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alam sejahtera bagi Bapak Gembala Pusat, para Gembala Wilayah 

dan Asisten Gembala Wilayah, Majelis Pusat dan Wilayah, serta 

seluruh jemaat GIII yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Puji, 

sembah dan syukur, patut kita nyatakan kepada Tuhan Allah yang mulia, 

yang telah menyertai kita sekalian dengan sempurna, dengan kemurahan-

Nya dan dalam otoritas-Nya yang terus memampukan kita melewati masa 

pandemi COVID-19 saat ini. 

Pertama-tama kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, 

atas segala penyertaan-Nya yang sempurna selama kita melewati waktu 

demi waktu di tahun 2020 ini. Tentu tidaklah mudah bagi seluruh jemaat GIII 

sekalian untuk dapat melalui masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan Ibadah secara online atau 

streaming menjadi sebuah pengalaman baru bagi gereja dan jemaat kita, dan di bulan Desember 

tahun 2020 inipun kalau kita dapat kembali merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, itu semua 

hanya oleh anugerahNya yang luar biasa. 

Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Melalui moment Natal, yaitu kelahiran 

Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, menghadirkan makna yang sejalan dengan tema tahun ini juga. 

Natal juga merupakan suatu event yang indah bagi kita, untuk merenungkan lebih dalam lagi apa yang 

telah Allah kerjakan bagi kita, dan apa yang diinginkan Allah untuk kita lakukan, di dalam menghidupi 

kehidupan yang diberikan melalui kedatangan-Nya ke dunia ini.Tema GIII di tahun 2020 ini adalah 

“Jemaat yang Disempurnakan Kristus”. Sudahkah kita melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan 

pertumbuhan iman rohani kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah tahun ini, dan apakah kita telah 

berhasil mencapai target (resolusi) yang kita berikan untuk tahun ini? Salah satu point penting 

evaluasi kita sebagai seorang Kristen adalah pertumbuhan rohani. Ketika membaca Alkitab, kita 

banyak menemui perintah Allah, baik yang eksplisit maupun yang implisit. Apakah yang kita lakukan 

ketika kita menemui perintah Allah tersebut? Tidak layak apabila kita hanya memohon berkat dari 

Allah tetapi mengabaikan perintah-Nya. 

urat Yakobus pasal 1 ditujukan kepada orang-orang percaya yang mungkin bangga dengan 

imannya. Surat ini merupakan peringatan dan nasehat bagi kita untuk mengevaluasi 

kesungguhan iman kita. Mendengar firman tanpa melakukan sama saja dengan menipu 

diri sendiri (Yak 1:22), Iman kita harus dilandasi oleh pemahaman yang benar akan firman, dan 

ketaatan untuk melakukan firman sebagai pondasinya. Mempelajari firman Tuhan bukanlah hanya 

untuk menambah pengetahuan dan memenuhi otak kita saja. Apabila kita hanya mempelajari firman 

Tuhan untuk menambah pengetahuan, kita layaknya ahli Taurat di zaman kelahiran Tuhan Yesus. 

Firman Tuhan itu bagaikan cermin (Yak 1:23), ketika merenungkan firman Tuhan, terkadang kita 

mendapatkan teguran-teguran yang begitu mengena pada keadaan diri kita. Apabila kita bijak, kita 

akan belajar untuk memahami, dan berusaha memperbaiki diri dari sana. Akan tetapi, banyak orang 

yang justru berusaha melupakan teguran tersebut. Yakobus mengibaratkan perenungan firman Tuhan 

dengan orang yang bercermin untuk melihat wajahnya yang sebenarnya. Teguran dari firman Tuhan 

mencerminkan diri kita yang sebenarnya. Orang yang dengan sengaja melupakan teguran yang 

didapatkannya dari firman Tuhan, adalah orang yang lemah prioritas terhadap Allah di dalam dirinya. 

Marilah kita meneliti firman Tuhan sebagai hukum yang sempurna (Yak 1:25-26). Yakobus memakai 

kata meneliti untuk menekankan pentingnya fokus yang diperlukan ketika kita membaca firman 

Tuhan. Membaca firman Tuhan haruslah intensional dan fokus; kita membaca firman Tuhan dengan 
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maksud dan tujuan yang jelas, serta dengan konsentrasi yang penuh. Semakin banyak waktu yang 

dipakai untuk mempelajari Firman, semakin dalam pengertian kita akan Firman tersebut. 

 

Memasuki tahun 2021 mendatang, mari kita belajar untuk hidup sebagai jemaat yang terus 

disempurnakan oleh Kristus. Jangan menyerah pada situasi yang melemahkan kita, lakukan apa yang 

dapat kita lakukan bagi Tuhan dan Ia yang akan melakukan bagianNya serta memampukan kita 

melewati kondisi dunia saat ini. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, tidak hanya membawa berkat bagi 

setiap orang yang percaya kepada-Nya, tapi juga mengajar kita untuk ambil bagian sebagai saluran 

berkat-Nya, membawa bangsa-bangsa kepada-Nya. 

emasuki kuartal ke-3 tahun 2020 ini dan seiring kondisi COVID-19 yang masih belum 

menentu, kita boleh bersyukur bahwa ke-4 orang Hamba Tuhan kita mendapatkan 

kesempatan untuk mengambil program studi lanjut S2 di STT Bandung dan STT SAAT, 

serta program Doktoral Teologi di Institut Injil Indonesia, Batu yang dimana perkuliahannya 

dilakukan secara online. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan penggembalaan yang ada, mari kita 

terus doakan proses perkuliahan para Hamba Tuhan kita ini. Biarlah melalui program studi lanjut ini, 

pelayanan para Hamba Tuhan di masing-masing wilayah boleh makin maju, dan kesinambungan 

pelayanan di GIII sebagai Gereja Interdenominasi Indonesia di Jepang dapat terus membawa orang-

orang kepada Tuhan Yesus dan menjadikan mereka sebagai murid Kristus yang dewasa. 

Kiranya, kesukaan besar dari Allah ini, memenuhi hidup kita, setiap jemaat GIII, baik secara 

pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan bergereja di GIII, dan mengalir bagi saudara-saudara 

sesama kita yang membutuhkannya, baik di dalam maupun di luar lingkungan GIII. 

Saya mewakili seluruh anggota Dewan Gereja Pusat dan keluarga menyampaikan, 

 

“Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021” 

Tuhan Yesus memberkati kita semua 

 

Yanes Dewangga 

Sekretaris Dewan Gereja Pusat 

GIII se-Jepang 
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Pendahuluan 

idup yang paling menyedihkan dan mengerikan bukanlah kehidupan seperti dalam situasi 

dunia yang penuh kecaman dan kekuatiran serta ketidakpastiaan yang dialami semua manusia 

saat ini. Melainkan ketika menyadari bahwa Tuhan yang Maha adil dan suci harus “terpisah” 

dari orang berdosa (yang harusnya mendapat hukuman dan murka Allah) seperti kita ketika belum 

percaya kepada-Nya. Ini adalah masalah utama kita saat “Natal” berhadapan dengan Allah yang Maha 

Adil dan Suci yang menghukum dosa dan setiap musim kehidupan lainnya. Bagaimana kita bisa 

menjadi benar di hadapan Tuhan yang adil dan suci? 

