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Tiga bulan terakhir, yaitu Agustus, September, dan Oktober 

2022 berbagai kegiatan telah diagendakan secara on-site, setelah 

lebih dari dua tahun kegiatan gereja dilakukan secara online. Di 

bulan Agustus ada dua agenda, yaitu ulang tahun ke-74 GKI 

Coyudan yang jatuh tanggal 24 Agustus dengan tema “GKI Coyudan 

Bagi Dunia”, dan Bulan Musik yang memberikan pemaknaan musik 

gerejawi dan kehidupan berjemaat.

Kemudian di bulan September 2022 kita masuk Bulan Misi 

yang menyadarkan kita bahwa setiap orang dipanggil untuk 

melaksanakan misi dari Allah sesuai dengan panggilannya. Sebagai 

gereja, GKI Coyudan juga perlu memperhatikan pelayanan ke luar, 

selain melalui aksi sosial di sekitar Solo Raya, juga melakukan 

Mission Trip ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kegiatan lainnya 

yang telah dipersiapan Panitia Bulan Misi. Sedangkan  di bulan 

Oktober 2022 akan dilaksanakan Bulan Keluarga dengan tema 

“Bumiku Rumahku”.

Majalah Eben-Haezer edisi kali ini berusaha 

menyajikan berbagai kegiatan termasuk ibadah 

perayaan hari ulang tahun ke-74 GKI Coyudan Solo 

dan Mission Trip yang telah dilaksanakan. Berbagai 

tulisan dari anggota Jemaat juga kami tampilkan. 

Harapan Redaksi, ke depannya lebih banyak lagi 

kontribusi tulisan dari anggota Jemaat dalam 

mengisi rubrik-rubrik yang ada di majalah ini.
Akhirnya, selamat membaca, Tuhan memberkati 
kita semua. Amin

A R T I K E L
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Redaksi majalah Ebenhaezer menerima sumbangan tulisan dari
anggota Jemaat, hak pemuatan dan penyuntingan ada pada Redaksi.

Untuk artikel panjang tulisan maksimal 1.000 kata.
Pengiriman tulisan ke email : redaksi.eben@gmail.com atau melalui

WA Hotline GKI Coyudan. Terima kasih atas perhatiannya.



Salam dalam damai Kristus bagi seluruh pembaca administrasi gereja, dan berbagai program-program 

majalah Eben-Haezer. kegiatan untuk pengembangan iman jemaat, dan 

Tidak terasa sudah dua tahun lebih dunia dilanda memang itu semua penting. Tetapi gereja tidak boleh 

pandemi. Ada banyak kisah sedih dan duka yang dialami abai terhadap tugas pertama yang Tuhan berikan kepada 

orang-orang di seluruh dunia, tetapi tidak sedikit juga umat manusia, yaitu untuk mengusahakan dan 

kisah-kisah yang menyentuh hati dari orang-orang yang memelihara bumi beserta isinya yang dipercayakan 

mengalami kasih dan penyertaan Tuhan di tengah kepadanya (Kejadian 1:28).

pandemi ini. Berdasarkan hal ini kita bisa mengerti bahwa 

Namun yang perlu dari semua itu untuk kita gereja memiliki tugas panggilan besar dari Tuhan yaitu 

refleksikan adalah: Pertama, adakah kita hadir dan tanggung jawab untuk hidup bagi Tuhan di tengah dunia, 

membawa dampak bagi mereka yang bersedih dan tugas tersebut adalah pemberitaan kabar baik (Injil) 

berduka ?! Kedua, sudahkah kita meluapkan syukur kita bagi seluruh ciptaan. Pemberitaan Injil ini dilakukan 

ketika merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam melalui pelayanan :

kehidupan kita ?! 1. Di dalam gereja

Melalui tema “GKI Coyudan bagi Dunia”, kita diajak Kabar baik yang diberitakan di dalam gereja adalah 

untuk menghayati panggilan Tuhan atas umat dalam kabar sukacita bahwa setiap orang yang datang dan 

relasi dan keterlibatannya dengan bumi yang Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan berarti sudah berada di 

ciptakan. Sebab dunia ini tidak hanya berbicara tentang dalam anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus 

manusia saja (manusia bukan pusat dari dunia ini), tetapi kerjakan di kayu salib. Bahwa sebagai umat Tuhan, kita 

juga berbicara tentang bumi dan segala ciptaan Tuhan tidak lepas dan bebas dari penderitaan adalah suatu 

yang ada di dalamnya. kenyataan yang tidak dapat disangkal, tetapi kabar 

Sebagai tubuh Kristus, gereja sepatutnya baiknya bahwa di dalam setiap pergumulan yang kita 

melakukan tugas panggilannya sebagai umat Tuhan, hadapi, di sana ada penyertaan Tuhan yang akan 

yaitu dengan memelihara bumi dan seluruh ciptaan-Nya memampukan dan menguatkan.

(Kejadian 2:15 = “mengusahakan dan memelihara”); hal Selain sebagai tempat diberitakan penghiburan 

ini berarti pemeliharaan secara utuh; baik itu dan penguatan, gereja juga memiliki fungsi utama 

pemeliharaan umat manusia maupun binatang, sebagai tempat dan sarana untuk memperlengkapi umat 

tumbuhan, air, udara, dan tanah. Tuhan dalam mengerjakan misi Allah,  yaitu 

Melalui tema “GKI Coyudan bagi Dunia” kita diajak memberitakan Injil (Kabar Baik). Pemberitaan Injil ke 

untuk melihat pada diri kita sebagai gereja Tuhan, dalam ini dilakukan dalam bentuk pelayanan kebaktian, 

“Sudah 74 tahun GKI Coyudan menjadi dewasa, apa pemahaman Alkitab melalui Kelompok Tumbuh 

sajakah kontribusi GKI Coyudan bagi pemeliharaan Bersama, kelas Kambium, persekutuan Perwilayahan, 

dunia? Apakah dunia kita hanya ada pada gereja dan kegiatan paduan suara, olah vokal, komisi anak, remaja, 

kegiatannya?! Tempat kerja dan keluarga?! Ataukah pemuda, dewasa hingga lansia, dan masih banyak lagi; 

dunia tempat kita berkarya di dalam Tuhan itu termasuk yang kesemuanya itu dikelola oleh Majelis Jemaat dan 

juga bumi dan seluruh ciptaan-Nya?!” dipertanggungjawabkan secara organisasional kepada 

Gereja seringkali terjebak dan terlalu sibuk hanya Jemaat. 

dengan persoalan teologi, aktivitas/ kegiatan jemaat, 

GKI COYUDAN
BAGI DUNIA

Pdt. Lucas Adhitya A. S.

S U R A T G E M B A L A
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Tapi harus diingat bahwa sekalipun ada banyak tahun yang lalu. Di mana GKI Coyudan bekerjasama 

kegiatan gereja yang diadakan, tetapi pelayanan umat dengan gereja-gereja lokal untuk mengembangkan 

sejatinya justru praktek kehidupan sehari-hari – segala potensi jemaat tersebut dan mendukung pertumbuhan 

sesuatu yang dilakukan di luar gereja – yang kita semua gereja-gereja lokal dengan memberikan pembinaan-

harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan pembinaan serta bantuan pembangunan ekonomi 

sang Kepala Gereja. Adakah perbuatan kita itu jemaat.

mencerminkan kehidupan sebagai umat Tuhan yang Kedua, pemberitaan kabar baik bagi bumi dan 

tertebus dan menjadi kesaksian untuk kemuliaan Nama seluruh ciptaan. Melihat kerusakan bumi dari tahun ke 

Tuhan, ataukah justru menjadi cela?! tahun tentu merupakan keprihatinan yang tidak boleh 

Ini berarti bahwa tugas memberitakan kabar baik diabaikan. Terlebih lagi GKI Coyudan sebagai tubuh 

bukanlah hanya tanggungjawab gereja sebagai sebuah Kristus, selayaknya berkontribusi pada pelestarian 

lembaga, tetapi tanggungjawab seluruh anggota gereja ! lingkungan hidup sebagai bentuk iman yang meyakini 

Sebab memang yang disebut sebagai gereja dan percaya bahwa bumi dan semua isinya adalah 

sesungguhnya bukan gedung atau lembaga semata, ciptaan dan milik kepunyaan Tuhan. 

tetapi persekutuan orang-orang percaya itulah gereja Terlebih lagi melalui firman Tuhan kita diingatkan 

dan tubuh Kristus. bahwa dari sejak semulanya perintah Tuhan yang 

pertama pada Adam dan Hawa tidak lain adalah untuk 

2. Ke luar gereja memelihara dan mengusahakan bumi. Karena itu, 

Pelayanan ke luar dalam bentuk kesaksian dan selayaknya menjadi perhatian bagi seluruh warga gereja 

pelayanan adalah ujung tombak pemberitaan Injil yang untuk memperhatikan bagaimana cara dan bersama 

gereja harus lakukan. Sebab melalui kesaksian dan berupaya untuk menjaga bumi dari kerusakan, bahkan 

pelayanan inilah kasih Tuhan dinyatakan secara konkrit perlu untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan 

di tengah dunia. Kesaksian dan Pelayanan itu dilakukan hidup; sebab manusia adalah bagian dari bumi dan 

gereja dalam bentuk: hidup bergantung pada “pemberian” bumi.

Pertama, kepedulian kepada mereka yang Semua yang dibutuhkan manusia untuk hidup – 

terpinggirkan, dalam kemiskinan dan kecemasan akan baik makanan maupun minuman dan tempat berteduh – 

masa depan; kepada mereka yang berduka, berluka bergantung pada bumi yang memberikan tumbuhan dan 

dalam kesakitan dan penderitaan. Tanpa membeda- makanan untuk binatang?! Jika Tuhan memberikan 

bedakan latarbelakang seseorang, gereja didorong Roh “tugas” kepada bumi untuk menumbuhkan makanan, 

Kudus untuk terus peduli dan hadir bagi mereka yang dan kepada manusia “tugas” untuk memelihara bumi, 

menderita dan memerlukan pertolongan. bukankah inilah saatnya gereja kembali menyuarakan 

Namun demikian, Majelis Jemaat (MJ) GKI Coyudan kabar baik bagi bumi?! Kabar baik yang memulihkan 

menyadari keterbatasan dirinya untuk menjangkau cara berpikir umat manusia untuk “berkuasa” atas bumi 

seluruh dunia, tetapi paling tidak GKI Coyudan dapat dengan cara memelihara bumi?!

memulai dari beberapa lokasi yang Tuhan nyatakan. Biarlah melalui momen HUT ke-74 tahun GKI 

Mulai dari lingkup anggota jemaat, bantuan diakonia dan Coyudan ini, kita semua semakin disadarkan dan 

beasiswa yang terbuka pada peserta didik di sekolah- terinspirasi untuk melakukan tugas panggilan kita 

sekolah Kristen, dan berbagai pelayanan ke luar lainnya. sebagai gereja secara utuh dan menyeluruh. Soli Deo 

Pada bulan Misi, Komisi Remaja dan Pemuda Gloria. (SS)

bekerjasama dengan MJ Bidang 3 (Kespel) juga 

mengadakan kegiatan pelayanan di lingkungan sekitar 

Solo Raya dalam bentuk pelayanan pasar murah, 

pembagian sembako (pada masa pandemi), bantuan 

kepada gereja-gereja yang membutuhkan dukungan, dll. 

