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SAMBUTAN BULETIN NATAL DGP 
 

Shalom! 

amai sejahtera dari Tuhan kiranya boleh 

senantiasa kita rasakan, terkhusus di bulan 

Desember ini dimana kita kembali merayakan 

hari Natal, yakni peristiwa kelahiran Juruselamat kita, 

Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur atas 

pemeliharaan Tuhan bagi kita pribadi dan keluarga, dan 

juga Gereja di sepanjang tahun 2021 ini karena oleh 

kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan semata kita boleh 

ada sebagaimana kita ada sekarang. Terutama di dalam 

situasi pandemi covid-19 yang masih terus berlanjut, di 

mana ada begitu banyak tantangan dan perubahan yang harus kita semua hadapi dan adaptasi yang harus 

dilakukan baik dalam lingkungan pekerjaan, keluarga, dan tentunya Gereja.  
 

ema Gereja tahun 2021 adalah "Gerejaku, Keluargaku dalam Kristus (1 Timotius 3:15)", kiranya 

juga menjadi perenungan kita sepanjang tahun, sudahkah kita saling mengasihi, mengampuni, dan 

melengkapi di dalam persekutuan dan pelayanan di gereja? Hanya dengan demikianlah kasih Tuhan 

boleh terpancar dan orang-orang di luar gereja yang belum mengenal Tuhan pun boleh mengenal dan 

merasakan kasih Tuhan itu. Ada begitu banyak pergumulan di masa pandemi covid-19 ini, kehilangan 

pekerjaan, usaha pailit, jatuh sakit akibat covid-19, bahkan kehilangan teman dan anggota keluarga, dan 

lainnya yang membuat orang-orang putus asa dan kehilangan pengharapan, termasuk mungkin kita orang 

percaya sekalipun. Tetapi biarlah melalui momen Natal ini kita kembali diingatkan bahwa bayi yang lahir itu 

dinamakan Immanuel: Allah menyertai kita dan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal 

itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus (Filipi 4:7) sehingga kita boleh terus 

dimampukan menghadapi segala tantangan yang ada dalam panggilan yang telah Tuhan percayakan bagi 

kita masing-masing. 

elalui kematian dan kebangkitan Kristus yang merupakan puncak pelayanan-Nya di dunia, setiap 

kita yang percaya beroleh anugerah keselamatan dan pengharapan sejati akan hidup yang kekal. 

Kiranya itu jugalah yang membuat kita dengan bersemangat dan setia hidup mengikuti teladan 

Kristus, baik saat ada pandemi ataupun tidak, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita ditempatkan. 

Dan kiranya melalui itu banyak orang yang belum percaya boleh menerima Yesus sebagai Juruselamat dan 

nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan dan dipermuliakan. 

 

Selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 

Januari 2022 bagi kita semua. Maju terus di dalam Tuhan. 
 

Markus 

Bendahara Dewan Gereja Pusat 

GIII se-Jepang 
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Renungan Natal (Pdt. Sujarwo, S.Th) 
 

Tema : Imanuel, Tuhan Menyertai Kita 

Teks : Yesaya 7:14“Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: 
Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, 
dan ia akan menamakan Dia Imanuel.” 

 

Pendahuluan 
 

stilah Imanuel sangat akrab di telinga kita, seringkali di saat dalam pergumulan, setiap orang menyadari 

ada Allah beserta kita (Imanuel) dan Imanuel itu menjadi kekuatannya. Kata Imanuel ini juga menjadi 

salah satu dari tujuh julukan terbesar bagi Bayi Yesus yang diungkapkan oleh malaikat, yakni: Penasehat 

Ajaib, Allah yang Perkasa, Imanuel, Raja Damai, Bapa yang Kekal, 

Juruselamat, dan Tuhan. Ketika seorang memperhatikan penggunaan 

kata Imanuel dalam Yesaya 7:14 dan Matius 1:23, maka ia akan 

menemukan perbedaan, berkaitan dengan pemberian nama itu.  

Yesaya 7:14 “Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan 

memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang 

perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak 

laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel. Matius 1:2 

"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan 

seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" 

yang berarti: Allah menyertai kita.  

IA dan MEREKA? Kita percaya doktrin progressive revelation 

dimana orang semakin lama akan semakin jelas memahami wahyu Tuhan, demikian halnya dengan Matius 

ketika ia menafsir Yesaya 7:14, Tuhan memberikan suatu pencerahan kepadanya bahwa Imanuel itu tidak 

hanya disebut oleh seorang perempuan saja tetapi Imanuel itu akan disebut oleh banyak orang.  

alam masa raya Natal ini, kita akan lebih dalam mengerti arti kata ini dan penjelasan bahwa Yesus 

adalah Imanuel, dengan tujuan agar kita semakin mengenal Yesus dan semakin mempercayai Dia 

bukan hanya untuk kehidupan masa kini tetapi juga dalam kekekalan. Untuk mencapai tujuan itu, 

ada beberapa hal yang akan kita renungkan:  
 

 

1. ARTI KATA IMANUEL  

manuel bukanlah istilah yang diambil dari 

bahasa Indonesia. Ini merupakan istilah Ibrani. 