Namun demikian, Tuhan penuh belas kasihan dan telah berjanji dalam Yeremia 31 (lima ratus 

tahun sebelum Kristus) bahwa suatu hari Ia akan melakukan sesuatu yang baru. Dia akan mengganti 

bayang-bayang dengan Realitas Mesias. Dia dengan kekuatan kuasa-Nya akan masuk ke dalam hidup 

kita dan menuliskan kehendak-Nya di hati kita sehingga kita tidak dibatasi dari oleh kekuatan dari 

luar, tetapi memiliki kemauan dari dalam, untuk mengasihi-Nya dan mempercayai Dia dan mengikuti-

Nya. 

Itu akan menjadi keselamatan terbesar yang bisa diharapkan jika Tuhan menawarkan kita 

Realitas terbesar di alam semesta untuk dinikmati dan kemudian menggerakkan kita untuk 

mengetahui Realitas itu sedemikian rupa sehingga kita dapat menikmati-Nya dengan kebebasan 

terbesar dan kesukacitaan terbesar yang dimungkinkan. Itu akan menjadi hadiah Natal yang pantas 

untuk dimahsyurkan.  

Sesungguhnya itulah yang Dia janjikan dalam perjanjian baru. Tapi ada kendala besar. Dosa kita. 

Perpisahan kita dari Tuhan karena ketidakbenaran kita. 

 

Bagaimana Tuhan Memulihkan Kembali Hubungan Tersebut? 

uhan menggunakan bahasa yang sama bahkan di kemudian hari seperti dalam Yeremia: 

(Yeremia 31:28). Seperti apa Tuhan memulihkan dan menanam? Beberapa ayat 

kemudian, berkata, (Yer.31:31-34).  

Tuhan berjanji untuk memulihkan kembali apa yang telah dihancurkan dan menanam kembali 

apa yang telah dipetik. Dia membuktikan diriNya sebagai Hakim yang benar, berkuasa, dan adil. Dan 

Dia berjanji untuk membuktikan diriNya sebagai Penebus yang sungguh sabar, penuh kasih, dan belas 

kasihan seorang Pemulih. Dan pemulihan kembali dimulai ketika Dia mengutus Putra-Nya. 

 

“Tuhan Menghancurkan Diri-Nya” 

Ketika Tuhan berjanji untuk memulihkan kita untuk memberi kita hati yang baru dan perjanjian 

baru Dia berjanji untuk menghancurkan Putra-Nya yang terkasih. Bukannya mencabut kita, seperti 
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yang sudah sepantasnya kita terima, sebaliknya Allah menempatkan Anak-Nya sendiri di kayu salib 

(Yohanes 3:16). Kebalikan dari menghancurkan pertahanan dan alasan kita yang menyedihkan, Dia 

mengutus Putra-Nya sendiri agar tubuh-Nya dihancurkan menggantikan kita (1 Korintus 11: 23-26). 

Bukannya menghancurkan kita, Dia malah menghancurkan Putra-Nya sendiri di bawah murka-Nya 

yang tak tertahankan (Yesaya 53:10). Kebalikan dari menumbangkan pemberontakan kita dan 

melemparkan kita ke neraka, Ia malah melemparkan Putra-Nya sendiri ke serigala jahat di mana Ia 

disalibkan (Kisah Para Rasul 2:23). 

llah Anak dicabut, dirobohkan, digulingkan, dan dihancurkan sehingga Dia bisa membuat 

kita baru. Dan sekarang Anak “telah memperoleh pelayanan yang jauh lebih baik dari 

pada yang lama karena perjanjian yang Dia perantarai lebih baik, karena itu 

diberlakukan dengan janji yang lebih baik” (Ibrani 8: 6). Dalam Perjanjian Baru, melalui Yesus Kristus 

dari Nazaret, Tuhan akhirnya menebus, memulihkan kembali, dan menanam kembali. 

 

Respon: Mintalah Tuhan untuk Memulihkan Kembali 

Jika Tuhan dapat memulihkan kembali hubungan dengan kita yang terkoyak oleh dosa, dan 

menanam kembali dan menghidupkan kembali jiwa-jiwa seperti jiwa kita yang mati dalam dosa, hal 

baru apa yang dapat Dia lakukan dalam hidup kita - dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, di 

lingkungan kita, di bangsa dan di dalam kita? 

Mohonlah supaya Tuhan memulihkan kembali apa yang rusak di negara kita untuk 

mendamaikan perpecahan ras yang dalam dan berkembang, untuk membawa perdamaian ke 

permusuhan internasional, menggagalkan rencana penguasa jahat, dan menenangkan ancaman 

perang, untuk membawa keselamatan dan kebangkitan bagi para pemimpin bangsa kita, untuk 

mendekati mereka yang hancur akibat badai, bencana atau musibah serta malapetaka bahkan 

sengsara dunia. 

Mohonlah supaya Tuhan memulihkan kembali apa yang rusak dalam keluarga kita - untuk 

menghibur kita dan orang yang kita kasihi setelah kehilangan kita, untuk memperkuat kita saat 

menghadapi ujian yang berat di depan (dipikirkan dan tidak terduga), untuk membawa keharmonisan 

dan penyembuhan pada hubungan yang tegang atau terasing, untuk akhirnya menyelamatkan kita, 

putra atau pun putri kita. 

Dan mohonlah supaya Tuhan membangun kembali apa yang masih rusak di dalam kita untuk 

mengajari kita rahasia kepuasan yang dengan-Nya kita dapat menghadapi kemunduran atau 

kekecewaan apa pun, untuk memberi kita kebijaksanaan, ketekunan, kesabaran dan kesukacitaan 

dalam panggilan yang Dia karuniakan untuk kita melalui doa dan firman setiap hari, sekali untuk 

semua menyucikan dan memurnikan segala dosa yang menjerat kita. 

ika kita bertanya kepada-Nya, maka percayalah kepadaNya, “[Engkau akan] seperti pohon 

yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak 

mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun 

kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah ”(Yeremia 17: 7–8). Kita tidak akan takut, tapi 

puas, dan berbuah, bahkan disaat semua tahun membawa hari-hari yang lebih membingungkan, 

menyusahkan, dan memilukan sekalipun. 

Yesus menghancurkan setiap pemisahan antara Perintah dan Kasih. 

Dia berkata, “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku…”(Yohanes 

14:15, 21). “Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku 

menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya” (Yohanes 15:10). 
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Berpikir dalam kerangka perintah dan ketaatan tidak menghentikan Yesus untuk menikmati 

kasih Bapa-Nya. Dan Dia berharap bahwa pemikiran kita tentang Dia sebagai pribadi yang 

memerintah tidak akan merusak hubungan kasih kita dengan-Nya juga 

Ini penting untuk disadari karena hubungan Perjanjian Baru yang kita miliki dengan Allah 

melalui Yesus Kristus bukanlah perjanjian tanpa perintah. Perbedaan mendasar antara Perjanjian 

Lama yang ditawarkan oleh Tuhan melalui hukum Musa dan Perjanjian Baru yang ditawarkan oleh 

Tuhan melalui Kristus bukanlah bahwa yang satu memiliki perintah dan yang lainnya tidak. 

