaan hidup lama yang di warisi oleh keluarga, sehingga ada perjumpaan antara keluarga dengan 

masyarakat dan budaya serta adat istiadat yang begitu Tuhan, sehingga keluarga itu akan selalu di berkati. 

kuat. Seorang pelayan Tuhan bukanlah manusia Itulah sebabnya, dengan menyadari hidup sebagai 

sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan. seorang hamba Tuhan, maka seharusnya menjadikan 

Namun sebagai Pelayan Tuhan, saya mempunyai rahasia keluarga sebagai pusat pelayanan rohani setiap waktu 

hidup sabar ketika menghadapi dan mengatasi masalah sebelum melangkah masuk dalam pelayanan gereja 

dalam hidup yaitu: yang lebih luas.

l Selalu tenang. Dalam keadaan tenang, kita dapat Kiranya kesaksian ini dapat menghadirkan damai 

fokus pada sebuah masalah yang sedang terjadi. sejahtera dalam hati dan pikiran para pembaca, serta 

l Mohon hikmat Tuhan. Dalam menghadapi masalah, menolong kita untuk memahami dan menghayati 

ijinkan Tuhan berbicara melalui hati nurani kita, panggilan dan pengutusan Allah atas kita. Tuhan, Allah 

jangan mengandalkan cara cara dunia. kita, yang telah menyatakan diri-Nya di dalam Kristus 

l Dahulukan pengampunan. Tidak ada masalah yang Yesus, selalu memberkati kehidupan dan karya kita 

tak dapat di selesaikan, baik itu dengan diri sendiri, semua.(JM/ES)

keluarga, maupun orang lain. Ketika kita 

mendahulukan pengampunan dan maaf, maka 

terbukalah jalan keluar setiap masalah. Meskipun 

jalan itu penuh kerikil tajam, dan beban di pundak 

semakin berat menindih, namun sebagai Pelayan 

Tuhan, saya harus selalu mengandalkan Tuhan, 

bersandar pada-Nya, dan tetap taat pada perintah 

Tuhan untuk menjalani panggilan-Nya dalam 

mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan.

Menjadi Teladan Bagi Sesama

Gaya hidup seorang hamba Tuhan akan selalu 

menjadi cermin bagi hidup sesamanya. Baik dalam 

perkataan dan perbuatan, haruslah selalu menjadi contoh 

bagi jemaat atau orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu 

sebagai hamba Tuhan, kemanapun dan dimanapun 

berada, harus selalu menjaga citra dan membenahi diri, 

karena apa yang dilakukan selalu diperhatikan oleh 

banyak orang dan mengikutinya, karena jemaat selalu 

menganggap bahwa apapun yang dilakukan oleh hamba 

Tuhan pasti baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. 

Maka sebagai hamba Tuhan harus memperhatikan gaya 

hidup yang senantiasa memberi teladan untuk 

memancarkan terang Tuhan.
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Meredanya pandemi Covid-19 akhir-akhir ini tentu membuat kita semua 

bisa bernafas sedikit lega. Setidaknya ketegangan karena dampak pandemi yang 

langsung dirasakan masyarakat bisa dikurangi. Hal itu juga dirasakan dr 

Inawaty Hadiprijanto, salah satu anggota tim Coyudan Care for Covid (C3) 

GKI Coyudan Solo saat diwawancarai majalah Eben.

Selama pandemi, memang cukup banyak anggota jemaat atau 

simpatisan yang terkena serangan virus ini. Data anggota jemaat 

yang bergejala dan terkena Covid-19 yang masuk Tim C3 segera 

mendapat penanganan, baik berupa bantuan bahan makanan, 

obat-obatan, maupun pendampingan rohani dari para pendeta dan pengerja. Untuk konsultasi medis langsung 

dilakukan oleh dr Inawaty dan dr William Tanoyo. 

“Biasanya yang positif atau bergejala Covid-19 langsung dilakukan konsultasi medis untuk menentukan 

obat apa yang diperlukan sehingga mereka secepatnya bisa tertangani. Selain bantuan medis, juga ada 

pendampingan atau follow up selama masa karantina mandiri,” ujar dr Inawaty.