Dalam Alkitab kata ini hanya tiga kali ditulis, 

yaitu dua kali dalam PL (Yes. 7:14 dan 8:8) dan 

sekali dalam PB (Mat. 1:23). Istilah Imanuel ini 

muncul pertama ketika Aram dan Israel berniat 

untuk membentuk suatu koalisi dengan Yehuda 

guna mencegah laju perkembangan kekuasaan 

Asyur. Mendengar hal ini, maka Ahas, raja 

Yehuda itu gemetar, ia pun menolak koalisi yang 

diajukan tersebut, karena itu Aram dan Israel 

memutuskan untuk menghukumnya. Di tengah-

tengah segala kegalauan itu, Tuhan mengutus 

Yesaya untuk mengingatkan agar Ahas tidak perlu 

takut dan gemetar tapi satu hal yang harus 

dilakukan Ahas adalah harus bergantung 

sepenuhnya pada Tuhan dan Tuhan akan 

memberikan suatu pertanda padanya namun 

dengan dalih tidak mau mencobai Tuhan, Ahas 

menolaknya (Yes. 7:11-14). Karena Ahas enggan 

meminta tanda maka Allah sendiri berinisiatif 

untuk memberikan tanda tersebut. Tanda yang 

dimaksud adalah akan lahirnya seorang anak laki-

laki dari seorang perawan muda. Dan anak itu 

akan diberi nama Imanuel yang artinya Allah 

beserta kita. Janji ini merupakan tanda baik akan 

penyertaan Allah bagi orang Yehuda yang sedang 

dalam kesesakan.  

ata “Imanuel” sendiri dibentuk dari kata 

“imanu” dan “El”. “Imanu” terbentuk dari 

kata depan Ibrani “im” (menyertai) dan 

akhiran kata ganti orang pertama jamak “nu” 

(kami atau kita). Sedangkan kata “El”, pada 

awalnya ditulis dengan huruf “Alef-lamed.” Huruf 

“alef” adalah gambar kepala sapi jantan yang 

melambangkan “kekuatan”. Sedangkan huruf 

“lamed” adalah gambar tongkat gembala yang 

melambangkan “kekuasaan.” Jadi “El” yang biasa 

diterjemahkan Allah, memiliki arti harfiah 

“kekuatan dan kekuasaan.” Dengan demikian, 

kata Imanuel berarti TUHAN yang kekuatan dan 

kekuasaan-Nya tidak terbatas itu ada untuk kita. 

Dia  ada bersama kita, Dia beserta kita. 
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Dari konteks pertamakali kata Imanuel 

ditulis dan uraian tentang arti kata Imanuel, maka 

dapat kita lihat bahwa TUHAN sangat peduli 

dengan keadaan kita. Dalam situasi apapun Dia 

selalu ada bersama kita dari dulu, sekarang dan 

sampai kapanpun Dia tetap ada untuk umatNya.  

 

2. YESUS ADALAH IMANUEL  

llah memperkenalkan diri dengan nama 

pribadi-Nya yaitu YAHWEH (TUHAN) 

kepada Musa. YAHWEH  berarti Aku 

adalah Aku, yang telah ada, yang sedang ada dan 

yang akan ada. Nama Yesus Kristus dalam bahasa 

Ibrani adalah YEHOSYUA atau YEHOSHUA. 

Kata YEHPOSYUA memang berasal dari dua 

kata Ibrani yaitu YHVH (TUHAN) dan YASYA 

(menyelamatkan). Jadi nama Yesus, mengandung 

empat huruf nama TUHAN yang berarti bahwa 

Yesus (YEHOSHUA), adalah TUHAN-YHVH,  

yang telah ada yang sedang ada dan yang akan ada. 

Dia adalah TUHAN yang menyertai kita, bersama 

kita, senantiasa bersama kita dan Dia selalu ada 

untuk kita. Dengan demikian, nama Yesus dan 

Imanuel memang memiliki sebutan yang berbeda 

tetapi memiliki arti yang sama. Nama atau gelar 

Imanuel ini mengungkapkan sifat keilahian yang 

merujuk kepada keberadaan, kedekatan, dan peran 

aktif Yesus dalam sejarah manusia di sepanjang 

waktu. Yesus adalah Imanuel artinya melalui 

kelahiran Yesus, Allah datang ke dunia untuk 

menyertai dan menolong manusia. Allah bukan 

lagi Allah yang jauh, tetapi kini melalui Yesus, 

Dia adalah Allah yang dekat, yang mendengarkan 

doa dan yang tahu kebutuhan hidup kita. Dalam 

kelahiranNya terdapat kehadiran Allah. Allah 

telah datang kepada umatNya didalam seorang 

Anak.   

 

 

3. MAKNA IMANUEL BAGI KITA  

ubuat tentang Imanuel yang disampaikan 

oleh nabi Yesaya dalam Yesaya 7:14 

telah tergenapi melalui kelahiran Tuhan 

Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Yesus yang 

sudah ada sebelum dunia dijadikan telah datang ke 

dalam dunia dan diam bersama manusia. Allah 

menyertai kita tidak hanya dalam konteks seperti 

Tuhan beserta para murid tiap hari muka dengan 

muka, makan, memberitakan Injil bersama. 

Prinsip Allah menyertai kita tak berhenti pada 

indera penglihatan dan kehadiran-Nya secara fisik 

saja tetapi  Ia pasti menyertai umatNya selamanya 

dalam seluruh keberadaan secara materi maupun 

spiritual. Hingga saat ini pun, Allah tetap 

menyertai kita. Imanuel menjadi sesuatu yang 

penting bagi manusia, karena memang manusia 

pada dasarnya lemah. Di saat ada masalah atau 

dalam keadaan apapun, ia perlu pertolongan Allah. 

Dan pertolongan itu baru nyata bila Allah ada 

beserta manusia. Terlepas dari alasan 

ketergantungan manusia kepada Allah sehingga ia 

selalu membutuhkan Imanuel di sini ada alasan 

lain juga kenapa Imanuel ini begitu penting bagi 

manusia.  

anusia membutuhkan Imanuel karena 

dari mulanya manusia memang sudah 

dirancang untuk tinggal bersama 

dengan Allah dan Allah bersama dengan manusia 

(Imanuel) bukan sebaliknya menjauh dan menjauh 

terus dari Allah. Jadi kenapa manusia 

membutuhkan Imanuel? jawabannya karena 

hakekatnya (esensi) manusia itu adalah tinggal 

dalam hadirat Allah dan menikmati persekutuan 

dengan-Nya. Dan persekutuan dengan-Nya akan 

menjadi sempurna pada saat kedatangan-Nya 

untuk menjemput manusia yang telah percaya 

kepadaNya untuk terus hidup bersama-Nya dalam 

Surga.   