Perbedaan utama adalah bahwa:  

1) Mesias, Yesus, telah datang dan menumpahkan darah Perjanjian Baru (Matius 26:28; Ibrani 10:29) 

sehingga untuk selanjutnya Dia adalah Perantara dari Perjanjian Baru, sehingga semua orang yang 

diselamatkan melalui iman menuruti perjanjian adalah iman yang didasarkan dan berpusat 

kepada-Nya;  

2) Perjanjian Lama karena itu telah menjadi "usang" (Ibrani 8:13) dan tidak mengatur umat Perjanjian 

Baru Allah (2 Korintus 3: 7-18; Roma 7: 4, 6; Galatia 3:19); dan  

3) Hati baru yang dijanjikan dan kuasa Roh Kudus yang memampukan telah diberikan melalui iman. 

alam Perjanjian Lama, kekuatan pemulihan yang murah hati untuk menaati Tuhan tidak 

dicurahkan sepenuhnya seperti sejak Yesus. “Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak 

memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk 

mendengar” (Ulangan 29: 4). Apa yang baru tentang Perjanjian Baru bukanlah bahwa tidak ada 

perintah, tetapi janji Allah telah menjadi kenyataan! “...Aku akan menaruh Taurat-Ku  dalam batin 

mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka...” (Yeremia 31:33). “Kamu akan kuberikan hati yang 

baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras 

dan Kuberikan hati yang taat. Roh-Ku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat 

kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan 

melakukannya”. (Yehezkiel 36:26-27). 

Bagaimana Tuhan yang Kudus dan Adil memperlakukan kita orang berdosa dengan begitu 

banyak kebaikan untuk memberi kita Realitas terbesar di alam semesta (Putra-Nya) untuk dinikmati 

dengan sukacita sebesar.  Mungkinkah itu terjadi? 

Jawabannya adalah bahwa Tuhan menaruh dosa-dosa kita pada Anak-Nya, dan menghakimi dosa 

itu di sana, sehingga Dia dapat menyingkirkan dosa-dosa itu dari pikiran-Nya, dan memperlakukan 

kita dengan penuh belas kasihan dan tetap Adil dan Kudus pada saat yang sama. Ibrani 9:28 

mengatakan Kristus “diberikan sekali untuk menanggung dosa banyak orang.” 

ristus menanggung dosa kita di dalam tubuh-Nya sendiri ketika Dia mati (1 Petrus 2:24). 

Dia mengambil keputusan hukuman atas kita (Roma 8: 3). Dia membatalkan kesalahan 

kita (Roma 8: 1). Dan itu berarti dosa-dosa kita lenyap (Kis 10:43). Dosa itu tidak tinggal 

dalam pikiran Tuhan sebagai dasar penghukuman. Dalam pengertian itu, Dia “melupakan” dosa-dosa 

itu semua (Yeremia 31:34). Semua dosa diserap dalam kematian Kristus. 

 

Kesimpulan:  

Tuhan sekarang bebas, dalam keadilan-Nya, untuk membanjiri kita dengan semua janji 

Perjanjian Baru yang luar biasa besar. Dia memberi kita Kristus, Realitas terbesar di alam semesta, 

untuk kesukacitaan kita. Dan Dia menulis kehendak-Nya sendiri - hati-Nya sendiri - di dalam hati kita 

sehingga kita dapat mengasihi Kristus dan percaya kepada Kristus dan mengikuti Kristus dari dalam 

ke luar, dengan kebebasan dan sukacita penuh yang melimpah. Immanuel. 
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ARTIKEL NATAL 
 

“Tidak Ada Yang Baru Yang Terjadi Didunia Ini 

Termasuk Covid-19” 

 
andemi Covid-19, sudah dan sedang melanda 
seluruh manusia di dunia, semua orang secara 
Global mau tidak mau, suka tidak suka, siap 

tidak siap harus menjalani kehidupannya, yaitu kebanyakan 
dari dalam rumah, ketidak pastian, kesepian, kekwatiran, 
ketakutan, kepanikan, kecemasan (Khususnya bila anda 
anggota rumah yang terinfeksi) akan sangat mungkin 
berpotensi besar kehilangan harapan bagi masa depan, 
terutama bila sedang terbaring di ruang isolasi rumah sakit. 
Bahwa tidak ada seorangpun yang dapat memastikan 
pandemi ini akan berakhir.  

Bahkan dengan peristiwa ini perubahan drastis terjadi 
mengganggu, mengacaukan kehidupan manusia  misalkan: 
penderitaan dan kematian, gangguan kesehatan, gangguan  ekonomi, terbatasnya kehidupan sosial, 
Agama/Ibadah dan budaya. Ditengah situasi yang serba tidak menentu ini, semua orang termasuk 
orang Kristen dipaksa atau terpaksa beradaptasi menyesuaikan diri dengan pola kehidupan diluar 
kendali akal dan kemampuan manusia. Namun diperistiwa ketidak pastian ini, orang Kristen harus 
bersikap dan bertindak aktif dikala Virus Corona ini semakin merajalela. Hal utama yang harus 
dikedepankan dalam bersikap adalah mengedepankan iman yang teguh dan hikmat dari Tuhan.  
Namun pertanyaannya apakah penyakit atau Virus adalah sesuatu yang baru di bawah matahari? 
Pembahasan artikel ini berangkat dari Perspektif Firman Tuhan  yaitu kitab Penghotbah  1:9-10 “Apa 
yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, tak ada sesuatu yang 
baru di bawah matahari, adakah sesuatu yang dapat dikatakan “lihatlah, ini baru!? Tetapi itu sudah 
ada dulu sebelum kita ada.” Dalam terjemahan BIS “apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi, apa yang 
pernah dilakukan akan dilakukan lagi, tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini, ada orang berkata 
lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada sebelum kita lahir. Penekanan dari teks ini adalah “tidak ada 
sesuatu yang baru di bawah matahari” termasuk penyakit bahkan juga virus”. 

Dalam Alkitab ada beberapa peristiwa mengerikan terjadi bahkan kejadiannya melebihi dari 
Covid-19, namun ditengah peristiwa yang terjadi, hal yang menarik disorot yaitu sikap dan tindakan 
orang percaya ditengah bencana. 

 
1. Kisah sepuluh orang Kusta  

icara tentang penyakit yang menular, dalam Lukas 17:11-19, kisah di mana Tuhan Yesus 

memulihkan  sepuluh orang kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang mengerikan, dan 

menular. Bahaya  penyakit kusta ini membuat kulit menjadi rusak, terkelupas dan 

bernanah menimbulkan bau yang sangat busuk, tidak hanya sampai disitu penyakit kusta ini juga 

menular melalui udara, sentuhan langsung misalkan jika orang kusta menyentuh sebuah rumah maka 

seluruh rumah akan menjadi najis dan tertular, bahkan karena sanking bahayanya jika sipenderita 

kusta didekati dia harus berteriak dari kejauhan puluhan meter untuk memberitahukan tentang 

dirinya bahwa sedang penyakit kusta agar tidak didekati. Penyakit Kusta adalah jenis penyakit yang 

tidak bisa diobati, 

hanya dapat di cegah dengan cara membuang dan diasingkan sipenderita jauh dari pemukian, rumah, 

wilayah dan keluarga. 

 

 

 

P 

B 

Buletin Natal GIII Jepang 2020 

 

6 



 

 

     Sedikit dapat disimpulkan bahwa penyakit Kusta jauh lebih parah dari Covid-19, secara teknis 

untuk menghindari penularan harus menjaga jarak dua meter, sementara  menghindari penularan 

Kusta harus menjaga jarak puluhan meter, dan harus berteriak jika memberitahu sesuatu. 

erbukti waktu Yesus mendatangi mereka dari kejauhan saja mereka sudah berteriak 
“Yesus, Guru kasihanilah kami.” Waktu Yesus membuat mereka tahir  dari sepuluh orang 
yang kusta hanya satu orang yang berbalik, sujud dan tersungkur di hadapan Tuhan. Dari 

kasus ini yang kita  pelajari adalah respon, sikap, bahkan tindakan seorang dari sepuluh orang kusta 
(orang itu adalah orang Samaria). Ketika Yesus datang mendekati mereka ia dan sembilan orang 
lainnya menyadari Yesus datang, ia berteriak meminta belas kasihan Tuhan Yesus.  