Dan secara khusus Majelis Jemaat GKI Coyudan 

mewujudkan kesaksian dan pelayanan ini melalui 

pelayanan misi yang secara khusus ditujukan kepada 

Saudara-saudara kita di luar pulau Jawa (khususnya 

Sumba dan Kupang) yang mulai dilakukan sejak enam 

03



Hari Rabu, 24 Agustus 2022 GKI Coyudan memasuki ramah untuk ditinggali, baik saat ini maupun sebagai warisan 

usia 74 tahun – menyiratkan perjalanan panjang yang penuh untuk generasi mendatang.

dengan kasih karunia Tuhan, yang membawa kita sampai Karena itu bukanlah kebetulan kalau HUT GKI Coyudan 

pada hari ini. Kita semua adalah saksi, betapa Tuhan ini berdekatan dengan bulan Misi –di mana ucapan syukur kita 

mengasihi dan memberkati kita. Karena itu, di hari ulang hayati dengan berbagi atau berkontribusi terhadap 

tahun ini patutlah kita mengucap syukur. perwujudan dunia yang lebih baik melalui tindakan nyata 

Bagaimana kita menghayati ulang tahun dengan rasa sejauh yang terjangkau tangan kita. Selain mengadakan 

syukur? program-program misi bagi jemaat dan lingkungan sekitar, GKI 

Ketika kita masih kanak-kanak, kita berbahagia karena Coyudan secara berkelanjutan mengerjakan Mission Trip ke 

ulang tahun berarti hari yang sangat istimewa di mana kita daerah di Nusa Tenggara Timur.

mendapatkan kado, mungkin juga makan-makan istimewa Demikian pula, dalam rangka meningkatkan kepedulian 

bersama keluarga dan teman. terhadap lingkungan, beberapa hal telah dilakukan misalnya 

Namun beranjak dewasa kita menyadari bahwa kado mengurangi sampah plastik di lingkungan gereja dengan cara 

istimewa itu tercurah dari waktu ke waktu di dalam menyediakan dispenser minum agar kita dapat mengisi ulang 

perjalanan hidup kita. Seperti Samuel yang mendirikan batu tumbler/ botol untuk minum sebagai pengganti botol plastik 

penanda - Eben Haezer – sampai di sini, Tuhan menolong sekali pakai. 

kita; demikian pula di hari ulang tahun ini kita mencatatkan Dalam rangka HUT ke-74 ini, atas inisiatif Panitia HUT, GKI 

satu tahun perjalanan sebagai milestone, sebagai batu Coyudan juga meluncurkan Bank Sampah yang diharapkan 

penanda perjalanan GKI Coyudan bersama Tuhan. menjadi program yang berkelanjutan dan berdampak positif 

Ucapan syukur atas berkat yang kita terima itu bagi jemaat maupun pelestarian lingkungan. 

sesungguhnya mengandung sebuah tanggung jawab, untuk Akhirnya atas nama Majelis Jemaat GKI Coyudan, kami 

terlibat dalam karya kasih Allah bagi dunia. Oleh karena mengucapkan selamat kepada Panitia HUT GKI Coyudan yang 

itulah, tema HUT ke-74 “GKI Coyudan Bagi Dunia” ini menjadi telah mewujudkan ibadah syukur HUT ke-74 beserta program-

sangat relevan untuk kita semua, baik sebagai gereja, program pendukungnya dengan sangat baik. Terima kasih atas 

maupun sebagai umat Allah. pelayanan Bapak, Ibu, saudara, dan saudari sekalian, kiranya 

Tema ini selaras dengan salah satu misi dari GKI yaitu Tuhan berkati.

“Mengembangkan spiritualitas yang berpusat pada Selamat ulang tahun GKI Coyudan, selamat ulang tahun 

hubungan yang hidup dengan Allah, sesama dan lingkungan untuk kita semua. Tuhan 

hidup”. Relasi yang hidup dengan Allah, tercermin pula berkati. (BWA)

dalam kepedulian sosial bagi sesama, dan tanggung jawab 

untuk menjaga lingkungan sekitar agar menjadi tempat yang 

Kontribusi
GKI Coyudan
Bagi Dunia

Edhi Setiawan

S A M B U T A N M J G K I C O Y U D A N
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Bulan Juli 2022 adalah bulan yang paling dinanti 

oleh anak-anak dan orangtua murid Sekolah Minggu GKI Happy Day

Coyudan Solo. Ada yang ingat, bulan Juli kita memasuki Serangkaian acara telah disusun oleh Panitia Bulan 

agenda bulan apa? Yaa betul ...! Jawabannya adalah Bulan Anak jauh- jauh hari.  Kegiatannya memang cukup padat, 

Anak! Bulan Anak tahun ini mengangkat Tema “Bersama Kita diawali dengan Happy Day pada tanggal 2 Juli 2022. Happy 

Lebih Kuat” . Day adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengisi hari libur 

Melalui tema ini diharapkan anak Sekolah Minggu anak (Sekolah Minggu) dengan kegiatan positif yang seru dan 

(ASM) tahu dan percaya bahwa mereka tidak pernah menyenangkan, dengan tetap belajar Firman Tuhan. Sesuai 

dibiarkan sendiri. Ketika bahagia maupun sedih, bahkan dengan tema “Bersama Kita Lebih Kuat”, anak-anak diajak 

ketika terjadi pandemi , Tuhan selalu menolong dan dapat menyelesaikan permainan / tantangan di pos-pos yang 

menyertai mereka. Selain itu juga diharapkan ASM tahu disediakan secara bersama, juga bermain bekerja sama 

bahwa Tuhan menyediakan keluarga, teman, dan sesama dengan teman–temannya dengan kompak. Anak-anak dibagi 

untuk saling menolong dan menjadi lebih kuat dalam menjadi dua kelompok, yaitu kelas besar dan kelas kecil, 

menghadapi masa/keadaan yang sulit. dengan acara yang berbeda waktu.

Bulan Anak tahun ini terasa spesial dan berbeda Happy Day kelompok Kelas Kecil dimulai pukul 

karena dilakukan setelah masa pandemi yang cukup delapan pagi. GSM menyambut anak-anak kelas kecil yang 

panjang. Setiap ide acara dan proses pelaksanaanya dilalui mengikuti acara dengan semangat dan antusias. Beberapa 

dengan berbagai pemikiran dan pertimbangan yang tidak rangkaian permainan usia 0-4 tahun seperti permainan 

mudah.  Ide kreatif acara yang digagas harus disesuaikan tekstur, puzzle, memilah benda berdasarkan warna, dan tebak 

dengan tempat maupun mematuhi Protokol Kesehatan, gambar.  Kemudian usia 5-8 tahun memasukkan bola ke dalam 

namun juga tetap menarik untuk anak-anak. keranjang dengan menggunakan selembar koran, tebak lagu 

Acara Bulan Anak meliputi kegiatan: Happy Day, dan tokoh Alkitab, membuat gerakan yel-yel dari tema, serta 

mengisi pujian di pelayanan Ibadah Minggu, berbagi alat merubuhkan susunan cup plastic.

tulis untuk sesama, lomba membuat tempat pensil dari 

barang bekas, Bina Guru Sekolah Minggu, dan Pertemuan 

Orang tua Murid .

Lucky Abdi Kristiawan S.

L A P O R A N K H U S U S

Ketua Komisi Anak GKI Coyudan

Bulan Anak:
Bersama Kita Lebih Kuat
Bulan Anak:
Bersama Kita Lebih Kuat
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Semua kegiatan tersebut membuat anak- IPS mereka mencocokkan baju adat dan rumah adat 

anak larut dalam kegembiraan dan penuh semangat sesuai provinsi di peta yang telah tersedia. 

mengikuti acara. Keceriaan terpancar jelas dalam Ada yang menarik di kelas IPS ini, anak-anak 

setiap jepretan kamera. Adapun Happy Day Kelas di kelompok terakhir, salah satu anak dari pemimpin 

Kecil ini diikuti oleh 75 anak. kelompok mereka mengajak “Berdoa” terlebih dahulu 

Happy Day kelompok Kelas Besar dimulai sebelum memulai permainan ini. GSM yang berjaga 

pukul sepuluh pagi.  Cukup banyak anak yang hadir pos tertegun dan kagum, ternyata anak-anak 

sehingga membuat deretan panjang di meja daftar mengingat dan mengandalkan Tuhan sebelum 

ulang. Dari kelompok ini yang hadir sejumlah 67 melakukan sesuatu.

anak. Acaranya juga tidak kalah seru dari Kelas Kecil, Setelah semua kelompok usai menyelesaikan 

yaitu ada kelas Matematika, yang mana mereka rintangan tiap pos, mereka semua melanjutkan 

bermain langkah dengan persamaan bentuk bidang dengan menyusun potongan kata dari ayat Alkitab 

datar. Kemudian di kelas Olahraga anak-anak Galatia 6:2 “Bertolong-tolonganlah menanggung 

bermain lompat tali. bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi  hukum 

Di kelas Bahasa mereka menyebutkan huruf Kristus.” Semua kelompak maju menghafalkan ayat 

per huruf dari kata “Bersama Kita Lebih Kuat”. Lalu, tersebut, lalu diakhiri dengan pengumuman 

di kelas Agama mereka memasukkan jumlah bola pemenang permainan.

sesuai urutan “Penciptaan”. Dan terakhir, di kelas 

doc.gkicoyudan
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Bina Guru Sekolah Minggu Pertemuan dengan Orang Tua Murid (PTOM)