 

 

PENUTUP 
 

ari tiga hal yang telah dibahas di atas, kita tahu betapa pentingnya Imanuel itu, oleh sebab itu,  

pastikan dalam diri kita masing-masing bahwa kita telah memiliki Yesus yang adalah Imanuel itu 

dalam hati kita sehingga dalam hidup di dunia ini Ia tetap ada bersama kita dan kitapun mendapat 

tempat dalam kerajaan Surga dan kita akan tinggal selamanya bersama dengan Dia. AMIN 

 

Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus 
memberkati kita semua. 
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ARTIKEL NATAL 
 

“Pelayan Gereja: Hidup dalam Kelimpahan Rohani” 

Kita menjadi begitu sibuk melayani Allah 

sehingga kita benar-benar kehilangan kontak 

pribadi dengan Dia. Kita berjuang untuk Allah, 

tetapi kita berjuang tanpa Dia. 

(Richard Pratt) 

 

alah satu tanggung jawab kita sebagai orang 

percaya adalah dipanggil untuk mengerjakan 

keselamatan yang sudah kita terima (Filipi 

2:12). Bentuk konkrit dalam mengerjakan 

keselamatan kita adalah dengan melakukan 

berbagai aktivitas pelayanan. Pada waktu pelayanan 

yang kita lakukan itu berkembang, maka akan 

semakin banyak aktivitas pelayanan yang perlu dilakukan dan semakin banyak pengorbanan yang dituntut. 

Terkadang hal ini mengakibatkan anak-anak Tuhan dalam pelayanan mengorbankan saat teduh (saat teduh 

adalah waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui doa, perenungan Firman Tuhan, 

puji-pujian). Alasannya antara lain kelelahan dalam pelayanan dan sebagainya. Berkaitan dengan hal ini, 

Richard L. Pratt memberikan komentar bahwa: “Begitu banyak panggilan untuk “berperang” yang menuntut 

perhatian kita sehingga kita mengorbankan relasi. Keintiman dengan Allah seringkali menjadi hal pertama 

yang hilang ketika kita terlalu berkonsentrasi berjuang demi kemuliaan. Kita menjadi begitu sibuk melayani 

Allah sehingga kita benar-benar kehilangan kontak pribadi dengan Dia. Kita berjuang untuk Allah, tetapi 

kita berjuang tanpa Dia.”1 Oleh karena hubungan pribadi dengan Tuhan tidak dijalankan dengan baik maka 

pelaksanaan pelayanan hanya dilakukan dalam tuntutan kewajiban semata, yang berjalan dalam irama yang 

monoton dan menjadi rutinitas semata sehingga berujung pada kesuaman dalam pelayanan. Akibatnya para 

pelayan tersebut bisa jatuh kedalam motivasi yang salah dalam melayani seperti sungut-sungut, menghitung 

keuntungan materi atau memperilah diri dengan jalan mencari pujian manusia. Dengan demikian muncul 

pertanyaan yang perlu dijawab: Apakah benar, semakin sibuknya seseorang dalam pelayanan 

memperbolehkan ia  meninggalkan hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah benar, semakin sibuknya 

seseorang dalam pelayanan justru membuatnya semakin mengalami kehampaan rohani? Jawabannya adalah 

tidak. 

ara pelayan Tuhan yang semakin sibuk dalam pelayanan seharusnya semakin mengalami hubungan 

yang erat dengan Tuhan, sehingga semakin mengalami kelimpahan rohani. Contoh nyata yang 

dipaparkan bagi kita oleh Alkitab adalah Yesus Kristus, Ia telah menjadi teladan hidup dalam 

kelimpahan Rohani. John Piper menegaskan bahwa: “Peneladanan kita akan Kristus menarik orang kepada 

Dia yang menyelamatkan. Penderitaan kita sangat penting, tetapi hanya penderitaan Kristus yang 

menyelamatkan. Oleh karena itu, marilah kita meneladani kasih-Nya, tetapi jangan mengambil tempat-Nya.2 

Kutipan ini menegaskan bahwa kondisi letih atau menderita yang dialami oleh seorang pelayan Tuhan dalam 

pelayanan tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Agar kita  tetap kuat dalam pelayanan  marilah  terus 

meneladani Kristus dengan senantiasa memandang dan ingat  akan  Tuhan Yesus Kristus sebagai Pemberi 

hidup dan Teladan hidup kita, Ibrani 12:1-5. 

una memahami Keteladanan Yesus Kristus dalam menjadi teladan bagi kita untuk tetap mengalami 

kelimpahan hidup rohani, maka pembahasan ini dimulai dengan melihat  relasi-Nya dalam Allah 

Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang disembah oleh orang Kristen. Dalam konsep Allah 

Tritunggal, kita pahami tentang penyembahan yang ditujukan kepada satu Allah namun terdiri dari 3 (tiga) 

Pribadi yaitu Bapa, Anak (Yesus Kristus) dan Roh Kudus. Allah Tritunggal dinyatakan dalam Alkitab sejak 

awal kitab Kejadian (Kejadian 1:1-2; Yohanes 1:1) sampai akhir kitab Wahyu (Wahyu 21:22). 