Setelah melihat dirinya sembuh ditengah perjalanan ia langsung berbalik dan kembali kepada 
Tuhan Yesus dan tersungkur serta mengucap syukur. Solusi paling utama dalam setiap persoalan 
termasuk ditengah Covid, “kembali  datang tersungkur dan berteriak kepada Tuhan, meminta 
belaskasihan Tuhan, bersyukur dan memuliakan-Nya. Seperti salah satu dari sepuluh orang yang 
dipulihkan. 
 
2. Kisah tentang bencana air bah zaman Nuh (Kejadian 6:1-22)  
Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, dan Allah menilik bumi ini, 

sungguhlah rusak benar dan semua manusia menjalankan hidupnya yang rusak di bumi, berfimanlah 

Allah “Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala Mahluk. Dari situlah Tuhan 

mendatangkan air Bah yang hebat diperkirakan ketinggian air bah melebihi puluhan meter dari 

gunung yang paling tinggi di dunia, semua karena “ulah manusia itu sendiri” dengan perbuatannya 

yang sangat rusak di hadapan Allah. Dari dari sisi Allah bencana itu diberikan sebagai penghukuman 

Allah bagi manusia yang berbuat jahat dimata Allah. Namun disisi lain disituasi yang rusak ada 

seorang yang ditemukan hidupnya bergaul dengan Tuhan yaitu Nuh. 

Sehingga perlakuan Allah bagi orang yang jahat dan bagi orang yang mengasihi dan bergaul 
dengan Tuhan berbeda. Terbukti  ditengah ancaman  bencana dasyat air bah, Nuh dan keluarganya 
diselamatkan, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Dan sikap Nuh adalah selain bergaul dengan 
Tuhan ia juga tidak melakukan dosa dan taat kepada Tuhan, terbukti semua perintah Tuhan untuk 
membuat bahterah dikerjakan persis sesuai apa yang Tuhan mau. Yang kita sorot disini adalah sikap 
dan tindakan Nuh tetap bergaul dengan Tuhan dan tetap mengerjakan tugas dari Tuhan dengan 
Penuh tanggung jawab. 
 
3. Kisah di zaman Sodom dan Gomora (Kejadian 18-19) 

moral manusia yang sudah di luar batas kekerasan hati manusia, ketidak taatan kepada 
Tuhan “melawan Allah, mencobai Allah, maka mereka disebut manusia yang punya dosa 
yang sangat besar dan berat, sehingga Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari 

langit. Sisi manusia “ulah perbuatan mereka sendiri.” Dari sisi Allah, menurunkan hujan belerang dan 
api sebagai penghukuman bagi manusia yang berbuat jahat dan dosa yang besar. Namun bagi Lot dan 
kedua anaknya berhasil menyelamatkan diri atas perintah Tuhan sebagai cara Allah-  
menyelamatkan mereka dan ketaatannya kepada perintah Tuhan. Jadi sikap dan tindakan Lot berlari 
menuju tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. 
 
4. Kisah 10 tulah di Mesir zaman Musa (Keluaran 7-12) 

Allah memang sengaja melakukannya dan mendatangkan Tulah itu,  dengan tujuan untuk 
membuktikan secara langsung dan nyata bahwa Allah yang berotoritas atas segala sesuatu, dan Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Supaya umatnya benar-benar percaya dan tidak meragukan Allah 
yang akan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan dan menuntun mereka menuju 
tanah Kanaan, melalui proses pemurnian iman lewat sepuluh tulah itu membuat bangsa Israel benar-
benar yakin Allah menolong mengeluarkan mereka dari perbudakan dan menuntun mereka menuju 
tanah perjanjian.  
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5. Kisah bencana kelaparan selama tujuh tahun di zaman Yakub (Kejadian 41-43) 
alam kisah ini kelaparan hebat merajalela di bumi selama tujuh tahun, semua rakyat 
berteriak di tengah kelaparan yang hebat, namun Tuhan selalu memakai orang yang 
percaya, dalam hal ini Yusuf yang Tuhan pakai sebagai solusi untuk menjawab setiap 

persoalan kelaparan yang ada. Setiap situasi Tuhan selalu memperhatikan orang yang percaya dan 
mengasihi-Nya serta memakai mereka menjadi saluran berkat. 

 
6. Peristiwa Ayub 

Semua harta lenyap, anak-anaknya mati, sahabat-sahabatnya menjauh, bahkan istrinya sendiri 
menyuruhnya untuk mengutuki Allah, serta Ayub sendiri diselimuti penyakit yang sangat mengerikan. 
Namun bagi Ayub semua peristiwa boleh terjadi menyiksa hidupnya dan membuat dia menderita. 
Namun dengan begitulah imannya teruji bahwa ia tidak melakukan dosa dalam bentuk apapun dan 
tidak meninggalkan Tuhan. Setiap peristiwa di bawah matahari yang terjadi baik bencana alam dan 
juga bencana yang non alam termasuk Covid-19 saat ini. Kitab Penghotbah 1:9-10 menekankan tidak 
ada sesuatu yang baru di dunia ini, yang baru mungkin cara penanganannya, zaman, medianya dan 
lain-lain. 

Sekalipun demikian sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari 
bersama-sama kita menyikapi situasi Covid-19 seperti sikap dan tindakan orang percaya dalam 
Alkitab. Selain itu peristiwa pandemi mendorong, menyadarkan dan mengingatkan untuk 
mengevaluasi diri dari segala kejahatan dan ketidak taatan kepada Allah.   

ntuk itu di tengah Covid-19, orang Kristen boleh takut bahkan harus sangat takut, tetapi harus 
takut yang benar tentunya, yaitu takut dan taat akan Tuhan, takut berbuat dosa, takut kepada 
penghakiman dan keadilan Allah. Sebab setiap manusia harus mempertanggung jawabkan 

dirinya di hadapan Allah, bahkan takut mendukakan Roh Kudus yang “memateraikan kita pada hari 
menjelang keselamatan.” Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua ditengah 
Covid-19. 

 
     

 
 

Pdt. Aris Maradona Tasilipet, S.Th. 
Gembala Jemaat GIII Minami Ibaraki dan Pos PI Hiratsuka 
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PERKENALAN 

(Pdm. Widodo Pasaribu Habeyahan, S.Th.) 

 

 

Syalom, salam sejahtera bagi kita semua, 

erkenalkan, nama saya Widodo Pasaribu Habeyahan, lahir di Desa 
Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan-Indonesia, pada 
tanggal 28 November 1995. Saya dilahirkan dari keluarga Bapak 

Edward Pasaribu Habeyahan dan Ibu Mardelina Pakpahan, sebagai anak 
ketiga dari empat bersaudara (Imelda Fatmawati Pasaribu Habeyahan, 
Ferdinan Pasaribu Habeyahan dan Martha Theresia Pasaribu Habeyahan 
sebagai anak  bungsu). 