Pada hari Senin, 4 Juli 2022 diadakan Bina Pada hari Senin, 11 Juli 2022 pukul 18.00 WIB 

Guru Sekolah Minggu yang mengangkat tema “I'm diselenggarakan kegiatan Pertemuan dengan Orang 

Ready” dengan pembicara Ibu Benita Florentia M.A. Tua Murid (PTOM) Sekolah Minggu. Terlihat berbeda, 

Selain anak-anak, para Guru Sekolah Minggu juga POTM tahun ini antusias para orangtua lebih tinggi 

perlu di recharge lagi semangatnya dalam melayani dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 92 

Tuhan.  Apalagi  setelah pandemi banyak orangtua murid mengikuti acara ini.  

penyesuaian yang dibutuhkan oleh para Guru Materi disampaikan oleh Dr. Christin 

Sekolah Minggu. Wibhowo, S.Psi, yakni tentang bagaimana cara 

Ibu Benita mengatakan sebuah istilah “seize mendidik anak di jaman teknologi seperti sekarang 

the day” yang artinya 'selagi hari masih siang maka ini, dan bagaimana peran seorang ayah dan seorang 

pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Selagi ibu dalam mendidik anak sesuai dengan usianya. 

masih diberi kesempatan oleh Tuhan maka Dengan demikian maka orangtua mempunyai bekal 

layanilah Tuhan dengan semangat dan sepenuh yang cukup dalam mendidik anak-anaknya sesuai 

hati'. Guru SM yang hadir berjumlah 32 orang, dengan Firman Tuhan.

ditambah yang mengikuti dari Youtube channel GKI 

Coyudan.
doc.gkicoyudan

doc.gkicoyudan
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Berbagi dan Lomba lainnya. 

Selain kegiatan di atas, masih ada acara 

berbagi kepada sesama yang diikuti adik-adik kelas Penutupan Bulan Anak

kecil. Mereka mengumpulkan alat tulis yang Sampailah pada penutupan Bulan Anak, hari 

diserahkan kepada teman yang membutuhkan, yaitu Minggu, 31 Juli 2022. Sebelum anak-anak masuk ke 

anak-anak di PPA Daniel (terkumpul lebih dari 125 pos sekolah Minggu, ada seremoni pemberkatan oleh 

paket alat tulis) dan juga sebagian dibawa oleh Tim Pdt. Daniel Kristanto Gunawan di dalam gedung 

Bulan Misi ke Sumba/Kupang.  Waahh ternyata gereja. Dalam rangkaian Bulan Anak ini beberapa 

adik-adik yang masih kecil ini semangat sekali yah anak Sekolah Minggu juga ambil bagian dalam 

dalam hal berbagi. pelayanan sebagai lektor, persembahan lagu pujian, 

Untuk kelas besar diadakan Lomba dan puisi dalam ibadah umum. 

membuat tempat pensil dari barang bekas, pada Pada akhirnya kita, ASM dan GSM sungguh 

tanggal 17 Juli 2022, mereka membawa peralatan –sungguh menghayati dan merasakan tema “Bersama 

dan bahan dari barang bekas yang digunakan dari Kita Lebih Kuat” seperti  yang tertulis dalam Galatia 

rumah masing-masing lalu dikerjakan di masing- 6:2, “Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! 

masing pos. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.” 

Hasilnya sungguh amat keren dan kreatif. Sampai jumpa kembali di acara Bulan Anak 

Ada yang membuat dari bekas kertas kalender, botol tahun depan. Kritik dan saran membangun dapat 

kosmetik, botol pembersih lantai, bekas gulungan ditujukan kepada Ketua Komisi Anak GKI Coyudan. 

tissue menjadi sesuatu seperti bentuk sepatu, anjing Terimakasih. (YEP)

chi hua hua, ulat bulu dan masih banyak lagi yang 

doc.gkicoyudan

doc.gkicoyudan

08



Mission Trip GKI Coyudan Solo ke Gereja Kristen Sumba Kita harus memulai berproses menjadi lebih baik di hari 

(GKS) Walakari di Sumba Timur, membawa suasana baru mendatang,” katanya.
dalam kehidupan berjemaat di gereja tersebut. Seperti yang Hal itu juga diakui oleh salah satu peserta pelatihan, 
dikatakan Pdt Jefri Runuwali dari GKS Walakari saat Evliensi Uru Leu. Menurutnya, materi pembinaan untuk guru 
diwawancarai Ibu Tedjo Kimiatun, kunjungan misi dari Solo Sekolah Minggu bisa diaplikasikan di GKS Walakari. Dia 
tersebut membawa nuansa baru dalam pelayanan dan menyambut baik pelatihan guru Sekolah Minggu yang 
menambah semangat dalam mengajarkan persiapan materi dan bahan ajar kepada anak-
pelayanan di GKS Walakari. anak yang sesuai dengan isi Alkitab. 

“ M i s s i o n  Tr i p  G K I  “Kami dilatih juga untuk menggunakan bahasa yang 
Coyudan selain memberikan sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Kami 
n u a n s a  b a r u  d a l a m  bisa menyediakan bahan untuk anak-anak Sekolah Minggu 
p e l a y a n a n ,  s e k a l i g u s  dengan menentukan judul, tema besar, tema kunci, dan 
menyuntik semangat dan tujuan dari cerita yang ingin disampaikan kepada anak-anak,” 
harapan, bahwa kami tidak kata Evliensi.
sendirian dalam berbagai Demikian pula dengan pelatihan gitar, melalui pelatihan 
k e t e r b a t a s a n ,  d a l a m  itu, menurut Pdt Jefri, membuka wawasan dan memberi 
mengemban tugas pelayanan,” ujar Pdt Jefri. semangat bahwa dengan 

Hal tersebut, katanya, tampak dengan semakin alat musik yang ada kita 
terbukanya wawasan Majelis Jemaat untuk menata bisa mengiringi pujian 
pelayanan dengan lebih baik untuk mencapai tujuan dalam semua ibadah. Hal 
sebagaimana yang diharapkan. Pada gilirannya, hal itu akan ini dibuktikan dengan 
membangkitkan semangat dan partisipasi warga jemaat peserta pelatihan yang 
dalam membangun persekutuan dan pelayanan sebagai m a m p u  m e n g i r i n g i  
umat Allah. ibadah dengan musik 

“Harapan yang pupus untuk melakukan terobosan gitar.
dalam pelayanan oleh karena keterbatasan yang ada, S e m o g a  h a s i l  
kembali bangkit. Hal itu tampak dalam semangat Mission Trip GKI Coyudan 
menyelesaikan pembangunan fisik gedung gereja maupun terus berbuah, membawa 
semangat membangun ekonomi dengan potensi yang ada suasana dan semangat 
dan terutama semangat bertumbuh dan merawat iman yang semakin besar bagi 
kepada Kristus sebagai Kepala Gereja,” tambahnya. jemaat GKS Walakari 

B e b e ra p a  p e l at i h a n  ya n g  d i l a ku ka n  j u ga  untuk memuliakan Tuhan 
membangkitkan kepercayaan diri bagi Guru Sekolah Minggu. dan semakin banyak jiwa 
“Pelatihan itu membuat mereka (guru Sekolah Minggu - Red) yang percaya kepada 
dapat dan mampu secara mandiri untuk menata pelayanan. Kristus. (SS)

Mission Trip
Memberi Nuansa Baru

doc.gkicoyudan
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Sungguh amat bersyukur bahwa GKI Coyudan kembali Tim kedua langsung terbang ke Waingapu, dilanjutkan 

dapat mengadakan Mission Trip pada tahun 2022 ini, setelah perjalanan darat ke Sumba Timur untuk mengunjungi jemaat 
dua tahun tidak dapat mengagendakan Mission Trip karena Gereja Kristen Sumba (GKS) Walakari, di Desa La Tena, 
pandemi Covid-19. Sebetulnya, walaupun tidak ada Kecamatan Wulla Waijelu.
pelaksanaan Mission Trip, koordinasi dan komunikasi Acara di GKS Walakari cukup padat. Selain melakukan 
dengan gereja mitra terus berlangsung secara intensif. pelayanan ibadah Minggu, Tim Misi juga mengadakan 

Dengan perkembangan situasi pandemi yang semakin pelatihan yang menjadi kebutuhan jemaat, yaitu latihan gitar 
membaik, maka Subbidang Misi dari Bidang Kesaksian dan pembinaan Guru Sekolah Minggu. Sebetulnya 
Pelayanan Majelis Jemaat GKI Coyudan mengagendakan direncanakan juga pelatihan budidaya ikan, dalam hal ini ikan 
kembali pelaksanaan Mission Trip ini. Kali ini Mission Trip lele dan ikan nila, namun ada kendala sehingga tidak jadi. 
melakukan perjalanan di dua tempat sehingga dibentuk dua Pelatihan gitar yang dipandu Siswadi (pengerja musik 
tim. GKI Coyudan) diikuti sepuluh orang. Sebagian dari mereka 

Tim pertama langsung ke Kupang untuk mengadakan sudah bisa memainkan gitar, tetapi belum pernah mengiringi 
survey dan penjajakan kerjasama pengembangan ekonomi. kebaktian. Mereka hanya mengiringi untuk pengisian pujian 
Selain itu juga menawarkan bantuan beasiswa kuliah untuk saja. Karena itu pelatihan dibagi menjadi dua kelompok, 
dua anak anggota Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), kelompok pertama untuk pemula, dan kelompok kedua untuk 
Jemaat Mizpa Bonen, Kupang. Kemudian mengunjungi dua yang sudah bisa memainkan gitar. Kelompok kedua dilatih 
anggota jemaat GMIT Batukadera, yang menjadi korban khusus untuk mengiringi kebaktian, dan dipersiapkan untuk 
badai Seroja tahun 2021. GKI Coyudan memberikan bantuan mengiringi tiga lagu dalam kebaktian Minggu, 7 Agustus 2022. 
berupa perbaikan rumah mereka yang rusak.