 

  

 
1 Richard Pratt, Dirancang Bagi Kemuliaan Allah, (Momentum: Surabaya, 2002), 134. 
2 John Piper, Penderitaan Yesus Kristus, The Passion of Jesus Christ, (Momentum: Surabaya, 2013), 83. 
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etiganya adalah Alpha dan Omega (Wahyu 1:8; 21:6; 22:13) Arche dan Telos (Yang Awal dan 

Akhir, Wahyu 1:17; 2:8; 21:6; 22:13). Dengan demikian dapat dipahami bahwa Yesus Kristus 

adalah Allah sejati, karena Ia adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Sebagai Allah, Ia dapat 

melakukan segala sesuatu di dalam kemahakuasaan-Nya guna menyelesaikan tugas pelayanan-Nya. 

Walaupun Yesus Kristus sebagai Allah, Ia membuktikan kepada kita bahwa Ia juga bergantung kepada 

relasi yang terjalin di dalam Allah Tritunggal. Dimana Yesus Kristus membutuhkan relasi Bapa dalam 

hidupnya. Ia juga membutuhkan relasi Roh Kudus dalam hidup-Nya (ini dapat dibuktikan dalam peristiwa 

pembaptisan Yesus Kristus dan penyaliban Yesus Kristus). Mengapa demikian? Sebab ketiga oknum yang 

memiliki esensi dasar sebagai satu Allah, dapat dibedakan dalam oknum (Bapa bukan Yesus Kristus, Yesus 

Kristus Bukan Roh Kudus dan Roh Kudus bukan Bapa dan Yesus Kristus) dan karyaNya (Bapa 

merencanakan keselamatan bagi manusia, Yesus Kristus melaksanakan keselamatan bagi Manusia dan Roh 

Kudus menerapkan keselamatan dalam kehidupan orang percaya) tetapi tidak dapat dipisahkan satu dari 

yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Louis Berkhof bahwa: “...membicarakan tentang Allah 

Tritunggal, senantiasa memandang ketiga pribadi itu dalam satu ke-Allahan, dan pada kesatuan yang terdiri 

atas tiga pribadi.”3 

erkaitan dengan betapa pentingnya relasi antara Yesus Kristus dengan Bapa di Surga maka, alkitab 

memberikan setidaknya 3 contoh kongkrit dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dimana, semakin Yesus 

Kristus sibuk dalam pelayanan, semakin Ia setia dalam berelasi dengan Bapa di Surga secara pribadi: 

Pertama, Sebelum Yesus memulai pelayanan, pagi-pagi benar Ia mengambil waktu teduh untuk bersekutu 

dengan Bapa di Surga, (Markus 1:35) dan setelah Ia melayani banyak orang, Ia semalam-malaman 

mengambil waktu untuk bersekutu dengan Bapa di Surga secara pribadi (Matius 14:23, Lukas 6:12). 

Pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah, mengapa Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanan, Ia 

harus terlebih dahulu bersekutu dengan Bapa di Surga? Jawabannya adalah pertama; Tuhan Yesus sangat 

membutuhkan keintiman relasi Allah Tritunggal sebagai kekuatan yang mendasari pelayanan-Nya, sebab 

walaupun Ia adalah Allah sejati namun juga merupakan Manusia sejati. Dimana, sebagai Manusia sejati, Ia 

akan mengalami tantangan baik dari Setan atau Iblis (Matius 4), maupun dari manusia dalam pelayanan 

yang diemban-Nya. Kedua; Ia memberikan contoh bagi murid-murid serta gereja segala zaman bahwa 

betapa pentingnya membina relasi dengan Allah dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan, karena 

disitulah letak kekuatan untuk menjalani hidup ini dan juga pelayanan yang di emban.  

Alasan dasar mengapa relasi dengan Tuhan dapat memberikan kekuatan dalam hidup dan pelayanan? 

Sebab disana kita semakin mengenal kehendak Tuhan sehingga kerohanian kita terus bertumbuh. Dengan 

pertumbuhan rohani tersebut membuat kita semakin dewasa dan matang dalam berespon terhadap setiap 

persoalan dan tantangan hidup. Dimana respon kita bukan berdasarkan apa kehendak kita, melainkan 

berdasarkan apa yang dikehendaki Allah. 

ertanyaan selanjutnya yang muncul dari Matius 14:23, Lukas 6:12 adalah mengapa Yesus Kristus 

setelah Ia selesai pelayanan, Ia semalam-malaman harus mengambil saat teduh dengan Bapa? 

Bukankah sebelum memulai pelayanan Ia sudah berelasi dengan Bapa, apakah itu tidak 

cukup?...mengapa setelah pelayanan pun, Ia mengambil waktu untuk berelasi dengan Bapa? Bukankah 

setelah pelayanan Ia sudah mengalami kelelahan, sebab banyak tenaga yang sudah terkuras selama 

menjalani pelayanan dari pagi sampai dengan malam? Bukankah dalam keletihan tubuh, Tuhan Yesus 

membutuhkan istirahat? Jawabannya adalah bahwa relasi dengan Bapa di Surga adalah sebuah kebutuhan 

yang dilandasi oleh cinta kasih kekal. Dimana, cinta kasih kekal itu tidak dapat dikalahkan oleh kelelahan 

pelayanan-Nya di dunia ini. Dengan demikian cinta kasih itu menggerakkan-Nya untuk memiliki kerinduan 

yang sangat dalam guna berelasi dengan Bapa, sehingga kerinduan ini harus dipenuhi oleh Yesus Kristus. 

D.A. Carson menyebut relasi kasih seperti ini di antara Allah Tritunggal merupakan relasi kasih Intra-

Trinitarian.4 Kedua, Matius 26: 36-46 menceritakan tentang peristiwa dimana, Tuhan Yesus mengalami 

ketakutan5 yang dahsyat di dalam Taman Getsemani sebelum ditangkap dan disalibkan. 