Atas kasih karunia Tuhan yang ajaib, bulan April 2014 saya 
menerima panggilan Tuhan untuk menjadi alat-Nya yang siap melayani 
sebagai hamba Tuhan secara fulltime. Dan pada tanggal 17 Juli 2014, 
saya langsung mengikuti pembentukan hamba Tuhan di STTE (Sekolah 
Tinggi Theologia Ebenhaezer) Tanjung Enim, Sumatera Selatan, baik 
secara karakter, intelektual dan spiritual. Kurang lebih 5 tahun 4 bulan saya belajar Theologia di STTE 
dan selama belajar Theologia, ada banyak pengalaman rohani yang saya dapatkan untuk menjadi 
dasar dalam pelayanan. Bulan September 2019, Puket III Bidang Pelayanan STTE memanggil saya dan 
memberitahukan bahwa saya akan diutus pelayanan ke Jepang untuk bergabung melayani di GIII 
Tokyo.  

Atas ketekunan dan komitmen yang saya lakukan, tanggal 12 Oktober 2019 saya menamatkan 
pendidikan di STTE dengan meraih gelar Sarjana Theologia (S.Th). Dan pada tanggal 17 Januari 2020 
saya tiba di Jepang dan mulai bergabung dalam pelayanan di GIII Tokyo sebagai Evangelis. Oleh 
karena kemurahan Allah, pada tanggal 12 Juli 2020, saya ditahbiskan oleh Gembala pusat Pdt. Yasuo 
Atsumi menjadi Pendeta Muda (Pdm.) sebagai asisten Gembala di GIII Tokyo dan Pos PI Nishi Tokyo.  

benhaezer “sampai di sini Tuhan menolong saya”, tidak terasa hampir 1 tahun saya 

sudah melayani di GIII Tokyo, dan saya sadari itu semua terjadi bukan karena 

kemampuan saya, melainkan karena Tuhan Yesus yang sangat baik dan juga dukungan 

doa-doa dari Bapak/Ibu/Sdr/I sekalian. 

 Akhir kata: “Buka hati ada damai, buka mata ada terang, buka kasih ada sukacita, buka sms ada 

ucapan ‘selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Menyongsong Tahun Baru 2021.” 

Terimakasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 
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PERKENALAN 

(Anak Pdm. Sujarwo, S.Th.) 

Shalom, 

anya dalam kasih karunia Allah, kami sekeluarga 

ada sampai hari ini. Kami mengucap syukur 

karena hari demi hari Tuhan menuntun dan 

menyatakan rencana-Nya bagi kami sekeluarga.  Terlebih khusus, 

di mana Ia mempercayakan kami dan mengizinkan seorang anak 

perempuan hadir dalam kehidupan saya dan istri.  

Berawal di bulan September 2019, istri saya positif 

mengandung. Tetapi selama 1 bulan lebih belum periksa ke 

dokter, karena masih menunggu proses kartu identitas dan 

asuransi kesehatan. Akhirnya, di bulan Oktober2019, istri dapat 

diperiksa dan ia diprediksi akan melahirkan pada tanggal 8 Mei 

2020.  

Waktu terus berputar dan kami terus memantau 

perkembangannya setiap bulan. Kami sempat kuatir karena 

virus Covid-19 yang ternyata semakin merajalela hingga masuk ke negara Jepang ini. Tetapi puji 

Tuhan, janin ini bertumbuh dengan baik dan sehat. 

Ketika tiba pada tanggal 8 Mei 2020, ternyata istri masih belum ada tanda-tanda kontraksi, dan 

kami disuruh untuk menunggu sampai beberapa hari ke depan. Akhirnya, pada tanggal 13 Mei 2020 

jam 04.00 istri saya masuk rumah sakit dan sudah pembukaan 4. Pada jam 12.00 proses persalinan 

dimulai dan sempat berjalan lambat dari pembukaan 8 ke 10 oleh karena ukuran bayi yang besar dan 

harus dibantu menggunakan vakum. Sampai akhirnya lahirlah bayi perempuan kami yang cantik pada 

pukul 13.32, dengan berat 3.322 gram dan tinggi/ panjang 50 cm. 

ami memberi nama anak kami, Emilia Brielle Michiko. Nama “Emilia” berarti pekerja keras, 

tangguh dan dalam bahasa Jawa berarti cerah.  Nama “Michiko” berarti indah, bijak. 

Sedangkan nama “Brielle” berarti Tuhan adalah kekuatanku. Harapan kami, nama “Emilia” dan 

“Michiko” di depan dan belakang  menggambarkan karakter/ sifatnya. Sedangkan “Brielle” di tengah 

untuk mengingatkan bahwa hanya Tuhan-lah yang akan memampukan dia menjadi pribadi yang 

sesuai namanya. Terlebih lagi kami yang dipercayakan menjadi orang tuanya, kiranya Tuhan 

memampukan kami untuk menjadi teladan, mendidik dan mengenal dia kepada Tuhan yang telah 

menciptakannya.  

Terima kasih untuk dukungan doa dan perhatian dari Bapak/Ibu/Sdr/i. Terima kasih juga 

untuk Majelis dan Jemaat GIII Suzuka yang membantu dan mendampingi kami selama masa 

kehamilan. Kiranya Tuhan memberkati. 

 

Teriring salam dan doa, 

 

Kel. Sujarwo – Eirene 
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Kesaksian  
 

Shalom bagi kita semua. Perkenalkan Nama saya Gafur Mauliate Sihombing, saya berasal dari 

medan. Nama Istri saya Adelin Poluakan, asal manado dan saya dikaruniai 2 orang putra, Kenjiro 

Sihombing (11 tahun) dan Yasuo Sihombing (7 tahun) 

Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus kalau saya ada sampai saat ini bahkan ada di GIII Suzuka , itu 

semua karena kebaikan Tuhan.  

alau boleh bercerita sedikit tentang saya, saya dulu kenshusei yang berjemaat di GIII 

Hamamatsu (2005-2008). Beberapa bulan sebelum menyelesaikan program kenshusei 

(magang), saya mendapatkan informasi mengenai ada suatu hakken kaisha yang bisa mengurus 

kenshusei yang sudah menyelesaikan magangnya agar bisa balik lagi ke Jepang dan bekerja. 

Seperti gayung bersambut, saya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Saya pun ikut 

mendaftarkan diri ke hakken kaishan itu . Memang prosesnya begitu panjang. Saya beberapa kali 

harus wawancara dari satu  Perusahaan (kaisha) ke Perusahaan (kaisha) yang lain dengan tujuan 

mencari perusahaan yang menerima kami untuk bekerja. Karena harus wawancara maka saya harus 

ijin atau libur di kaisha yang mana saya masih bekerja sebagai kenshushei. Walaupun saya sering 

dimarahi karena sering izin, tapi saya pikir ini untuk masa depan saya jadi apapun hambatan harus di 

lalui.  

Seperti yang saya pikirkan dan rencanakan semua proses berjalan dengan baik, bahkan ada 

perusahaan yang mau menerima kami untuk bekerja, saya sangat senang karena disaat tinggal 

beberapa minggu mau pulang ke indonesia sudah mendapatkan perusahaan. Bahkan karena sudah 

mendapatkan itu, dari pihak hakken kaisha sudah menentukan kapan saya dan teman-teman yang 

bisa balik lagi ke Jepang yaitu bulan Januari 2009. 

Akhirnya saya pulang pada akhir bulan Agustus 2008. Sebelum pulang, dari pihak hakken kaisha 

sudah mengatakan akan menelpon saya kembali sekitar bulan November atau Desember 2008. 