Pengantar:

Menyambut ulang tahun ke-74 GKI Coyudan Solo (tanggal 24 Agustus 2022) dengan tema “GKI Coyudan Bagi Dunia”, dan 

juga menyambut Bulan Misi GKI Coyudan pada bulan September 2022, Majelis Jemaat GKI Coyudan telah mengirimkan tim 

misi (Mission Trip) ke Kupang dan Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 3-8 Agustus 2022. Tim yang 

berangkat adalah Pdt Lucas Adhitya Aryanto Sudarmadi, Pnt Hardedi Linggadihardja, Pnt Kardiana Jumaini, Ibu Tedjo 

Kimiatun, Sdr Siswadi, dan Sdr Wahyu Indrawiguna. Berikut laporan Mission Trip tersebut yang ditulis oleh Pnt Kardiana 

Jumaini dan Ibu Tedjo Kimiatun, dilengkapi foto-foto oleh Wahyu Indrawiguna.

Mission Trip
ke Sumba
& Kupang
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Dengan diberinya kepercayaan untuk mengiringi pada agar Guru Sekolah Minggu setempat dapat membuat bahan 

kebaktian Minggu, mereka tambah bersemangat untuk ajar Sekolah Minggu sendiri yang disesuikan dengan 

berlatih. Agar pelatihan gitar bisa terus berberjalan, Tim Misi kebutuhan Anak Sekolah Minggu setempat. Dengan demikian 

menyerahkan enam gitar kepada GKS Walakari dan cabang- merekatidak bergantung dengan bahan ajar dari lembaga lain 

cabangnya. Diharapkan latihan tidak berhenti sampai di bila kesulitan untuk mendapatkan bahan ajar tersebut.

acara pelatihan saja, namun tetap berlanjut sendiri, karena Untuk pelatihan perikanan, karena ada kendala 

konsep pelatihan yang diadakan adalah “belajar untuk pembicara dan kolam pembibitan, maka pelatihan tidak 

mengajar”. sempat diadakan saat itu. Konsep yang direncanakan GKS 

Untuk pembinaan Guru Sekolah Minggu, para GSM Walakari adalah jemaat dapat membudidayakan ikan dan hasil 

dilatih Pnt Kardiana Jumaini untuk membuat bahan ajar perikanan tidak dijual begitu saja, tetapi diolah terlebih 

Sekolah Minggu. Mereka mendapatkan penjelasan tentang dahulu sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. 

langkah-langkah pembuatan bahan ajar dan langsung Dengan demikian dapat membantu meningkatkan ekonomi 

praktek membuat bahan ajar Sekolah Minggu. Pelatihan ini jemaat. Saat ini di Walakari sedang dibangun bendungan, 

diikuti oleh 22 orang Guru Sekolah Minggu, baik dari GKS sehingga bendungan ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk 

pusat maupun cabang-cabangnya. Pelatihan ini bertujuan budidaya ikan air tawar. 

doc.gkicoyudan
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Peneguhan Penatua Minggu. Sebagian sudah dibagikan bagi yang menerima 

Tim Misi GKI Coyudan juga melakukan pelayanan Sakramen Baptis dewasa, Sidi dan yang diteguhkan sebagai 

ibadah, baik ibadah Sekolah Minggu maupun ibadah Minggu Penatua.

pada tanggal 7 Agustus di GKS Walakari. Dalam ibadah Mission Trip 2022 telah berakhir, tetapi perjalanan misi 

Minggu, Pdt Lucas Adhitya Aryanto Sudarmadi melayani GKI Coyudan belum selesai atau berakhir di sini. Direncanakan 

Peneguhan 24 Penatua GKS Walakari, pengakuan dosa bagi masih ada Mission Trip berikutnya. Hal ini karena GKI Coyudan  

16 orang, sakramen baptis anak bagi 27 anak, baptis dewasa sebagai bagian dari Tubuh Kristus pada awalnya mempunyai 

bagi 6 orang, sidi bagi 34 orang, peneguhan dan tujuan sebagai berikut :

pemberkatan pernikahan bagi 15 pasang mempelai. Pertama, memenuhi panggilan gereja sebagai Tubuh 

Ibadah Minggu yang dihadiri sekitar 500 orang itu Kristus yang saling menopang dan saling melengkapi. Kedua, 

berlangsung cukup lama, namun bersyukur anggota jemaat menghidupkan semangat pelayanan dan pemberitaan Injil 

mengikuti Ibadah dengan antusias hingga selesai. Puji syukur Jemaat GKI Coyudan. Ketiga, menjalin persaudaraan dan 

kepada kepada Kristus, Sang Pemilik Gereja, karena rekanan dengan   Gereja Kristen Sumba (GKS) demi 

kerjasama pembangunan gedung gereja GKS Walakari  telah membantu perkembangan dan pertumbuhan gereja di 

berlangsung dengan baik dari awal sampai saat ini, sehingga Sumba. 

sekarang GKS Walakari dapat menampung jemaat lebih Melalui kegiatan Mission Trip ini diharapkan misi GKI Coyudan 

banyak untuk beribadah, dan jemaat dapat beribadah untuk mewartakan berita Injil dapat terus berlangsung dengan 

dengan lebih nyaman. pertolongan Roh Kudus. Hal ini juga selaras dengan tema ulang 
Pada Mission Trip kali ini diberikan juga 200 Alkitab, tahun ke-74 GKI Coyudan, yaitu “GKI Coyudan bagi Dunia“. 

yang terdiri dari 100 Alkitab huruf besar (Alkitab untuk Kiranya Tuhan memberkati. Amin. (SS)
lansia) dan 100 Alkitab + KJ untuk anak-anak Sekolah 

doc.gkicoyudan
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Dalam rangkaian kegiatan menyambut ulang tahun ke- Dia mengakui bahwa sampah merupakan salah satu 

74 GKI Coyudan Solo, telah diselenggarakan talkshow di masalah yang harus dikelola dengan baik untuk menjaga 

gedung GKI Coyudan dengan topik “Bank Sampah: kelestarian lingkungan. Dari berbagai laporan, terbukti 

Mengelola Sampah dengan Bijaksana.” Talkshow dengan sampah yang dibuang sembarangan membuat masalah besar 

narasumber Ibu Denok Marty Astuti dan dipandu oleh Pnt bagi ekologi. Di Kota Solo sendiri tumpukan sampah di tempat 

Kardiana Jumaini diadakan pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 pembuangan akhir (TPA) Putri Cempo yang luasnya 17 

selama kurang lebih dua jam. hektare, telah mencapai setinggi 30 meter. TPA Putri Cempo 

Menurut Ketua Panitia HUT GKI Coyudan, Ibu Christine sudah overload sejak 2010 sehingga harus dikurangi volume 

Debora, acara ini dilaksanakan untuk mengedukasi anggota sampahnya.

jemaat agar lebih peduli terhadap lingkungan hidup, “Banyak sapi yang mencari makan di tumpukan sampai 

khususnya dalam mengelola sampah. Kegiatan ini juga itu mati kesetrum, karena tumpukan sampah ketinggiannya 

seiring dengan tema HUT ke-74 GKI Coyudan, yaitu “GKI sudah mencapai jaringan listrik SUTET (saluran udara 

Coyudan Bagi Dunia”. tegangan ekstra tinggi),” katanya.

Dalam pemaparannya, Ibu Denok yang dikenal sebagai Dengan produksi sampah yang demikian tinggi, perlu 

pejuang sampah dari Solo, menjelaskan tentang perlunya upaya agar sampah dikelola secara bijaksana. Dikelola secara 

gereja berperan serta dalam merawat bumi ciptaan Tuhan. mandiri oleh setiap rumah tangga sehingga tidak perlu dibawa 

Bumi, yang disebut juga ibu bumi, karena semua makanan ke TPA. Caranya adalah dengan mengelola sampah rumah 

berasal dari rahim bumi harus disayang. tangga menjadi kompos, dan membuat Bank Sampah untuk 

“Kalau sayang sama ibu, maka harus sayang sama ibu menyalurkan barang-barang produksi pabrik, seperti kertas, 

bumi,”  tuturnya.  Kondis i  bumi saat  ini  sudah plastik, besi, dsb.

memprihatinkan dengan perlu kepedulian semua pihak Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk 

untuk merawatnya. “Bumi kita tidak sedang baik-baik saja. mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah, kemudian 

Karena itu perlu pertobatan ekologis untuk menyelamatkan sampah tersebut disetorkan ke tempat pengepul sampah atau 

bumi,” tambahnya. untuk kerajinan tangan. 

Bank Sampah,
Upaya Merawat Bumi

L I P U T A N
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Seperti jika GKI Coyudan akan membuat Bank Sampah, tabungan, dan nanti uangnya bisa diambil setelah setahun.

maka pada hari yang telah ditentukan, anggota jemaat yang Dengan menjadi peserta Bank Sampah dan juga 
akan “menabung sampah” datang ke gereja membawa menggunakan sampah rumah tangga menjadi kompos yang 
sampah yang sudah dipilah, kemudian langsung ditimbang, 

digunakan untuk memupuk tanaman di rumah, maka kita 
dinilai harganya, dicatat di buku tabungan, dan sampah 

sudah berpartisipasi dalam upaya melestarikan lingkungan 
dibawa oleh pengepul sampah.

hidup. Hal ini juga sesuai mandat Alkitab, yaitu manusia “Proses ini tidak boleh lebih dari dua jam, dan tempat 
diminta untuk menguasai bumi, yang artinya menjaga, yang digunakan untuk mengumpulkan sampah ini juga harus 

merawat, dan melestarikan bumi. Dalam hal ini GKI Coyudan dalam kondisi bersih kembali. Sehingga benar-benar tidak 

ada sampah di gereja, karena sampah yang ditabung juga bisa berperan sehingga menjadi gereja yang ramah 

langsung dibawa pengepul sampah,” ujarnya. Nasabah Bank lingkungan, Gereja bagi dunia. (SS)
Sampah yang rutin menabung ini akan menerima buku 

Alur Bank Sampah
GKI Coyudan

Kumpulkan
Kumpulkan sampah dalam satu bulan

dalam keadaan kering berupa :

Botol Plastik
Gelas Plastik

Koran/Majalah
Kertas HVS/buram

Kantong Plastik
Tutup Botol Plastik

Galon

Duplek
Kardus

Aluminium, Pipa
Besi/Baja

Ember Plastik
Botol Kaca

Kaleng

Pilah
Pilahkan sampah sesuai jenisnya (Plastik,
Kaca, Kertas, dll)
dan bagiannya (Misal : Botol dan tutup)

BANK SAMPAH

Bawa ke Bank Sampah

Timbang
Tabung

Sampah ditimbang dan hasilnya akan ditulis
dalam buku tabungan yang akan diberikan oleh panitia

&

Di waktu dan tempat yang akan diumumkan panitia
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Badan Antar Gereja Kristen Surakarta (BAGKS) Menurutnya, saat ini gereja lebih fokus pada 

telah menyelenggarakan seminar dalam rangkaian pembentukan pemimpin di gereja, namun belum 

menyambut peringatan ulang tahun ke-77 mempersiapkan pemimpin dalam kepemimpinan 

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. nasional. Padahal itu juga menjadi tugas gereja, agar 

Seminar dengan tema “Pulih Lebih Cepat Bangkit tidak hanya memberitakan keselamatan, tetapi juga 

Lebih Kuat: Mempersiapkan Generasi Emas” mempersiapkan para pejabat Kristen yang memiliki 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Agustus 2022. integritas yang baik dan takut akan Tuhan. 