 
3 Louis Berkhof, Teologi Sistimatika: Doktrin Allah, (Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1993), 145. 
4 D. A. Carson, Doktrin yang Sulit Mengenai Kasih Allah, (Surabaya: Momentum, 2007), 10. 
5 Dalam Matius 26:37, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan “Sedih dan gentar”, NIV: “to be sorrowful 

and troubled” (sedih dan susah), NASB: “to be grieved and distressed” (sedih dan susah).   

Bahasa Yunaninya menggunakan kata EKTHAMBEISTHAI, dari kata dasar EKTHAMBEOMAI, yang berarti          

“be greatly alarmed” (sangat takut). 
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etakutan Yesus ini menimbulkan pertanyaan apakah ketakutan yang dialami oleh Yesus yang 

adalah Allah disebabkan karena semua hal yang akan dihadapiNya di dalam penderitaan? Yaitu 

takut terhadap cambukan, siksaan, mahkota duri, salib dan kematian yang akan dialami? 

Jawabannya adalah, bukan Yesus tidak takut kepada penderitaan tetapi kepada cawan yang 

melambangkan MURKA ALLAH yang dialami-Nya. Cawan ini mengakibatkan suatu kejadian yang tidak 

pernah terjadi dalam kekekalan sebelum dan setelah peristiwa Salib, yaitu KETERPISAHAN RELASI 

sementara yang terjadi antara Bapa sebagai oknum pertama dengan Yesus Kristus sebagai oknum kedua 

dalam esensiNya sebagai Allah Tritunggal yang tidak boleh terpisah (Matius 27:46).6 Untuk mengatasi 

ketakutan ini Yesus mengambil waktu untuk sungguh-sungguh berdoa secara pribadi dengan Bapa 

sebanyak 3 kali. Bahkan dalam berelasi dengan Bapa, peluh Yesus sampai tercucur seperti titik-titik darah. 

Akibat Yesus mengambil waktu untuk berelasi dengan Bapa, Yesus kembali mendapatkan kelimpahan 

kekuatan untuk menyelesaikan pelayanan-Nya guna menyelamatkan manusia. 
Ketiga, Ketika Yesus sedang menuntaskan tugas penyelamatan manusia di atas kayu salib, Ia 

mengumandangkan betapa pentingnya relasi dengan Bapa sebagai kelimpahan kekuatan untuk 

menjalankan tugas pelayanan yaitu dengan teriakan AllahKu-AllahKu mengapa Engkau meninggalkan 

Aku? (Matius 27:46). Kalimat ini mengindikasikan bahwa dalam penderitaan pelayanan yang berat Ia 

sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran dan relasi yang intim dengan Bapa dalam hidup-Nya. Contoh 

Yesus Kristus ini, menjadi pelajaran bagi gereja Tuhan, dimana seharusnya semakin banyak tantangan dan 

penderitaan yang dialami semakin merasakan betapa penting relasi dengan Tuhan bukan semakin menjauh 

dari Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, gereja Tuhan, tidak akan mungkin memiliki kekuatan untuk tampil 

menjadi pemenang (Roma 8:35-39). Dengan demikian, jelaslah bahwa semakin Yesus melakukan 

pelayanan yang berat, semakin Ia setia dalam membina relasi dengan Bapa di Surga. Semakin Ia memiliki 

relasi yang indah dengan Bapa di Surga maka semakin Ia memiliki kekuatan dan kelimpahan sukacita 

untuk mengerjakan kehendak Bapa di Surga. 

Berkaitan dengan kehidupan Yesus didalam doa, maka Henry Scougal dan Robert Leighton 

menjelaskan bahwa: …kita dapat mengatakan bahwa seluruh kehidupan Yesus penuh dengan Doa, karena 

Ia terus-menerus berkomunikasi dengan Allah. Bahkan ketika ia tidak sedang mempersembahkan doa. Ia 

selalu menjaga agar api tetap berkobar di mezbah. Yesus tidak pernah dikalahkan oleh kehampaan rohani 

atau jiwa yang suam-suam kuku seperti yang sering kita gumulkan sebelum kita dapat berdoa.7 

engan meneladani pola hidup dan pelayanan Tuhan Yesus, maka dapatlah dipahami bahwa 

kelimpahan rohani pelayan Tuhan  dan orang percaya didapatkan melalui bersaat teduh dengan 

Tuhan secara pribadi. Dengan demikian maka kita mendapatkan kelimpahan rohani untuk 

menguatkan kita dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Pada akhirnya Tuhan Yesus dipermuliakan 

(Roma 11:36). 

    
 
 
 
 

 

Pdt. Ayub Abner Martinus Mbuilima, M.Th 
Gembala Jemaat GIII Osaka 

 
 
 

 
6 Stephen Tong dalam bukunya 7 Perkataan Salib menjelaskan: “Apakah arti dari doa Yesus di Getsemani? 

Apakah Yesus takut mati? Tidak. Jika Yesus takut mati, Ia tidak akan berinkarnasi datang kedalam dunia. Ia sengaja 

datang ke dalam dunia justru khusus untuk mati. Di dalam menyelematkan manusia, perlu tiba satu saat yang paling 

sulit bagi Yesus Kristus, saat itu ialah di waktu Ia berteriak: ‘AllahKu-AllahKu apakah sebabnya Engkau 

meninggalkan Aku?’, (Jakarta: LRII, 1992), 74-75. 
7 Henry Scougal & Robert L, Hidup yang Berlimpah di dalam Allah, (Surabaya: Momentum,2005), 24-25. 
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PERKENALAN (Anak Pdt. Ade Efra Anugrah Nggebu) 
 

Shalom, 

ertama-tama kami sekeluarga mengucap 

syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan 

yang terus nyata dalam kehidupan pribadi, 

keluarga dan  pelayanan yang kami rasakan 

sampai saat ini. Kami juga mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh Jemaat GIII se-Jepang yang 

terus mendukung kami dalam doa hingga saat ini.  