Namun sekitar bulan November (kalau tidak salah), yaitu dari pihak hakken kaisha menelepon saya 

ke Indonesia. Hasilnya adalah saya tidak bisa balik ke Jepang alasanya karena saat itu ada KRISIS 

GLOBAL, sehingga berdampak keperusahaan yang akan menerima saya. Sedih dan kecewa besar 

disaat itu yang saya rasakan. Tapi saya coba bangkit, saya berpikir pasti ada cara bisa ke Jepang lagi.  

Saya mencoba fokus berkarier di Indonesia. Disetiap perusahaan tempat saya bekerja selalu 

mendapatkan atasan orang Jepang langsung sehingga bahasa jepang selalu digunakan. Dengan kondisi 

seperti ini saya merasa nyaman. Selain pekerjaan yang sudah nyaman, saya juga sudah mempunyai 

komunitas dan tempat pelayanan. 

ahun demi tahun berjalan saya sudah tidak mengingat lagi untuk ke Jepang, hingga pada 

bulan Februari 2017, saat itu istri saya melihat di salah satu Facebook teman bahwa ada 

mantan kenshusei yang bisa balik ke Jepang lagi. Singkat cerita istri saya sudah 

mendapatkan info LPK yang bisa memberangkat ke Jepang lagi. Ketika saya mendengar informasi 

tersebut, banyak pertanyaan yang muncul di kepala saya. Kenapa disaat pekerjaan di Indonesia sudah 

mapan dan sudah memliki kehidupan yang stabil, kenapa sekarang Tuhan dan apakah saya harus ke 

Jepang lagi. Tapi dalam hati saya berkata, kalau memang Tuhan mau saya ke Jepang lagi, pasti Tuhan 

akan menolong dan memberi jalan keluar yang terbaik. 
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aya putuskan untuk mendaftar. Dari proses penggecekkan berkas, wawancara bahkan 

medical check up semua lancar. Dari beberapa peserta yang daftar, Puji Tuhan ada nama 

saya di dalamnya. Puji Tuhan proses demi proses Tuhan bantu dan sertai. Banyak 

hambatan yang saya alami untuk ke Jepang ini, hambatan yang pertama yaitu saya ingat saat 

wawancara pertama dan kedua, kaki kiri saya bengkak besar dan susah untuk berjalan bahkan untuk 

mengangkat saja sakitnya luar biasa. Dari rumah saya sampai ketempat wawancara (LPK) saya harus 

naik Motor dan naik Bis, total perjalanan 6 jam.  Bisa kebayang sakit yang harus saya tahan saat itu. 

Tapi saya berkata dalam hati saya, kalau Tuhan mau saya ke Jepang lagi pasti Tuhan mampukan. 

Hambatan yang kedua, setelah selesai dinyatakan lulus medical check up, saya mendapatkan perincian 

tentang gaji dan beban biaya yang akan saya terima setelah bekerja di Jepang. Saat itu saya dan istri 

berbeda argument karena setelah dihitung penghasilan yang akan diterima di Jepang dengan biaya 

hidup 2 orang anak yang akan sekolah sangatlah kecil. Sedangkan dengan penghasilan di Perusahaan 

saya bekerja di Indonesia kami merasa cukup. Saat itu istri berat untuk saya pergi ke Jepang lagi. Saya 

dan istri terus bergumul dalam doa untuk mengetahui apa keputusan yang terbaik dari Tuhan buat 

kami sekeluarga. Akhirnya kami sepakat untuk pergi dan bekerja di Jepang. Puji Tuhan sampai saat ini, 

kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ketakutan dan kekuatiran yang kami rasakan 

waktu sebelum berangkat ke Jepang dijawab Tuhan dengan cara yang tidak kami pikirkan sama sekali. 

Bahkan sampai saat ini penyertaan Tuhan sungguh sangatlah luar biasa. Hambatan ketiga adalah  

diakhir semua proses, saya harus membayar dengan jumlah yang tidak sedikit sekitar puluhan juta. 

Dan itu pun Tuhan cukupkan. 

ingkat cerita saya mendapat telepon dari pihak LPK yang memberitahukan bahwa COE saya 

sudah keluar dan harus ke tempat LPK untk mengambil COE-nya. Saat itu saya tidak percaya, 

sampai besoknya saya ke LPK tersebut dan saya menerimanya. Terpujilah Tuhan, sekitar 9 tahun 

lamanya Tuhan baru menjawab.  

Dengan yang saya alami saya mendapatkan suatu hal yang berharga, yaitu belajar untuk mengerti 

kehendak Tuhan. Kemungkinan besar kalau saya langsung berangkat ke Jepang lagi saat selesai 

kenshusei (Magang) mungkin kesombongan akan muncul dalam diri saya dan keluarga. Selama 

kurang lebih 9 tahun menunggu saya merasakan luar biasa Tuhan membentuk saya dan keluarga 

dengan apa yang kami sekeluarga alami. 

Dan satu hal yang saya dapat dari proses ini adalah saya dan istri harus sepakat dalam 

mengambil suatu keputusan dan membawanya dalam doa dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap 

pergumulan. Biarlah kesaksian kami sekeluarga bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus 

memberkati kita semua. 

Selamat Natal 2020 dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 2021 bagi kita semua, Tuhan Yesus 

memberkati. 

              

Terimakasih dan salam, 

 

Gafur Mauliate Sihombing 
Ketua Majelis GIII Suzuka 
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GIII Tokyo 

 (Gembala Jemaat: Pdt. Henry Mimbar Hasiholan Sitompul, S.Th.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemaat, Majelis & Hamba Tuhan  
 

Pokok Doa GIII Tokyo: 
1. Mohon dukungan untuk pencarian Gedung Gereja, 

supaya tahun 2021 Tuhan membuka jalan dan ada 
Gedung yang dapat digunakan untuk tempat 
Ibadah GIII Tokyo yang permanen. 

2. Mohon dukungan untuk kesehatan, pekerjaan, 
keluarga dan pertumbuhan iman Jemaat. 

3. Mohon dukungan doa untuk semua para 
pelayanan GIII Tokyo, supaya semakin setia, 
semangat dan dipakai oleh Tuhan.  

Majelis & Hamba Tuhan  
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Alamat & Info Kegiatan 
Alamat: Tokyo Korean YMCA Hotel Lt. B2/9 
2-5-5 Sarugaku-cho, Chiyoda-ku Tokyo, 101-0064 
 

 Ibadah Umum : Minggu, 10:15 JST - Selesai 
 Ibadah Sekolah Minggu : Minggu, 10:30-12:00 JST 
 Ibadah Pemuda : Sabtu (minggu ke-3) setiap bulan 
 PA Kelompok/Group : minggu ke-4 setiap bulan 

selesai Ibadah 
 PD Jumat : Jumat, 19:30-21:00 JST 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemuda/I & Hamba Tuhan 
 

PA Pemudi : Setiap Minggu ke-4 setelah Ibadah 
Umum 
 

Pokok Doa Pemuda/I GIII Tokyo: 
Mohon dukungan doa untuk pelayanan Pemuda/I 
di GIII Tokyo, supaya para Pengurus semakin 
kompak, dan semua program kegiatan tahun 2021 
yang sudah dibuat dapat dikerjakan dengan baik: 

 Natal Pemuda/I, 9 Januari 2021 
 Camp Pemuda/i 2021 

 
 

Pengurus & Hamba Tuhan 
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Info Kegiatan: 
 PA Kanagawa (神奈川) : Sabtu minggu ke-4 

atau ke-5, pk. 18:00-selesai 
 PA Tokyo (東京) : Sabtu minggu ke-1 

 PA Mitaka (三鷹) : 1x sebulan weekdays 
19:30-22:00 

 PA Soka (草加) : Setiap Selasa minggu ke-2 

 PA Kodaira (小平) : Setiap akhir bulan 

 PA Iruma (入間) : Sabtu minggu ke-3 
 PA Chiba (千葉) : Sabtu minggu ke-2 

  



 

 

GIII POS PI NISHI TOKYO 
 

 
 

 

 

 
 

 

Pokok Doa: 

 Mohon doakan supaya pengurus semakin sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 

 Mohon dukungan untuk pekerjaan, keluarga, pertumbuhan iman dan kesehatan Jemaat. 