Seminar kali ini menghadirkan pembicara Pdm. Saat ini generasi muda diperhadapkan pada 

Dr Ir Agus Purwanto, M.M. dan Pdp. dr Maria tantangan mental yang berat. Indonesia merupakan 

Widhowati, M.A., M.Th. dengan moderator Pdt. Ir pengakses pornografi terbesar di dunia. Dari hasil 

Jonedi Ginting, M.A. yang dihadiri sekitar 150 orang penelitian, 95 dari 100 anak kelas 4-6 SD telah 

perwakilan gereja-gereja anggota BAGKS. Dalam mengakses pornografi. Kemudian 5 dari 100 remaja 

paparannya, Pdm. Agus Purwanto menjelaskan tertular penyakit menular seksual, terjadi berbagai 

bahwa gereja harus mempersiapkan generasi baru kasus incest (hubungan sedarah-Red), serta 

dengan sebaik-baiknya menyongsong Indonesia terperangkap dalam penyalahgunaan narkoba. 

tahun 2045 (seabad kemerdekaan RI). Hal tersebut harus menjadi pemicu gereja 
“Harus dipersiapkan dengan baik, agar orang untuk mempersiapkan generasi emas, sehingga 

Kristen menjadi pemimpin di negeri ini. Kadang orang-orang Kristen dapat menjadi pemimpin 
gereja lupa sehingga tidak mempersiapkan generasi 

tangguh yang berkarakter Kristus di sektor manapun. 
untuk menjadi pemimpin bangsa,” ujarnya. 

Generasi emas ini, menurut dr. Maria Widhowati, Pemerintah sendiri telah membuat master plan 
adalah generasi yang mempunyai kepandaian percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 
multiple, baik secara kognitif, emosional, pergaulan Indonesia. Tahun 2025 diprediksi Indonesia akan 

menempati urutan ke-12 dalam perekonomian atau relasional, maupun dalam hal spiritual (iman, 
dunia dengan pendapatan per kapita USD 15,000. karakter, tujuan hidup), tabiat atau watak, dan juga 
Kemudian tahun 2045 diperkirakan sudah di urutan memiliki kemampuan untuk tidak mudah menyerah 
ke-7 dengan pendapatan per kapita USD 47,000.

(relisiensi). (SS/YEP)

Mempersiapkan
Generasi Emas

L I P U T A N

15



Melangkah di usianya yang ke-74, GKI Coyudan Solo (mewakili anak-anak), Joice (mewakili remaja dan pemuda), 

terus berusaha untuk menjadi gereja yang berpusat pada serta Bpk Tomy Yudanto (mewakili anggota jemaat dewasa).

Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus dengan Dalam ibadah perayaan ulang tahun yang dihadiri lebih 

melaksanakan misi gereja yang diembannya. Visi GKI dari 200 orang ini begitu terasa luapan sukacita dan rasa 

Coyudan yaitu “Menjadi mitra Allah yang mengerjakan karya syukur yang terpancar dari wajah-wajah anggota jemaat dan 

keselamatan di dunia” telah dijabarkan dalam lima misinya simpatisan yang hadir. Mereka memuji Tuhan dengan gembira 

yaitu terkait dengan spiritualitas yang hidup, ekumenis, dan penuh penghayatan. Para pemain musik, yaitu Handaru, 

transformasi ,  mengembangkan demokrasi ,  dan Adit, Aldi, Resi, dan Adi mengiringi pujian dengan baik.

melestarikan lingkungan hidup. Sementara itu dalam khotbahnya, Pdt Christnadi Putra 

Untuk tahun ini, Majelis Jemaat GKI Coyudan Hendarta (dari GKI Peterongan Semarang) yang mengambil 

menetapkan tema perayaan ulang tahun “GKI Coyudan Bagi bahan bacaan dari Mazmur 104, menjelaskan bahwa seluruh 

Dunia”. Menurut Ketua Panitia HUT ke-74 GKI Coyudan, Ibu ciptaan Allah di bumi ini adalah mahakarya Allah. Seluruh 

Christine Debora, tema ini mengedepankan pada misi elemen di bumi adalah para pelayan Allah. Allah juga terus 

pertama yaitu spiritualitas yang hidup yang menekankan memelihara alam dan segala makhluk ciptaan-Nya tersebut 

pada hubungan dengan lingkungan hidup, dan juga misi dan semuanya dijadikan dan diatur oleh Allah dalam hikmat-

kelima, yaitu pelestarian lingkungan hidup untuk Nya yang besar.

meningkatkan kesadaran dan partisipasi umat dan pimpinan “Karena itulah kita bisa melihat kemuliaan Allah 

gereja untuk mengambil bagian dalam pelestarian dan terpancar melalui seluruh elemen alam semesta ciptaan-Nya 

penyelamatan lingkungan hidup. itu,” katanya. Yang menjadi perenungan adalah, kalau seluruh 

Untuk itulah rangkaian ibadah perayaan ulang tahun ini ciptaan adalah mahakarya ilahi, maka sesungguhnya tidak ada 

juga terpusat pada mandat Allah bagi manusia untuk kata lain bagi manusia kecuali merawat dan memelihara 

menguasai dan memelihara bumi ini. Itu berarti manusia seluruh alam ciptaan Tuhan ini. 

memiliki peran yang sangat penting dalam merawat bumi Saat manusia ditempatkan di Taman Eden, mereka 

ciptaan Tuhan, agar tetap lestari dan tidak semakin rusak. Di mendapat amanat untuk mengusahakan dan memelihara 

antaranya melalui kepedulian anggota gereja dalam taman. Mengusahakan berarti menjadikan sesuatu yang 

memperhatikan aspek lingkungan hidup. sudah baik menjadi lebih baik lagi, atau mengolah yang sudah 

Ibadah yang dilaksanakan hari Rabu, 24 Agustus 2022 ada dipergunakan untuk kebaikan bersama. Sedangkan 

mulai pukul 18.30 dilaksanakan secara onsite di gedung memel ihara  berar t i  merawat  yang  sudah  ada ,  

gereja dan disiarkan secara online melalui live streaming mempertahankan dan mengembangkannya untuk kemuliaan 

Youtube chanel GKI Coyudan. Ibadah perayaan dimulai Allah.

dengan pujian yang khidmat dari empat pemandu pujian “Kita diminta untuk menjaga mahakarya ilahi agar tidak 

yaitu Rere, Yosi, Gio, dan Arga dilanjutkan nyanyian jemaat  dirusak. Di sisi lain Allah meminta kita membuka ruang supaya 

“Mulia, Mulia Nama-Nya”. bisa ikut mencipta kembali, membuat karya-karya lain dari 

 Selanjutnya ibadah dipandu oleh Mega Rani dan yang sudah ada. Ikut berkarya bersama Tuhan. Allah 

Stephanie yang mengajak anggota jemaat untuk mensyukuri memberikan kuasa, supaya kita bisa melakukan seperti apa 

penyertaan dan kasih setia Tuhan terhadap GKI Coyudan yang Allah lakukan. Ikut menentukan masa depan alam ini,” 

yang telah berulang tahun ke-74. Rasa syukur diungkapkan kata Pdt Christnadi.

melalui pujian dan doa syukur yang dibawakan oleh Renita 

Ibadah Perayaan HUT ke-74
GKI Coyudan

L I P U T A N
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Melalui khotban ini, umat diajak untuk lingkungan hidup. Melalaui kegiatan yang dilakukan 

melakukan sesuatu sebagai bentuk kepedulian kita akan menunjukkan kepedulian gereja kepada 

kepada lingkungan. Dimulai dengan langkah lingkungan sosial maupun lingkungan hidup, dan 

sederhana, namun berdampak besar bagi dunia, menjadi warisan bagi generasi yang akan datang.

yaitu peduli terhadap sampah rumah tangga. Ketua Panitia HUT, Ibu Christine saat 

Mengelola sampah rumah tangga dengan cara menyerahkan Bank Sampah mengatakan, “Bank 

memilah sampah organik yang bisa dijadikan pupuk Sampah ini sebagai hadiah jemaat untuk gereja 

cair dan kompos, dan sampah dari pabrikan yang tercinta. Semoga Bank Sampah ini menjadi langkah 

bisa didaur ulang atau disetorkan ke Bank Sampah. awal untuk memelihara dan merawat bumi ciptaan 

Hal itu sejalan dengan Panitia HUT yang telah Tuhan. GKI Coyudan bagi dunia bisa diwujudkan, 

mempersiapkan pendirian Bank Sampah sebagai dimulai dari diri kita. Dari kepedulian kita, yang 

kado ulang tahun untuk GKI Coyudan. Langkah dinyatakan dalam tindakan sehari-hari.”

sederhana ini menjadi satu hal dari  banyak hal yang Acara diakhiri dengan fragmen program Bank 
bisa dilakukan untuk mewujudkan gaya hidup yang Sampah sebagai penutup dari fragmen-fragmen yang 
ramah lingkungan. telah ditayangkan setiap Minggu selama bulan 

Dalam ibadah ini juga ditayangkan kegiatan misi 
Agustus 2022. Fragmen yang diperankan Bpk 

GKI Coyduan sejak 2016 ke beberapa wilayah, 
Purwoko, Ibu Yulin Malinso, Ibu Lusy, Ayu dan Obed, khususnya di NTT. Kegiatan tersebut diantaranya 
mengajak jemaat untuk ikut program Bank Sampah pemberian Alkitab, renovasi gedung gereja, 
yang akan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2022, pembuatan sumur gali, bantuan pengeras suara 

untuk ibadah, pemberian sembako, renovasi rumah bersamaan dengan Bulan Keluarga. Selanjutnya Pdt 
korban badai Seroja, bantuan beasiswa, pembinaan Lucas Adhitya Aryanto Sudarmadi didampingi Pdt 
penatua dan guru Injil, pembinaan Guru Sekolah Daniel Kristanto Gunawan dan Pdt Keshia 
Minggu, pelatihan musik, dsb. 