Kiranya kasih Tuhan senantiasa menaungi seluruh 

jemaat GIII di mana pun berada. 

Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang 

terjadi dalam kehidupan kami, termaksuk ketika 

Tuhan kembali mempercayakan kami seorang buah hati yang sangat lucu, anak kedua. Sekalipun dalam 

situasi pandemi, kami yakin bahwa Tuhan senantiasa memelihara anak-

anak yang Ia percayakan ini agar tumbuh sehat.  
 

ehamilan di masa pandemik memang tidaklah mudah. Namun 

penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi, mulai dari mencari 

klinik, proses pemeriksaan rutin, sampai proses kelahiran. 

Situasi pandemi ini membuat pemeriksaan harus seorang diri 

dan tidak boleh ditemani siapapun termaksuk suami. Tapi karena  

kebaikan Tuhan kami menemukan klinik kandungan yang sesuai dengan 

kebutuhan kami yaitu tersedianya layanan berbahasa Inggris dan dekat 

dengan tempat tinggal kami. Minggu demi minggu pemeliharaan Tuhan 

terus nyata bagi sang bayi. Ia diperkirakan  akan lahir pada 14 Februari 

2021 dengan metode operasi caesar. Namun, karena satu kondisi tertentu  

tidak memungkinkan untuk sang bayi lahir di tanggal tersebut, akhirnya 

dokter menyarankan untuk proses melahirkan dipercepat hingga 3 kali 

perubahan tanggal. Setelah disepakati, si bayi dapat lahir dengan selamat atas pertolongan Tuhan pada 

tanggal 28 Januari 2021 dengan berat 2,6 kg dan panjang 47 cm. 
 

atu hal yang tidak dapat kami lupakan juga 

ialah pada saat persiapan dan proses 

kelahiran keluarga (suami) tidak boleh 

menjenguk dan menemani, sehingga harus 

melahirkan sendirian, termaksuk untuk 7 hari di 

klinik  pasca melahirkan. Tetapi puji Tuhan, pihak 

klinik mengizinkan  untuk suami dapat menjenguk 

sang bayi ketika telah lahir dan pindah kamar 

khusus di hari persalinan saja. Anak laki-laki yang 

lucu ini kami beri nama Ishak Raka Anugrah 

Nggebu. Nama Ishak diambil dari nama Alm. 

Ayah Pdt. Efra. Raka, dalam bahasa sanskerta 

yang berarti anak laki-laki yang jaya, cerdas, dan 

bersinar terus (matahari). Kemudian nama 

Anugrah Nggebu adalah nama keluarga. Doa kami, 

Raka kelak menjadi anak yang takut akan Tuhan 

yang terus memuliakan Tuhan melalui berkat 

yang ada padanya.  

emikian perkenalan singkat kami, 

kiranya Tuhan senantiasa terus 

memelihara jemaat dalam kehidupan hari 

lepas hari.  

 

 

Salam Kami,  

Keluarga Pdt. Ade Efra Anugrah Nggebu 
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Kesaksian 

(Sdr. Romeo Hotmando Saragih, Ketua Majelis GIII Osaka) 

Shalom bagi kita semua.  

erkenalkan nama saya Romeo Hotmando Saragih. Saya adalah 

kenshusei, asal dari siantar. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. 

Nama ayah saya Marlen Saragih, bekerja sebagai petani. Dan 

Ibu Rosianna br Sirait, bekerja sebagai pedagang sayur di pasar. 

Namun ibu sudah dipanggil Tuhan pada tahun 2016. Keluarga  kami 

sangat sederhana. Namun selalu Tuhan cukupkan. Terpujilah Tuhan! 

Sebagai seorang kenshusei tentunya saya sangat senang ditempatkan 

di Osaka. Maklumlah karena saya lahir di desa. Dan puji Tuhan 

tempat saya bekerja wajib libur pada hari Minggu dan dihari Sabtu 

dalam sebulan hanya 1 kali masuk kerja sehingga saya boleh 

bergabung dalam pelayanan di GIII Osaka. Itu semua karena berkat 

kemurahan Tuhan. 

jinkan saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya. Saya percaya setiap keluarga 

memiliki banyak kisah dan makna tersendiri, baik kisah bahagia maupun kisah yang berurai air mata. 

Seperti yang sudah saya sampaikan di atas, keluarga kami sangatlah sederhana. Namun dalam mencapai 

kata “sangat sederhana” itu orangtua butuh perjuangan yang ekstra. Tentunya melibatkan kami anak-

anaknya, karena tidak mungkin dengan hasil bertani dan berjualan sayur di pasar bisa mencukupi kebutuhan 

dan menyekolahkan kami anak-anaknya. Dan memang benar bahwa banyak anak banyak rezeki, bisa 

membantu orangtua. Ibu saya setiap hari bangun pagi sekali, karena harus segera pergi ke pasar untuk 

berjualan. Setelah pulang dari pasar, lanjut pergi ke ladang sampai sore. Kemudian sore sampai malam 

datang ke rumah-rumah warga menjemput hasil panen dari ladangnya. Itulah yang akan dijual ibu saya di 

pasar. Dalam melakukan ini ayah saya bukannya tidak mau membantu, namun jika dia membantu banyak 

kebutuhan yang harus dipenuhi seperti uang untuk beli rokok, minum tuak (arak), dll. Sehingga ibu saya 

enggan untuk melibatkan bapak bekerja sama. Dan sering terjadi perang mulut dengan ibu saya jika 

keinginannya tidak dipenuhi, sehingga kami anak-anaknya juga enggan bila ayah ikut campur dalam 

pekerjaan. Dan pada saat itu hubungan kami dengan ayah juga tidak begitu baik. Semua hal-hal yang 

berkaitan dengan kebutuhan hidup maupun sekolah ibulah yang menanggungnya. 