 Kiranya Tuhan memberikan jiwa-jiwa baru yang rindu untuk bersekutu dan mengikut Tuhan. 

Pengurus & Hamba Tuhan 
 

Jemaat, Pengurus & Hamba Tuhan 
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GIII Osaka 
(Gembala Jemaat: Pdt. Ayub Abner Martinus Mbuilima, M.Th.)   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Pokok Doa GIII Osaka: 
❖ Pertumbuhan Iman Jemaat. 
❖ Tuhan berkati Pekerjaan, Study dan rumah tangga jemaat. 
❖ Tuhan mampukan Gembala dan Majelis dalam pelayanan. 

Bersama Jemaat, Majelis & Hamba Tuhan  
 

Majelis & Hamba Tuhan  
 

Informasi: 
Alamat: 541-0041  Osaka, Kitahama Chuo 
Ward, 2 Chome 3-10. 
Ibadah: Minggu, jam 10:15-12:15. 
Ibadah Sekolah Minggu: 10:15-11:00 
 
 

Kegiatan Pelayanan: 
❖ Kelompok Pendalaman Alkitab 
PA Aletheia, PA Perawat, PA Kyoto, PA Hirakata, 
PA Nara, PA Orang Jepang 
❖ Ibadah Kaum Ibu, Kelompok Sel 
❖ Persekutuan Doa dan Misi 
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Persekutuan Shikoku  
 

✓ Alamat: Setouchi Chapel, 760-
0012 Setouchichi, Takamatsu-shi, 
Kagawa-ken  20-15. 

✓ Ibadah: Sebulan satu kali yaitu 
setiap Sabtu minggu ke 3.  

✓ Jam Ibadah: 13:00-15:00. 
✓ PA Gabungan dengan GIII Osaka 

setiap Jumat malam jam 20:00-
21:30. 

 

 

 

 

Persekutuan Kobe:  

➢ Ibadah: Setiap Minggu, Jam 16:00-
18:00 

➢ Alamat: Kobe Lutheran Seisho 
Gakuin, Nakajimadori 2-11, Chuo-
ku, Kobe shi Hyogo ken 651-0052. 

➢ PA Gabungan dengan GIII Osaka, 
hari Jumat malam setiap Minggu. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persekutuan Fukuoka: 
 
➢ Alamat: 1-12-45 Daimyo, 

Chuo Ward, Fukuoka-shi, 
Fukuoka, Japan 810-0041 

➢ Ibadah: Setiap bulan, Sabtu 
Minggu Pertama dan Sabtu 
Minggu Keempat. 

➢ Jam Ibadah: 13:00-15:00. 
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GIII Aichi   
(Gembala Jemaat: Pdt. Sebastian Kabelius Marpaung, S.Th.) 

 

 

 

 

 

 

 

Majelis & Hamba Tuhan  
 

Jemaat, Majelis & Hamba Tuhan  
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Info, Kegiatan GIII Aichi dan Pos PI Nagoya:  
 

1. PA wilayah setiap Sabtu malam. 19.30-21.30 
2. PD setiap Jumat malam 20.00-21.30. 
3. Ibadah Pemuda setiap Minggu ke-III online. 
4. Ibadah bahasa Jepang setiap Minggu ke III, 15.30-16.30. 
5. Natal Umum 13 dan 25 Des 
6. Natal Sekolah Minggu 19 Des. 
7. Ibadah Akhir dan Buka tahun 31 Des dan 1 Jan.  
8. Persiapan HUT Gereja dan Peneguhan Majelis Baru Pada Paskah bulan April 2021.  
 



 

 

GIII POS PI Nagoya 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Buletin Natal GIII Jepang 2020 

 

Pokok Doa GIII Aichi: 
 

➢ Pertumbuhan iman Jemaat, Kesehatian Para 
Majelis, Kesehatan Jemaat, Kecukupan 
Pelayanan, Keharmonisan keluarga Jemaat  

➢ Pekerjaan dan study Jemaat, juga test masuk 
kuliah dan test bhs Jpg untuk pekerjaan 

➢ Kebutuhan Tempat Ibadah yang memadai 
Dana pembelian dan tempat yang strategis  

➢ Visa Jemaat Kenshu, Perawat, Enginering 
➢ Konseling Pranikah 2 pasangan 
➢ Kesetiaan Jemaat dalam ibadah Umum, 

Sekolah Minggu, PA dan PD 
 

Pokok Doa Pos PI Nagoya: 
 

❖ Pertumbuhan iman Jemaat 
❖ Kesehatian Para Pengurus 
❖ Kesehatan Jemaat  
❖ Kecukupan Pelayanan 
❖ Keharmonisan keluarga Jemaat  
❖ Pekerjaan dan study Jemaat, test 

bahasa Jepang untuk pekerjaan 
❖ Visa Jemaat Kenshu, Enginering 
❖ Kesetiaan Jemaat dalam ibadah 

Umum, Sekolah Minggu 
❖ Natal Umum 20 Des 
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GIII Oarai 
(Gembala Jemaat: Pdt. Yustinus Hia, M.A.)  

 

 

Informasi: 
 

1. Alamat: 537-1 Oonuki Machi, Oarai, 

Higashiibaraki-gun, Ibaraki 311-1311 (〒３

１１−１３１１茨城県東茨城郡大洗町大貫

町５３７−１). 

2. Kegiatan Rutin GIII Oarai 
 Ibadah Minggu (Minggu, pkl.18:00 
 Pelayanan Tunas Remaja (Minggu, 

pkl.18:00) 
 Pelayanan SM, pkl.18:00 (Minggu, 

pkl.18:00) 
 PA Oarai Heitsu (Selasa Minggu ke-2 dan 

ke-4, pkl.20:30) 
 PA Tokodai (Minggu ke-1, pkl. 13:00) 
 PA Kaum Bapak, PA Kaum Ibu (Jumat 

Minggu ke-1, pkl.20:30) 

 PA Pemuda/pemudi (Sabtu Minggu ke-1, 
20:30) 

 Persekutuan Doa (Rabu, 20:30) 
 Ibadah Rayon 1 (setiap Jumat atau Sabtu 

pkl.20:30) 
 Ibadah Rayon 2 ((setiap Jumat atau 

Sabtu pkl.20:30). 
 

Pokok Doa: 

1. Pertumbuhan rohani melalui kegiatan 
yang dilakukan setiap minggu 

2. Berdoa agar seluruh tetap menjadi 
kesaksian di kota Oarai dan sekitarnya. 

3. Berdoa untuk tempat ibadah yang lebih 
memadai dan permanen.

Jemaat, Majelis & Hamba Tuhan  
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GIII POS PI Tochigi 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Kegiatan GIII Pos PI Tochigi 
 Ibadah Minggu secara online (Minggu, pkl.10:30) 

 Pokok Doa: Pertumbuhan rohani Jemaat dan semangat untuk 

beribadah kembali. 
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GIII Suzuka 
(Gembala Jemaat: Pdm. Sujarwo, S.Th.) 