Hestikahayu Suranta memimpin doa berkat. Selamat 
Tim Misi yang baru saja pulang dari Mission Trip 

ulang tahun dan dirgahayu GKI Coyudan. (SS) 
ke GKS Walakari dan Kupang yang diwakili Pdt Lucas 

Adhitya Aryanto Sudarmadi juga menyampaikan 

titipan hadiah ultah dari GKS Walakari yang 

diserahkan ke Ketua Majelis Jemaat, Pnt Edhi 

Setiawan. Juga diserahkan miniatur Bank Sampah 

dari Ketua Panitia HUT, Ibu Christine Debora kepada 

Ketua Majelis Jemaat GKI Coyudan.

Pnt Edhi dalam sambutannya mengatakan 

bahwa tema HUT kali ini, yaitu “GKI Coyudan Bagi 

D u n i a ”  sangat relevan dan 

s e l a r a s  dengan misi GKI 

u n t u k  mengembangkan 

spiritu alitas yang berpusat 

p a d a  hubungan dengan 

Allah, s e s a m a ,  d a n  

17



Badan Pelayanan Jemaat (BPJ) sehingga saat ada anggota baru mereka merasa senang dan 

Perwilayahan GKI Coyudan telah berusia 10 ingin terus mengikuti persekutuan wilayah? Atau justru 

tahun. Sebagai rasa syukur, pengurus membuat anggota jemaat malah meninggalkan Wilayah?” 

Perwilayahan mengadakan ibadah syukur di katanya.

gedung GKI Coyudan pada hari Kamis, 8 September 2022 Jika masing-masing wilayah menjadi tempat yang 

yang dihadiri anggota jemaat dari delapan Wilayah yang ada. subur bagi benih firman, dan juga bagi anggota jemaat, maka 

Ulang tahun yang dipersiapkan oleh Panitia yang diketuai anggota akan merasakan imannya bertumbuh dan jumlah 

Bpk Suroso Tamzil ini mengambil tema “Merawat Ruang yang hadir juga tidak menyusut. Untuk itu masing-masing 

Bertumbuh Bersama”. anggota di Wilayah harus saling menjaga agar setiap orang 

Ibadah syukur yang dipandu MC Ibu Alviona dimulai tumbuh dengan sehat. Tiap-tiap orang berperan agar orang-

pukul 18.30 dengan persembahan pujian “Cintailah orang baru nyaman dan bertumbuh.

Sesamamu” dari Angklung Mangkunegaran, dan juga ada “Kegiatan perwilayahan harus semakin menjadikan 

persembahan pujian “Kasih Kan Milik Kita” dari Paduan kita serupa dengan Kristus, gambar Allah. Kita juga merasakan 

Suara El Roi (Wilayah Banjarsari). sebagai keluarga Allah yang saling peduli,” kata Pdt Paulus Lie.

Firman Tuhan yang disampaikan Pdt Paulus Lie (dari Pada acara ulang tahun ini jemaat yang hadir 
GKI Gejayan, Yogyakarta) mengambil bacaan dari Markus mendapat kenang-kenangan masing-masing satu tanaman 
4:2-8. Pdt Paulus mengatakan bahwa gereja yang 

untuk dirawat di rumah, sekaligus untuk mengingatkan untuk 
sesungguhnya (riil) adalah Perwilayahan. Karena 

juga merawat anggota jemaat di wilayah masing-masing. 
Perwilayahan inilah yang langsung bersentuhan dengan 

Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua BPH anggota jemaat. Jika ada sesuatu yang terjadi pada anggota 
Perwilayahan, Bpk Barnabas Budi Prasojo yang diserahkan ke jemaat, maka Perwilayahan yang bisa langsung mendoakan, 

masing-masing Ketua Wilayah, Penatua Pendamping membantu, dan memberikan perhatian.

Melalui Markus 4:2-8, Tuhan Yesus memperlihatkan Perwilayahan, dan ke perwakilan Kopaja (Koordinasi Pendeta 

keadaan orang-orang saat itu, bagaimana dan Pengerja). (SS) 
mereka menerima Firman Tuhan. Apakah 

seperti tanah yang di pinggir jalan sehingga 

benih itu habis dimakan burung, atau di 

tanah bebatuan sehingga benih itu tumbuh 

sebentar saja kemudian layu karena kering 

dan tidak berakar. Atau seperti semak 

berduri yang menghimpit benih itu 

sampai mati sehingga tidak berbuah, 

atau menjadi tanah baik sehingga 

benih itu tumbuh subur dan berbuah 

hingga puluhan kali lipat, bahkan 

ada yang berbuah 100 kali lipat.

“Saat ini Perwilayahan yang 

telah berusia sepuluh tahun itu berada di 

tanah yang mana? Apakah masing-masing 

Wilayah bisa menjadi tempat yang subur 

bagi pertumbuhan iman jemaatnya, 

HUT ke-10 Perwilayahan

L I P U T A N
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Tedjo Kimiatun
Jemaat GKI Coyudan

GKI Coyudan
Bagi Dunia,
Bisakah?

Tema ulang tahun ke-74 GKI Coyudan Solo tahun ini contoh, pelatihan gitar di Gereja Kristen Sumba (GKS) 

sangat menarik, yaitu “GKI Coyudan Bagi Dunia”. Walakari di Nusa Tenggara Timur, di sini pelatih gitar dari 

Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa GKI Coyudan bagi Coyudan menyampaikan kalau prinsip pelatihan ini adalah 

dunia? Bagaimana gereja lokal ini dapat menjangkau belajar untuk mengajar. Jadi kalau seseorang  berlatih dan 

dunia? Tentu yang dimaksud tema ini sebenarnya adalah dia sudah bisa memainkan gitar, diharapkan dia melanjutkan 

“karya“  GKI Coyudan yang menjangkau dunia. Karya dari dengan melatih  yang lain. Dengan demikian apa yang telah 

suatu gereja yang merupakan anggota Tubuh Kristus  untuk dimulai dari satu pelatihan di gereja setempat dapat 

membawa berita Injil, yaitu kabar baik, keselamatan dari berkembang  di tempat lain, bahkan di tempat yang tidak 

Kristus Yesus.   bisa diprediksi di mana. Itulah salah satu arti dari Coyudan 

Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana bisa bagi dunia.

melakukan karya untuk menjangkau dunia? Tetapi, bagaimana saya bisa melakukannya? Tentulah 

Pertama, karya dimulai dari diri sendiri atau dari semua bisa melakukannya dengan kondisi masing masing. 

keluarga sendiri. Sebagai keluarga, maka keluarga adalah Bagaimana caranya? Langkah pertama dan yang terpenting 

bagian dari gereja. Kalau setiap keluarga mempunyai misi adalah dengan menerima Kristus Yesus sebagai satu- satunya 

untuk menjangkau dunia, maka langkah praktisnya adalah  Juruselamat. Dengan kepastian ini maka setiap orang akan 

setiap keluarga memberitakan Injil kepada anggota  menghidupi keselamatan ini sehari-hari. 

keluarganya. Misalnya, dengan mendidik anak sesuai iman Kristen. 

Bagi keluarganya yang mempunyai anak anak, maka selanjutnya anak ini kalau besar dia dapat berkarya ditempat 

kenalkan mereka kepada Kristus. Mereka bisa dibimbing lain dan menjadi saksi yang baik bagi Kristus. Dengan 

untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai satu- demikian dimulai dari generasi sebelumnya, generasi 

satunya Juruselamatnya. Kemudian didiklah mereka untuk berikutnya  dapat berkarya di tempat lain. Mewartakan Injil 

hidup dalam ajaran Kristus.  Maka, kalau masing-masing Kristus baik dalam perkataan maupun perbuatan. 

anggota keluarga itu berpencar kemana pun, mereka akan Demikian juga di gereja. Generasi yang satu 

tetap membawa karya Kristus di manapun mereka berada. mewariskan iman Kristen dan karyanya  kepada generasi 

Kedua, sebagai gereja, GKI Coyudan pun  dapat selanjutnya. Maka generasi selanjutnya akan melanjutkan 

melakukan karyanya untuk menyebarkan Injil terus karya generasi saat ini. Demikian bergulir terus dan tidak 

menerus. Dimulai pada tahun 1948, sebagai gereja yang berhenti. Maka slogan “GKI Coyudan Bagi Dunia”  dapat 

baru didewasakan, maka GKI Coyudan mulai menjalankan terlaksana. Bukan sekedar menjadi slogan saja. 

misi Allah di dunia dengan membuka Pos Pekabaran Injil Tentunya semua ini tidak dapat terlaksana hanya 

(PI) di beberapa tempat. Selanjutnya dalam dengan kekuatan sendiri. Kekuatan manusia sangat terbatas. 

perkembangannya, GKI Coyudan selain berkarya di Karena itu jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri 

lingkungan internal, juga merambah ke tempat lain dengan karena hanya Roh Kuduslah yang dapat memampukan GKI 

jangkauan yang semakin meluas. Coyudan berkarya bagi dunia. Mintalah Roh Kudus berkarya 

Diharapkan karya yang dilakukan itu tidak berhenti, melalui  gereja-Nya sehingga Injil yang adalah kabar baik itu 

tetapi dilanjutkan oleh tempat yang sudah dilayani. Sebagai dapat diterima semua orang. Soli Deo Gloria. (SS)

A R T I K E L
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Menyambut hari ulang tahun yang ke-77 Semoga semangat para karyawan kantor GKI 

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Coyudan dalam mengikuti perlombaan juga memompa 
karyawan kantor GKI Coyudan Solo mengadakan semangat kebersamaan mereka dalam bekerja. Dirgahayu 
serangkaian perlombaan di halaman kantor gereja. 

Republik Indonesia, Merdeka !!! (SS) 
Perlombaan yang diselenggarakan pada hari Senin, 15 

Agustus 2022 diawali dengan persekutuan doa karyawan 

yang dipimpin Bpk Sujud Swastoko.

Kepala Kantor GKI Coyudan, Agung Rahmadi 

menjelaskan, perlombaan tujuh belasan ini selain 

semakin mengakrabkan dan menjalin kebersamaan di 

antara karyawan, juga untuk memeriahkan dan 

menyambut ulang tahun kemerdekaan RI. Perlombaan ini 

diikuti oleh hampir semua karyawan gereja.