Pelayanan medis di luar pekerjaan rutin ini ternyata membawa sukacita tersendiri bagi dr Inawaty, 

terutama saat mendengar pasien sudah sembuh. “Tentu sukacita melayani karena Kristus juga sudah mengasihi 

dan menyelamatkan saya. Bagi saya, panggilan pelayanan ini memberikan semangat tersendiri dalam pelayanan, 

walaupun mungkin tidak banyak yang saya kerjakan,” katanya.

Ditambahkan, dia juga bersyukur karena diberikan kesempatan melayani di Tim C3 bersama rekan-rekan 

lain yang bisa saling melengkapi. “Semoga pelayanan Tim C3 ini membantu jemaat dan berkenan di hadapan 

Tuhan,” tuturnya. Penatua di Bidang 2 (Pembangunan Jemaat) ini  juga berpesan agar anggota jemaat tetap 

menjaga prokes dan mengikuti update info dari pemerintah, dan semoga kondisi semakin stabil dan terkendali.
Dia juga berharap program pelayanan yang ada, baik yang secara online maupun onsite bisa menolong jemaat 
bertumbuh dalam iman dan semakin mengasihi Kristus. “Semoga di tengah pandemi ini, persekutuan tetap 
terjalin dan kita bisa saling menguatkan,” demikian harapannya. (SS)

Lega, Covid-19 Mereda

Menjadi pemimpin gereja bijaksana membagi waktu agar pelayanan kepada 

tentu tidak mudah, apalagi bagi Tuhan juga dapat dan tetap berjalan dengan baik,” 

penatua termuda di GKI Coyudan katanya.

saat ini, yaitu Pnt Satriyo Prasetya Dari awal Rio merasa sedikit rendah diri,  

Nugroho. “Menjadi bagian dari bagaimana bisa Tuhan memanggilnya sebagai seorang 

kemajeliasn bukanlah suatu hal penatua? Selain tergolong umur masih muda, 

yang mudah. Tetapi jika memang menurutnya juga banyak sekali anggota jemaat lain 

Tuhan memanggil dan memberi kita kesempatan untuk yang lebih hebat dan berpengalaman dibandingkan 

belajar, selayaknya kita dapat melayani Tuhan dengan dirinya. 

baik,” ujarnya. “Namun saya berpikir bahwa apakah Tuhan 

Rio, demikian biasa dia dipanggil, memang memberi saya kesempatan untuk belajar melayani-Nya 

penatua paling muda untuk tahun pelayanan 2022 ini. "lebih" daripada diri saya yang sebelumnya? Seiring 

Dia diteguhkan menjadi Penatua pada usia 29 tahun, berjalannya waktu pelayanan di kepenatuaan, saya 

dan tahun ini memasuki tahun pelayanan yang kedua. merasa sangat bersyukur sekali karena dapat belajar 

Cukup beralasan ketika ditanya, mengapa pelayanan dari para penatua yang lain, dan dapat berproses 

dalam kemajelisan bukan hal yang mudah? bersama menjadi lebih bijaksana,” katanya.
Rio menambahkan, “Tuhan itu baik, sangat baik, “Secara pribadi, (menjadi penatua) bukan hal 
rencana-Nya indah. Terkadang kita merasa sangat sulit, yang mudah bagi saya. Karena kesibukan yang tinggi di 
namun saya percaya bahwa Tuhan selalu ada di banyak hal, seperti kesibukan pekerjaan, keluarga yang 
samping kita untuk menolong dan memimpin.” Dan juga membutuhkan perhatian karena baru memiliki 
benar apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Timotius 3:1, anak kecil, dan juga aktivitas lainnya,” ungkapnya. 
“Benarlah perkataan ini: “Orang yang menghendaki Diakui, untuk melaksanakan tugas pelayanan dan 
jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang tugas sebagai kepala keluarga yang masih muda harus 
indah.” (SS)benar-benar minta pimpinan Tuhan. “Harus dengan 

Walau Tak Mudah, Tapi...

Sosok

20



Mungkin kita pernah mendengar kata-kata Tim C-3 konseling dapat langsung menghubungi Pendeta atau 

di lingkungan GKI Coyudan. Apa sebenarnya Tim C-3 ini? Pengerja seperti yang tercantum dalam Warta Jemaat. 