arena itu mulailah dari kakak saya yang paling besar sampai kepada saya terlibat membantu segala 

pekerjaan ibu. Terkadang kalau ibu sakit, kakak sayalah yang menggantikan jualan di pasar. Pulang 

sekolah langsung ke ladang. Dan saat mengumpulkan hasil panen, warga juga ikut membantu. Itu 

sudah dibiasakan. Ketika kita masih duduk di bangku SD. Hubungan kami dengan ibu sangatlah dekat 

bahkan terkadang seperti teman. Hari minggu ibu selalu menyuruh kami ke Gereja. Karena kebaikan Tuhan 

kita semua aktif dalam kebaktian dan kegiatan Gereja. Bagiku di Gereja itu adalah hal yang menyenangkan. 

Dan ibu saya juga aktif dalam persekutuan di Gereja. Memang benar yang dikatakan dalam Mazmur 62:2, 

bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan. 

da suatu kejadian yang tidak akan bisa saya lupakan. Pada suatu waktu, ketika masih SMA, saya 

disuruh menjemput barang sendirian ke ladang orang. Jaraknya cukup jauh dari pedesaan. Waktu 

itu sekitar jam 18:30 sudah mulai gelap. Ketepatan beberapa bulan sebelumnya di kampung kami 

ada kejadian bunuh diri (gantung diri). Bisa bayangkan bagaimana takutnya. Jangankan anak 

remaja, mungkin orangtua pun pasti takut dalam situasi seperti itu. Namun tidak ada cara lain selain 

mengerjakannya. Memang salahku sendiri lebih memilih main volley dulu baru mengerjakannya. 

Memanglah! Maka dengan sangat terpaksa sambil menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan doaku 

dalam hati, kubilang, “ya Tuhan kuserahkan hidupku kepadaMu. Aku yakin Engkau menjagaku.” Hasilnya 

apa? Eh ternyata aman, tidak ada hantu dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Memang benar firman Tuhan 

yang berkata “Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?” (Roma 8:31). 
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alau ditanya hal yang menyedihkan dalam hidup, jawabannya adalah masa kecil 

yang serba susah. Namun saya sangat bersyukur dan tidak pernah menyesali 

penderitaan tersebut, karna melalui itulah saya dan keluarga boleh merasakan 

bahwa tangan Tuhan sangatlah baik. Tangan-Nya panjang untuk selalu menolong 

dan telinganya mendengar seruan kita anak-anakNya (Yesaya 59:1). 

Dan kalau ditanya penyesalan dalam hidup, jawabannya adalah ketika suatu waktu 

ibu menyuruh saya untuk mengerjakan sesuatu, namun waktu itu saya menolak karena 

merasa capek dan banyak alasan. Lalu Tiba-tiba ibu menangis di depanku. Di situlah 

penyesalan terbesar dalam hidupku. setelah itu aku mengambil keputusan untuk taat 

kepada ibu dan berjanji tidak akan membuatnya menangis lagi. 

Lewat penderitaan masa lalu setelah direnungkan ternyata banyak berkat yang Tuhan 

titipkan di keluarga kami, dimana dengan hidup yang serba pas-pasan Tuhan memampukan 

Ibu saya memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan kakak saya sampai perguruan 

tinggi. Dan hal ini menjadi berkat bagi orang di kampung dan mulai berani menyekolahkan 

anaknya ke perguruan tinggi.  

etelah sampai di Jepang, sering kali saya merenungkan betapa baiknya Tuhan itu. 

Betapa dia sangat memperhatikan kita. Dulunya hidup sangat susah sekarang sudah 

jauh lebih baik. KasihNya kepada keluarga kami tidak berkesudahan. Selalu baru 

setiap hari.  
Ibu saya dipanggil Tuhan tahun 2016. Kami sangat bersyukur Tuhan hadirkan seorang 

ibu yang baik dan menjadi teladan bagi kami semua. Sosok ibu yang kuat tidak kenal lelah 

untuk memperjuangkan kami anak-anaknya. Bahkan yang dulunya hubungan kami dengan 

ayah tidak begitu dekat sekarang puji Tuhan sudah baik. Kami mengasihi ayah kami sama 

seperti Tuhan mengasihi kami selama ini. Dan puji Tuhan ayah kami banyak berubah. Dan 

kami sangat mensyukuri hal itu. 
Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Kita hidup cuma satu kali di dunia. Oleh 

karena itu selagi masih kuat mari kita luangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, 

melayani Tuhan. Mari kita sadari bahwasanya hidup ini bukan milik kita, tapi milik-Nya. 

Tidak ada kesenangan selain di dalam Yesus. Dan keselamatan juga hanya kita temukan di 

dalam Yesus Kristus. 

ebagai penutup, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini dan sampai selama-

lamanya. Dia tetap baik, sungguh teramat baik bagi kita. Andalkan Tuhan dalam 

setiap pergumulan. Belajar mengerti apa maunya Tuhan, bukan maunya kita. Dan 

apapun keadaan kita, susah maupun senang selalu setia untuk selalu mengikuti Dia. 