Pnt Ninuk Indrastuti dari Majelis Jemaat GKI 

Coyudan yang mendampingi kegiatan tersebut 

mengatakan, acara lomba tujuh belasan yang dilakukan 

karyawan ini mendapat respon yang baik dari anggota 

Majelis Jemaat, sehingga secara pribadi anggota MJ 

menyediakan konsumsi dan berbagai hadiah untuk 

perlombaan tersebut.

Sebelum perlombaan dimulai, peserta berbaris dan 

menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membentuk 

kelompok dan masuk pada perlombaan. Jenis lomba ada 

yang diikuti secara kelompok dan ada yang personal. 

Diantaranya adalah memasukkan pensil ke botol, 

menusuk balon dengan mata tertutup, dsb.

Lomba 17an Karyawan Gereja
L I P U T A N
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Salah satu pengerja GKI Coyudan, Ibu Maria Sampyuh, ketika mendampingi banyak anggota jemaat yang 

mengaku awalnya takut saat menerima panggilan untuk membutuhkan pendampingan saat kerusuhan Mei 1998. 

melayani di GKI Coyudan. “Karena banyak yang mengatakan, “Waktu itu yang melayani hanya bersama Pdt Anthon 

kalau melayani di GKI Coyudan berarti siap-siap untuk masuk Karundeng, sedangkan ladang pelayanan sangat luas,” 

kandang singa,” ujarnya saat diwawancarai Redaksi Eben. tuturnya. Saat banjir 2007 juga m e m b a w a  

“Tetapi ketika tahu kondisi jemaat di Joyotakan, kesan tersendiri karena gereja waktu itu 

khususnya waktu itu memang membutuhkan pendamping, ikut membantu anggota jemaat d a n  

maka saya bergumul dan konsultasi dengan pendeta saya. warga sekitar Joyotakan yang terkena 

Dan ternyata Tuhan memperlengkapi dan meneguhkan hati dampak banjir.

saya untuk melayani di GKI Coyudan,” lanjut Bu Maria. Sejak Terkait dengan Bulan Misi 

tanggal 1 Agustus 1993, dia dengan setia melayani sebagai yang di laksanakan GKI  

pengerja GKI Coyudan yang ditugaskan mendampingi Pos C o y u d a n  p a d a  b u l a n  

Jemaat Joyotakan hingga saat ini. September 2022, Ibu Maria 

Pada masa awal pelayanannya, kata Bu Maria, sumber berharap agar gereja yang 

daya manusia di Pos PI Joyotakan (waktu itu) masih sangat menerima anugerah 

terbatas jumlahnya, dan anggota jemaat mayoritas berusia Kristus dan dipanggil 

lanjut. Selain itu juga masih ada tembok-tembok pemisah u n t u k  m e w a r t a k a n  

yang membuat perpecahan di tengah jemaat. Namun anugerah Kristus bagi 

demikian, dia tidak goyah dan percaya sepenuhnya pada s e s a m a  d a p a t  

campur tangan Tuhan sehingga Pos PI tersebut sekarang melaksanakan misinya 

sudah menjadi Pos Jemaat  dan memiliki gedung gereja dengan baik. Selain itu, 

permanen. GKI Coyudan juga tetap 

Ibu Maria mengakui banyak hal yang berkesan selama melayani dengan hati 

masa pelayanannya. Tetapi yang paling berkesan adalah seperti hati Allah. (SS)

Awalnya Takut Melayani di GKI Coyudan

Bagi Bapak Johanis Melsasail, GKI Coyudan Solo demikian dia percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan 

merupakan gereja yang memiliki keunikan tersendiri yang membukakan jalan, dan saat ini Pos Jemaat Solo Baru masih 

bisa melatih dan membentuknya menjadi pribadi yang lebih bisa terus beribadah dengan  m e n y e w a  

baik dalam melayani di GKI Coyudan. “Di GKI Coyudan saya gedung gereja lain.

menemukan berbagai macam keunikan. Hal unik tersebut Terkait Bulan Misi, Pak Jo berpesan 
diantaranya adalah GKI Coyudan merupakan Indonesia mini agar kita jangan menunggu s a m p a i  
yang di dalamnya terdapat beraneka ragam strata sosial, 

keadaan baik dan orang lain memuji kita 
suku, dan budaya yang ada di Indonesia,” katanya.

baru kita berbuat baik. Tetapi lak
 Pak Jo, demikian dia biasa dipanggil, melayani di GKI 

u k a n l a h  k e b a i k a n  Coyudan sebagai pengerja yang ditugaskan untuk 
meskipun ditolak orang mendampingi Pos Jemaat Solo Baru sejak tanggal 7 Januari 

lain. “Karena kebaikan 2012. Sudah lebih dari sepuluh tahun dia melayani di Solo 

Baru. Dia mengaku pelayanan di GKI Coyudan dan Pos itu akan selalu ada 

Jemaat Solo Baru merupakan pilihan utama bagi dirinya dan u n t u k  d i b a g i k a n  
keluarga dalam menjalani panggilan. Selain itu, pelayanan di kepada semua orang. 
Solo juga membuat dirinya selalu dekat dengan keluarga.

Selamat Melayani. 
Hal yang masih menjadi pergumulannya saat ini 

Tuhan Yesus selalu 
bersama Pos Jemaat Solo Baru adalah soal pengurusan ijin 

melindungi dan mendirikan bangunan untuk tempat ibadah.  “Pengurusan 
memberkati kita surat ijin untuk membangun rumah ibadah di Pos Jemaat 

semua,” tuturnya. Solo Baru sampai saat ini belum terlaksana karena sulitnya 

mendapat ijin dari pihak-pihak terkait,” katanya. Walaupun (SS)

GKI Coyudan Memiliki Keunikan

S O S O K
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Sepasang suami istri melangkahkan kaki keluar dari ada bis. Jadi kami jalan kaki saja sambil mencari penginapan. 

stasiun kereta api. Mereka baru saja tiba dari Jakarta. Dua Tetapi kami tidak mendapatkan penginapan,” jawab sang 

Minggu yang lalu, mereka tidak pernah membayangkan suami.

berada di tempat dimana mereka berdiri saat ini. Ketua "Oh iya Pak, di daerah sini tidak ada penginapan Pak," 

yayasan tempat suami itu melayani mengatakan bahwa sang kata pengendara motor. Ia melanjutkan, "Penginapan adanya 

suami sudah diangkat menjadi koordinator pelayanan misi. ya di kota Genteng itu. Masih jauh Pak, kalau jalan kaki.”

Yang terjadi bukanlah kegembiraan atau sukacita, tetapi “Waduh, bagaimana ya?" kata si suami. "Menginap di 

kegalauan yang luar biasa! rumah saya saja Pak," kata si pengendara motor menawarkan 

Setelah berita itu dinyatakan kepadanya, ia pulang diri.

dengan tanpa semangat. Lalu ia menceriterakannya kepada "Wahhh, terima kasih banyak Pak!" sambut si suami yang 

istrinya. Sang istri berkata, "Apa saja yg kamu putuskan, saya nyaris melompat kegirangan. Tak lupa dia memuji Tuhan atas 

ikut saja!" Hanya itu yg dikatakan istrinya saat sang suami jalan keluar yang diberikan. Akhirnya mereka menginap di 

tidak menerima keputusan yayasan. rumah pengendara motor itu. Walau hanya menginap 

Sang suami dalam pergumulan berat. Ia mengajak semalam, suami istri tersebut memulai pelayanan dengan 

istrinya ke Jakarta, bukan untuk menjadi seorang pegawai menyampaikan kabar baik, berita Injil kepada si pemilik 

kantoran. Yang ia tahu ialah panggilan Allah Bapa bagi dirinya rumah. Keesokan harinya mereka berpamitan kepada pemilik 

pergi ke tempat yang belum terjamah oleh berita Injil. Untuk rumah tersebut.

merintis dan membangun jemaat Allah di sana. Berbekal sedikit uang dari yayasan, mereka menginap di 

Dua minggu kemudian mereka diberangkatkan ke ujung penginapan sederhana. Mereka berusaha mencari kontrakan 

timur pulau Jawa. Saat itu mereka galau di stasiun kereta api, namun berhari-hari tidak mendapatkannya hingga uangnya 

tidak tahu entah mau pergi kemana. Tidak ada sanak, tidak menipis. Sampai akhirnya mereka mendapatkan sebuah 

ada saudara atau kenalan. Maka mereka beranjak untuk rumah sangat sederhana berdinding gedheg (anyaman 

mencari penginapan terlebih dahulu. Namun ternyata tidak bambu) yang dihuni seorang nenek. Ada satu kamar kosong 

dijumpai satupun penginapan di sekitar stasiun tersebut. yang sebenarnya tidak disewakan, namun kamar itu 

Sedangkan hari sudah larut malam. ditawarkan kepada pasangan suami istri ini. Dengan rasa 

Mereka berjalan perlahan keluar dari stasiun. Istrinya syukur, tawaran itu diterima. Allah telah menyediakan tempat 

yang kurus tetap tegak melangkahkan kakinya, mengikuti bagi mereka untuk memulai pelayanan.

langkah tegap sang suami. Sangat lelah, galau, itu pasti! Si Nenek tidak menentukan uang sewa yg harus mereka 

Mereka duduk di depan sebuah rumah. Sang suami bayar. Si suami berjanji dalam hati, saat nanti uang bulanan 

memutuskan untuk beristirahat sejenak, agar sang istri dari yayasan datang, ia akan membayar lebih. Dari rumah 

dapat beristirahat. Nenek inilah, suami  istri tersebut berjalan kaki dari rumah ke 

Dari belakang sebuah motor mendekati mereka. "Mau rumah, pasar ke pasar, ladang ke ladang untuk mencari jiwa 

kemana Pak?" Tanya pengendara motor sambil mematikan untuk kemuliaan Allah di sorga.

motornya. “Kami mau ke kota Genteng, tetapi sudah tidak 

Pnt Yonathan Tantama
Majelis Jemaat GKI Coyudan

“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam 

pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahnya tidak sia-sia.”

(1 Korintus 15:58)

Kuduskanlah

Kristus
dan Beritakan

Injil ...!

