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Inaugurasi Gedung Gereja
Reformed Injili Indonesia Melbourne
“Biarlah gereja ini menjadi gereja teladan, gereja yang baik, gereja yang
memuliakan Tuhan dan gereja yang mengirimkan orang untuk mengabari Injil…
Karena suatu gereja kalau betul-betul bisa kirim banyak orang untuk mengabari Injil,
gereja tersebut pasti diberkati oleh Tuhan”.
Demikianlah salah satu hal yang disampaikan oleh Pdt. Dr. Stephen Tong selaku
pendiri Gereja Reformed Injili Indonesia pada malam inaugurasi gedung Gereja
Reformed Injili Indonesia (GRII) Melbourne yang baru, Jumat, 11 September 2015
yang lalu. Gereja yang beralamat di 552 City Road, South Melbourne ini resmi
dipergunakan untuk kebaktian Minggu pagi sekaligus menjadi pusat kegiatan GRII di
Melbourne. GRII Melbourne merupakan salah satu dari 68 cabang GRII yang ada di
Asia, Australia, Eropa dan Amerika.
Malam inaugurasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Konsulat Jenderal Republik
Indonesia (KJRI) di Melbourne, Ita A. Puspitasari. Dalam kata sambutannya, beliau
mengucapkan selamat atas gedung gereja yang baru dan menyebutkan bahwa
gereja Indonesia di Melbourne turut membantu memperkuat dan memperkaya
komunitas orang Indonesia di Victoria, Australia. Selama ini gereja-gereja
Indonesia yang ada di Melbourne telah menjadi partner KJRI bukan hanya dalam
meningkatkan persatuan dan kesatuan, namun juga mempromosikan kebudayaan
Indonesia. Beliau juga menyatakan keterbukaan KJRI Melbourne untuk bekerjasama
dengan gereja-gereja Indonesia di Melbourne apabila ingin mengadakan program
gereja yang bersifat mempromosikan Indonesia.
Dalam pidato singkatnya, mewakili Sinode GRII, Timothy Siddik menyebutkan bahwa
gedung gereja sebenarnya adalah hadiah yang kecil terhadap umat Kristen dan
gereja, yang lebih penting adalah bagaimana Roh Kudus selalu memimpin kita di
dalam gereja. Gereja tidak terbatas hanya empat dinding, tetapi harus melakukan
ekspansi dan memiliki semangat yang baru untuk menjangkau lebih banyak lagi
orang-orang Indonesia di Melbourne yang masih membutuhkan gereja.
Selain itu tampak hadir perwakilan dari GRII Sydney, GRII Singapore dan MRII
Auckland, dan juga perwakilan dari gereja-gereja Indonesia lainnya yang ada di
Melbourne. Sekitar 270 orang hadir pada malam inaugurasi yang diadakan dalam
format kebaktian tersebut.
Koor GRII Melbourne mempersembahkan tiga buah lagu dalam sesi yang berlainan,
yakni O Blessed Church (J. Edward Moyer & Helen Kemp) yang dinyanyikan bersama
anak-anak Sekolah Minggu kelas Elementary dengan iringan ensemble anak-anak
sekolah Minggu dan Pemuda, lagu Thanks Be To God (Mendelssohn’s “Elijah” oratorio)
serta Hallelujah (G.F. Handel, “Messiah” oratorio). Ketiganya dibawakan dengan
penuh hikmat oleh anggota yang berjumlah sekitar 50 orang.
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Seorang penyanyi tenor asal New Zealand, Peter Chung, turut berbagian dalam
acara inaugurasi dengan membawakan The Holy City (Stephen Adams) disertai
iringan permainan piano seorang orchestra conductor kenamaan dunia dan Music
Director di San Diego Symphony, Dr. Jahja Ling. Perpaduan antara teknik bernyanyi
yang begitu rumit dengan permainan piano yang piawai menghadirkan suasana
yang berbeda membuat semua orang terpukau. Menjelang akhir acara, Jahja Ling