Terkait dengan penyelenggaraan ibadah, tim C-3 Tim C-3 adalah kepanjangan dari Tim Coyudan Care fo 
juga bekerja sama dengan Majelis Jemaat Bidang 1 Covid-19 atau Tim Layanan Kepedulian GKI Coyudan 
dalam melakukan monitoring protokol kesehatan terhadap Covid-19. Tim ini dibentuk karena munculnya 
sebagai tindakan preventif terhadap aktifitas persiapan pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 yang hingga 
ibadah (latihan, gladi bersih) maupun pada saat saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda 
pelayanan, untuk memastikan para pelayanan mimbar menghilang. Di waktu-waktu tertentu masih terdapat 
dapat melayani dengan nyaman dan terlindungi. Setiap risiko kenaikan kasus baru Covid-19, walaupun di waktu 
waktu para pelayan ibadah akan melakukan assesment yang lain situasi dirasakan cukup kondusif.
kesehatan sebelum berlatih maupun melayani.Gelombang pandemi ini berdampak kepada 

Satu hal yang seringkali masih menjadi kendala aktifitas gerejawi di GKI Coyudan secara keseluruhan, 
dalam pelayanan tim C3 adalah penjangkauan ke mulai dari kegiatan ibadah hingga pemeliharaan jemaat 
anggota jemaat yang masih belum maksimal, karena yang pada akhirnya tidak dapat berjalan dengan 
temuan dan penjangkauan terhadap jemaat yang maksimal.
mengalami kasus Covid 19 dan membutuhkan Menurut Ketua Tim C-3, Pnt Edhi Setiawan, Tim C-3 
dukungan tim C3 masih belum maksimal. Mungkin ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 
belum semua jemaat mengetahui layanan ini sehingga mengenai protokol kesehatan di lingkup GKI Coyudan 
belum semuanya terkontak dan terjangkau.sebagai tindakan preventif terhadap terjadinya kasus 

Semoga melalui informasi ini, keberadaan tim C3 Covid-19 maupun secara kuratif menolong jemaat yang 
dapat lebih dikenal luas, sehingga dapat memberikan terpapar Covid-19.
dukungan yang dibutuhkan jemaat dengan kasus Covid Tim C-3 melibatkan Penatua, anggota jemaat, 
19. Bila jemaat menemukan dalam wilayah atau profesi dokter, pendeta dan pengerja GKI Coyudan. Sejak 
lingkungannya ada jemaat GKI Coyudan yang terkena dibentuk pada bulan Februari 2021. Layanan yang sudah 
Covid dan membutuhkan pelayanan tim C3, diberikan antara lain:
dipersilahkan untuk menginformasikan ke hotline GKI 1. Memberikan konsultasi bagi jemaat yang 
Coyudan, atau menitipkan informasi tersebut ke terindikasi Covid-19
pengurus wilayah terdekat, agar jemaat tersebut dapat 2. Memberikan bantuan obat-obatan dan vitamin 
terlayani dengan baik.bagi yang membutuhkan.

Satu hal lagi yang sering menjadi pertanyaan 3. Memberikan bantuan Sembako bagi yang sedang 
jemaat adalah, kapan GKI Coyudan boleh beribadah isolasi mandiri.
dengan kehadiran seratus persen lagi seperti dulu. 4. Memberikan layanan doa bagi yang sakit.
Berkenaan dengan pelaksanaan protokol kesehatan di 5. Memberikan informasi dan edukasi seputar 
gereja, ibadah masih dilakukan secara hybrid (online dan Covid-19
onsite). Majelis jemaat akan selalu mengevaluasi dan Bagaimana cara menghubungi tim C-3?
menyesuaikan diri dengan ketentuan dan Satgas Covid Jemaat dapat mengirimkan WA ke nomor Hotline 
Pemerintah dan melaksanakan protokol kesehatan yang GKI Coyudan 0821-3393-8642, dan tinggalkan nomor HP 
memadai agar meminalkan terjadinya klaster kasus yang dapat dihubungi. Tim C-3 akan menindaklanjuti 
Covid-19 di lingkungan gereja. dengan menghubungi dan membantu sesuai dengan 

Kita semua berdoa dan tetap berpengharapan, layanan yang dibutuhkan. Jemaat yang menghendaki 
semoga kita semua boleh kembali beribadah bersama-konsultasi medis sehubungan dengan Covid-19 juga dapat 

langsung menghubungi dr William Tanoyo dan dr Inawaty sama seperti dulu. (ES/SS)
Hadiprijanto yang juga ada di tim ini. Layanan doa dan 

Liputan
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