 

 
 

 

 
 

Bersama Jemaat, Hamba Tuhan & Majelis 

Hamba Tuhan & Majelis 
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Informasi: 
 

1. Alamat Gereja: 17-28, 17 Ejimahonmachi, 

Suzuka, Mie Kode pos: 510-0234  

2. Kegitan GIII Suzuka:  

✓ Minggu: Ibadah Umum dan sekolah Minggu 

dimulai jam 11:30 

✓ Hari Rabu: ibadah Pendalaman Alkitab (PA) 

jam 20:30 

✓ Hari Jumat: Ibadah Persekutuan Doa jam 

20:30; 

✓ Hari Sabtu (Minggu ke-2) Persekutuan Doa 

dan Puasa jam 14:30 

✓ Hari Sabtu (akhir bulan) Ibadah Praise and 

Worship jam 21:00;

 

Pokok Doa GIII Suzuka: 
✓ Bersyukur untuk kasih dan penyertaan 

sehingga memungkinkan pelayanan dan 
program gereja dapat berjalan dalam 
pimpinan-Nya.  

✓ Bersyukur untuk kesetiaan para pelayan dan 
jemaat dalam melayani dan beribadah serta 
bergandeng tangan dalam mengambil 
bagian pembiayaan gedung gereja.  

✓ Doakan untuk program gereja ( PA, PD, Doa 
dan Puasa serta praise and Worship) 
Kiranya membawa jemaat semakin 
bertumbuh dan setia. Doakan juga untuk 
Workshop pelayan kedepan agar menjadi 
bekal dan memperlengkapi seluruh pelayan.  

✓ Doakan bagi para pelayan agar semakin 
sungguh-sungguh dan bersemangat untuk 
mejlankan komitmen mereka dalam 
melayani. 

✓ Doakan untuk semua Pelayan agar dapat 
saling menopang dan bekerja sama untuk 
memajukan pelayanan serta menjadi 
kesaksian yang hidup bagi jemaat. 

✓ Doakan untuk Bapak dan ibu majelis untuk 
periode tahun ini supaya dimampukan 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya ditengah kesibukan yang ada. 

✓ Doakan agar jemaat GIII Suzuka semakin 
bertumbuh dewasa dan memiliki kerinduan 
untuk memberitakan Injil. 

✓ Doakan untuk pertumbuhan dan 
perkembangan anak2 Sekolah Minggu dan 
rencana akan diadakan pembekalan untuk 
guru2 Sekolah Minggu.  

✓ Bersyukur atas dibukanya persekutuan 
Toyokawa pada hari Minggu, 1 November 
2020. Doakan untuk perkembangan dan 
kemajuan bagi pelayanan di persekutuan 
Toyokawa. 
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GIII Gunma   
(Pdt. Ade Efra Anugrah Nggebu, S.Th.) 

 
 

 
 

Informasi: 
 

1. Alamat Gedung Gereja: Showa-cho 1649-1, 

Isesaki-shi, Gunma-ken, 372-0025 (群馬県

伊勢崎市昭和町 1649-1) 

2. Hp: 080-5381-6825  

3. Ibadah: 

✓ Ibadah Umum: Setiap hari Minggu, 11.00 - 
13.15  JST 

✓ Ibadah Sekolah Minggu: Setiap hari Minggu, 
11.30-12.30 JST 

✓ Ibadah Malam: Setiap Sabtu, MingguKe 1&3 
Pukul20.00 - 22.00 JST  

4. Kelompok Pendalaman Alkitab: 

➢ PA Kaum Bapak/ Ibu 
➢ PA Pemuda-Pemudi 
➢ PA Wilayah Isesaki 
➢ PA Wilayah Takasaki 
➢ PA Wilayah Hosoya 
➢ PA Wilayah Oizumi 
➢ PA Wilayah Ashikaga 
 

 

 

 
 

Jemaat, Majelis & Hamba Tuhan  
 

Majelis & Hamba Tuhan 
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GIII POS PI NIIGATA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informasi Ibadah: 

 Ibadah Umum 1 kali 1 bulan pada hariMinggu Ke-2 

 PendalamanAlkitab  1 kali 1 bulan pada hariSabtu Ke-4 

 

Pokok Doa: 

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi pelayanan Pos PI GIII di Wilayah Niigata. 

Enam tahun Tuhan telah menyertai pelayanan di sana. 

 

Mohon dukungandoabagipelayanan Pos PI Niigata di dalampembinaanJemaat yang 

ada. 
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GIII Minami Ibaraki 

(Gembala Jemaat: Pdt. Aris Maradona Tasilipet, S.Th.)  
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Hamba-Hamba Tuhan GIII se-Jepang 

Pengurus DGP & DGW (Dewan Gereja Pusat & Wilayah) 
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Shalom,   

 

 

 

 

 

Selamat bertemu Bapak/Ibu/Sdr/I, Jemaat GIII se-Jepang yang dikasihi Tuhan. 

Melalui buletin Natal DGP kali ini, kami dari Komisi Marturia menyapa semua 

Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan dan 

dukungan yang telah dilakukan bagi pelayanan Misi di Gereja kita. 

Salah satu motto Gereja GIII adalah bermisi. Tanggung jawab ini bukan karena hanya 

menjadi program Gereja semata tetapi sebagai ketaatan dari Amanat Agung Tuhan Yesus di 

dalam Matius 28:19-20: 

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu 

yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa 

sampai kepada akhir zaman.” 

Gereja ada karena pelayanan Misi dan Misi juga ada karena dukungan Gereja. Tugas 

Pemberitaan Injil adalah panggilan yang tidak dapat dipisahkan dari Gereja. Bersyukur 

kepada Tuhan karena GIII telah mengambil bagian dalam tugas pelayanan Misi ini.  

Selama 2020, GIII telah menjalin kerjasama dan mendukung pelayanan Misi melalui 3 

Lembaga Teologia (I-3, STTE, STT ATI) dan Lembaga Misi (World Partners) serta 7 

misionaris di berbagai Negara yang berbeda-beda: 

 Kel. Suetomi di Negara T.  

 Kel. Tavip di Negara Y.  

 Kel. Ishak di Negara K. 

 Kel. Abner di Negara K. 

 Ev. Yani di Negara T. 

 Ev. Dorkas di Negara L. 

 Ev. Purnama di Negara V. 

Kita terus berjuang agar keberadaan kita dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk 

menceritakan kabar keselamatan di dalam nama Yesus Kristus dan terus terlibat dalam 

pelayanan misi ini. 

Mari kita terus bergandeng tangan untuk mengerjakan tugas ini. Jika Bapak/Ibu/Sdr/I 

terpanggil untuk mengambil bagian dalam segala bentuk (doa, dana, terpanggil menjadi 

misionaris), silakan berhubungan Komisi Misi atau Gembala Wilayah masing-masing. Kami 

menyambut dengan senang hati dan juga akan menyampaikan info-info yang selalu datang 

setiap bulan dari para misionaris yang kita dukung ini. Sekali lagi, terimakasih atas 

dukungan doa dan dananya. Mari kita terus berdiri sebagai penopang pelayanan garis depan 

pemberitaan Injil Kristus. Soli Deo Gloria. 

 

Selamat Merayakan Natal, 25 Desember 2020 

& 

Selamat Menyongsong Tahun Baru, 1 Januari 2021. 

 

 

Komisi Marturia GIII 

POJOK MISI 
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