R E F L E K S I
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Tanpa terasa, hampir satu tahun berlalu. Belum ada sewa dan rumah untuk dijadikan tempat persekutuan.

jemaat. Namun selama menjalani pelayanan tersebut, Allah Akhir tahuun 1977, pihak yayasan memanggil suami istri 

memakai mereka untuk menjangkau banyak jiwa, dan ada untuk kembali ke Jakarta. Karena keadaan mendesak, kantor 

empat petobat baru yang Allah berikan untuk mereka pusat membutuhkan mereka. Dengan terpaksa mereka 

muridkan. Empat petobat baru ini diberi pelajaran dan meninggalkan tempat pelayanan itu. Dan, keempat penginjil 

pemahaman Alkitab. Mereka juga dilatih untuk menjadi baru yang telah dimuridkan sudah siap untuk meneruskan 

pemberita Injil sebagai penerus pelayanan yang sudah perintisan penginjilan di daerah tersebut.

dimulai dan dirintis di pelosok desa, di ujung timur pulau Dengan berat hati suami istri itu meninggalkan ujung 

Jawa itu. timur pulau Jawa. Masih muncul rasa kecewa terhadap 

Petobat baru itu rela meninggalkan pekerjaan sebagai yayasan yang seolah menutup mata terhadap kesulitan hidup 

petani dan pedagang keliling untuk mengikuti pelajaran yang yang mereka alami di lapangan. Namun, Allah memberikan 

diberikan suami istri ini. Dan mereka ikut terjun ke lapangan tanda bahwa sudah cukup pelayanan mereka. Dan Allah 

memberitakan Injil Yesus Kristus. Lalu bagaimana mereka melembutkan hati suami istri ini sehingga memaafkan yayasan 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Suami istri itu itu. 

mengirim surat ke pengurus yayasan agar empat orang itu Bertahun-tahun kemudian, pasangan suami istri ini telah 

menerima berkat dari yayasan. menjadi ayah ibu dari ke empat orang anak, dan mereka masih 

Sambil menunggu jawaban dari yayasan, berkat tetap melayani Allah. Setiap ada kesempatan untuk pergi ke 

bulanan suami istri itu dibagikan ke empat murid tersebut. ujung timur pulau Jawa, mereka selalu membawa serta anak-

Saat itu, awal 1977, kiriman dari yayasan setiap bulan Rp anaknya. Mereka selalu menginap di rumah Nenek dan di 

25.000. Uang itu dibagi lima, yaitu untuk suami istri dan kamar kecil yang disewa saat berada di sana. Mereka ingin 

keempat murid tadi, sehingga masing-masing mendapat Rp anak-anaknya juga melihat pekerjaan Allah yang luar biasa di 

5.000/bulan. Sejak saat itu, pasangan suami istri itu harus ujung timur pulau Jawa tersebut.

berhemat. Nasi diganti tiwul, sayuran mengambil dari “Mengapa Papa senang mengajak kami liburan ke sini?” 

sawah-sawah sekitar. tanyaku kepada Papa saat mengajak keluarganya untuk 

Berbulan-bulan lamanya tidak ada kabar dari pengurus mengunjungi sebuah gereja, dari sekian banyak gereja yang 

yayasan terkait usulan uang bulanan untuk empat muritnya. masuk jadwal kunjungannya itu.

Si istri menjadi semakin kurus dan sering sakit-sakitan. “Karena Allah membuat Rp 5.000 menjadi menjadi lebih 

Mereka berdua nyaris menyerah karena pergumulan akan dari 5.000 jiwa. Karena dari dua menjadi empat kali lima ribu 

kebutuhan hidup tersebut. Namun, terbukti Allah tidak jiwa,” ujarnya. Aku hanya mengangguk-anggukkan kepala 

tinggal diam. Meskipun dalam kekurangan dan kesulitan, waktu mendengar jawabannya itu. Bukan karena mengerti 

Allah tetap menghibur dan memberi kekuatan. Ketaatan maksudnya! Namun otak kecilku belum mampu  memahami 

pada panggilan Allah memang diuji dan mereka ingin apa yang dimaksudkannya.

memenangkan ujian itu ! Namun sekarang, setiap mendengar cerita Ibuku 

Sesakit apapun, mereka dan keempat murid rohaninya mengenai perintisan ujung timur pulau Jawa itu, tidak hanya 

memutuskan untuk tetap taat dan setia pada panggilan mengangguk-anggukkan kepalaku saja! Namun sekarang aku 

Allah. Dan, Allah membuka jalan bagi penginjilan mereka di termangu-mangu sambil berlinang air mata haru dan berkata 

ujung timur pulau Jawa. Semakin banyak jiwa yang dalam hati ku: “Terpujilah Allah Bapa di sorga. Amin!!!” (SS)

dimenangkan, termasuk Nenek yang menyediakan kamar 
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Di sebuah negeri yang permai dan indah, hiduplah Setiap kali menulis cerita, raja selalu meminta Risa untuk 

seorang raja yang sangat bijaksana dan mencintai rakyatnya. menyimpan tulisan-tulisannya di perpustakaan istana. 

Sang Raja sangat suka cerita. Raja sering membuat dan Perpustakaan istana adalah tempat kesukaan raja. Raja 

menulis cerita-cerita yang indah dan membiarkan rakyatnya senang sekali melewatkan waktunya untuk menulis cerita dan 

membaca cerita-cerita itu. Raja juga memiliki seseorang membaca di perpustakaan itu. Suatu hari, setelah selesai 

yang istimewa untuk membantunya menulis cerita dan menulis cerita, Risa pergi ke perpustakaan untuk menyimpan 

menceritakan cerita itu kepada anak-anak. Juru tulis Raja itu cerita yang ditulisnya.

bernama Risa. Saat itu, Risa tidak sengaja melihat sebuah buku yang 

Risa adalah juru tulis kesayangan raja. Raja sangat belum pernah dilihatnya. Karena merasa penasaran, ia 

bangga karena Risa adalah seorang juru tulis yang handal. Ia berjalan perlahan mendekati buku yang terletak di atas meja 

tinggal di istana Raja dan dengan giat membantu menulis itu. Risa melihat buku itu terbuka dan bertuliskan tulisan 

cerita-cerita yang menarik. Tidak hanya menulis cerita, Risa tangan sang raja. Jantung Risa berdegup semakin kencang. Itu 

juga pandai membuat gambar-gambar sehingga cerita-cerita adalah buku yang sangat istimewa. Raja menulis dengan tinta 

itu menjadi semakin menarik. emas di buku itu. Air mata Risa perlahan mengalir saat 

Selain menulis, Risa juga sangat mahir bercerita. Risa membaca segala hal yang tertulis di buku itu. 

dapat bercerita dengan luar biasa, terutama kepada anak- Buku itu berisi sebuah cerita yang sangat indah yang 

anak kecil. Risa senang menceritakan cerita-cerita Raja dan ditulis dengan tinta emas oleh raja sendiri. Sebuah cerita 

tentang sang raja yang begitu mengasihi anak-anak dan tentang seorang juru tulis kesayangan sang raja. Risa gemetar, 

seluruh rakyatnya. Anak-anak sangat suka mendengar cerita- hatinya begitu tersentuh oleh sang raja.

cerita Risa. Sejak saat itu Risa mengerti bahwa raja memang sangat 

Raja sendiri senang melihat bagaimana Risa bekerja, mengasihinya. Raja mengasihinya dengan cara yang sangat 

terutama ketika Risa bercerita kepada anak-anak kecil. Raja istimewa dan luar biasa, lebih dari apa yang Risa dapat 

sangat bangga akan segala pekerjaan yang dilakukan Risa bayangkan dan mengerti. Risa tahu persis, bahwa sebenarnya 

untuknya. Namun sesungguhnya, setiap kali menceritakan sang raja tidak memerlukan seorang juru tulis untuk 

tentang raja dan cinta kasih raja kepada anak anak, Risa membantunya. 

selalu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah raja juga Risa tahu, bahkan raja sanggup membuat begitu banyak 

mengasihinya? Dalam hatinya, Risa bahkan selalu bertanya cerita yang lebih indah daripada apa yang dapat ia tulis. 

apakah raja memang sebaik dan selembut itu. Risa memang Namun, sekarang Risa tahu bahwa raja senang melihat Risa 

sering berada di dekat raja dan bekerja bersama dengan raja menulis cerita dan bagaimana Risa menceritakan kepada 

untuk menulis banyak cerita. Namun Risa selalu merasa tidak anak-anak kecil. Risa sekarang mengerti betapa apa yang Risa 

pernah benar-benar memahami dan mengenal sang raja. kerjakan selama ini berarti bagi raja. 

Risa merasa belum pernah mengenal Raja secara pribadi. 

C E R I T A A N A K

Juru Tulis
Sang Raja

Oleh Maria Felicia Budijono
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cerita-cerita tentang Sang Raja. Risa akan terus menulis dan 

menceritakan kepada dunia ini cerita-cerita indah tentang 

Sang Raja. Tentang bagaimana Raja mengasihi anak-anak 

kesayangan Raja. 

Seperti Risa, kita adalah anak-anak kesayangan Sang 

Raja. Allah menciptakan kita masing-masing begitu istimewa 

dengan berbagai macam keunikan yang Ia pakai untuk 

kemuliaan nama-Nya. Allah sendiri yang membentuk kita dan 

menuliskan cerita hidup kita. Rancangan-Nya bagi kita begitu 

indah dan mulia. 

Mungkin kita sering merasa tidak kurang dari orang lain, 

tidak sehebat, sepandai atau semahir orang lain. Namun Allah 

sendiri memperlengkapi masing-masing kita dengan talenta 

dan kebisaan kita masing-masing. Kita masing-masing 

berharga di hadapan-Nya. Ketika kita dengan setia melakukan 

apapun pekerjaan yang Ia percayakan bagi kita, Allah 

tersenyum dan menghargai setiap pekerjaan kita. Allah 

senang sekali ketika kita melakukan bagian kita sekecil dan 

sesederhana apapun untuk-Nya. 

Mari dengan penuh sukacita kita menceritakan kepada 

dunia tentang kasih Allah. Mari melalui setiap kata dan karya, 

kita memuliakan Dia. Mari kita mempergunakan setiap 

kesempatan yang Allah berikan bagi kita untuk bekerja 

bagiNya. 

Allah mengasihi kita semua, anak-anak kesayangan-

Nya. (ES)Jadi, sekarang Risa akan terus menulis dan bercerita. 
-Agustus 2022Risa akan terus menceritakan kepada anak-anak dimanapun, 

ISAIAH 49:16
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