kembali mempersembahkan permainan piano yang terlihat rumit namun terdengar
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mengalun dengan merdu melalui hymne His Eye Is On The Sparrow.
Saat pertama kali hadir di kota Melbourne pada tahun 1996, GRII pada awalnya
dikenal dengan nama Persekutuan Reformed Injili Indonesia (PRII). Kebaktian minggu
perdana Mimbar Reformed Injili Indonesia (MRII) diadakan pada 2 Februari 1997,
dan seterusnya kebaktian setiap Minggu sore berlangsung dengan meminjam
gedung gereja “The Christian Chapel” di 54 Lygon Street, Carlton. Di tahun 2011,
GRII Melbourne yang digembalai Pdt. Budy Setiawan, bersama dengan jemaat
yang berjumlah sekitar 160 orang dan murid Sekolah Minggu yang berjumlah sekitar
60 anak, menggumulkan rencana untuk memiliki gedung gereja sendiri sebagai
tempat ibadah yang tetap. Meskipun belum memiliki target lokasi dan gedung yang
pasti, namun rencana pembangunan gereja dimulai dengan pengumpulan dana
pembangunan gereja melalui beberapa kali Janji Iman.
Akhirnya pada April 2013, GRII Melbourne membeli sebuah gedung perkantoran dua
lantai ini. Namun gedung ini tidak dapat langsung dipergunakan untuk beribadah.
Konversi fungsi gedung dari perkantoran menjadi sebuah gereja (ruang publik)
membutuhkan beberapa proses, antara lain proses perijinan yang dikeluarkan City
Council, diikuti dengan proses renovasi yang memakan waktu dua tahun.
Gedung Gereja ini memiliki dua lantai dengan fungsi yang berbeda. Lantai bawah
digunakan untuk Ruang Kebaktian dengan kapasitas maksimal 250 kursi dan library
yang mengambil tempat di lobi depan. Lantai bawah juga dilengkapi dengan
Disabled Toilet, Ruang Bayi, Ruang Audio Video, Ruang Interpreter dan Ruang
Persiapan. Di lantai atas terdapat 6 ruang kelas Sekolah Minggu, Pantry, Ruang
Kantor Sekretariat, Toilet Pria dan Wanita serta Ruang Serba Guna. Gedung Gereja
ini juga memiliki dua lobi, depan dan belakang, sehingga jemaat yang membawa
kendaraan bisa memarkir kendaraannya di sepanjang City Road (depan) dan area
parkir melalui Thistlethwaite Street (belakang).
Biarlah kiranya kehadiran gedung GRII Melbourne yang baru ini dapat menjalankan
fungsinya, yakni menjadi berkat bagi semua orang Kristen di sekitarnya. GRII juga
tidak menganggap bahwa gereja ini hanya ada dan berdiri untuk satu golongan
orang Kristen, tetapi selalu berjuang agar apa yang dilakukan bisa menjadi berkat
bagi sebanyak mungkin orang dengan lingkup yang seluas mungkin.
Yohanes Halomoan
GRII

Kami mengajak saudara saudari untuk bersama-sama
mengikuti kebaktian Minggu pagi di 552 City Road, South
Melbourne 3205 pukul 10 pagi (Sekolah Minggu dan English
interpreter tersedia) dan kebaktian Minggu sore di 54 Lygon
Street, Carlton 3053 pukul 5 sore.
Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Pdt. Budi Setiawan
(0433 944 584) atau www.griimelbourne.org.

St. John’s Anglican Church
Indonesian Congregation Camberwell
552 Burke Road Camberwell Victoria 3124

Hari Minggu: 3 sore Ibadah Bahasa Indonesia,
8am Eucharist English Service, 10am Eucharist English Service
6pm Contemplative Service.
Weekdays: 8.30am Morning Prayer Service, 5pm Evening Prayer Service.
Tuesday: 12noon Eucharist English Service.
Wednesday: 11.30am Eucharist English Service.
Church open: 8.30am - 5.30pm daily.
Pdt. Kuncoro Rusman e: kuncoro@rusman.com.au m: 0408 570 967