Sekian kesaksian dari saya. Semoga memberkati. Biarlah Tuhan dipermuliakan dan 

diagungkan! 
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Kesaksian 
 

aya dilahirkan 49 tahun lalu, 

anak kedua dari sembilan 

bersaudara. Kami tinggal di 

Palopo sebuah kota yang ada di 

Sulawesi-Selatan. Saya dilahirkan 

dalam keluarga yang beragama 

Kristen dan sejak kanak-kanak saya 

selalu ke Sekolah Minggu 

dikarenakan orang tua (papa) saya 

sangat marah kalau kami kakak 

adik tidak ke Sekolah Minggu 

meskipun papa saya sendiri tidak 

bergereja, sampai ini menjadi kebiasaan sampai 

pada persekutuan pemudah dan terlibat aktif di 

dalamnya. 

etahun setelah selesai SMA saya diajak oleh 

kakak sepupu untuk merantau ke 

Balikpapan. Enam bulan setelah tiba di 

Balikpapan, saya baru mendapat pekerjaan sambil 

tetap setia bersekutu disalah satu Gereja yang ada 

di lokasi perusahaan. Suatu ketika dalam 

mengikuti ibadah Oikumene, saya mengetahui 

dari teman-teman kerja bahwa gereja tersebut 

mengadakan acara Pemahaman Alkitab (PA) pada 

hari lainnya diluar ibadah rutin setiap hari Kamis 

malam. Disitu saya memutuskan untuk mengikuti 

Pemahaman Alkitab pada hari berikutnya dan 

materi yang disampaikan berbicara tentang 

kepastian keselamatan hidup kekal di surga. 

Saya tertarik dan menyimak dengan baik 

sambil berpikir kalau materi ini tidak pernah 

diajarkan sebelumnya, dan ini merubah 

pandangan saya selama saya belum mengikuti 

materi ini, bahwa ternyata segala bentuk kebaikan 

serta keaktifan dalam pelayanan di gereja tidak 

dapat menjamin bahwa kita akan diselamatkan 

dari murka Allah yang akan datang atau dalam 

kebinasaan kekal di Lautan Api (Neraka). 

elalui pemahaman Alkitab yang kami 

pelajari bersama teman-teman yang lain, 

kami disadarkan bahwa dosa telah 

membuat kita terpisah dari Allah dan kehilangan 

kemuliaan Allah (Roma 3:23). Dan ini mem-

berikan kesadaran pada saya bahwa saya akan 

mengalami hidup kekal terpisah dari Allah jika 

tidak menerima anugerah pengam-

punan dari Allah (Roma 6:23). 

Kemudian lebih jauh lagi 

dijelaskan dalam PA tersebut 

bahwa Allah sangat mengasihi 

semua manusia sehingga Ia 

mengutus Yesus Kristus anak-Nya 

yang tunggal datang ke dunia 

untuk mati bagi dosa-dosa saya 

(dan seluruh dunia) sehingga saya 

mendapat pengampunan-Nya (Yoh 

3:16; Roma 5:8). Dan masih 

banyak ayat-ayat yang dijelaskan berkaitan 

dengan kehidupan yang kekal di Surga.  

ada akhirnya, saya mulai memahami bahwa 

tidak ada satu hal yang baik yang dapat 

dijadikan dasar agar kita diselamatkan, 

tetapi hanya oleh Iman kita akan penebusan yang 

dikerjakan Tuhan Yesus diatas kayu Salib. 

Sekembalinya saya dari PA di gereja saya 

menggumuli apa yang dipelajari dalam PA 

tersebut, dan akhirnya saya berdoa mengaku dosa 

kepada Tuhan Yesus dan membuka hati menerima 

Tuhan Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan 

Juruselamat secara pribadi, dan sejak saat itu saya 

yakin telah menjadi manusia baru karena saya ada 

di dalam Yesus Kristus (2 Korintus 5:17) dan 

menjadi anak Tuhan (Yohanes 1:12 ). 

etelah bekerja selama 2 tahun, saya menikah 

dan bersama suami kami datang di Jepang 

pada Juni 1999. Sambil menunggu proses 

pengajuan ijin tinggal di Jepang, kami meng-

gumuli bagaimana nanti dengan kehidupan di sini, 

terutama kebutuhan ibadah setiap minggu. Puji 

Tuhan ketika berada disini, melalui teman- teman 

kerja di Perusahaan tempat kami bekerja, kami 

diperkenalkan dengan Gereja Indonesia yang 

bersifat Interdenominasi, yakni GIII di Oarai. 

Dua tahun bekerja di Oarai, kami pulang ke 

Indonesia dan kembali kesini lagi. Kami tinggal 

dan bekerja di Gunma-ken dan bergabung dengan 

GIII (persekutuan Takasaki pada waktu itu). Dan 

Puji Tuhan saat ini dipercayakan sebagai pengurus 

di GIII wilayah Gunma. Solideo Gloria 
 

 
Ibu Minche, Ketua Majelis GIII Gunma 
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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 doa untuk pembelian 

Gedung Ibadah Permanen GIII Tokyo di 

Shinjuku/TOSEI Building (biaya yang 

diperlukan  ¥ 465.000.000) 

2. Mohon dukungan untuk keluarga, kesehatan, 

pekerjaan, studi, dan pertumbuhan iman 

Jemaat. 

3. Mohon dukungan doa agar Majelis dan 

Hamba Tuhan tetap kompak, sehati dan 

sepikir untuk mengerjakan Tema dan Visi 

pelayanan 2022.  
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“Informasi Calon Gedung Ibadah GIII Tokyo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEBUTUHAN BIAYA     

  
(dalam Yen) 

(dalam Rupiah,  

kurs Rp. 129/yen) 

Harga bangunan  ¥  450,000,000  Rp  58.050.000.000,- 

Biaya pembelian bangunan  ¥    10,000,000  Rp    1.290.000.000,-  

Biaya renovasi gedung  ¥      4,000,000  Rp       516.000.000,-  

Biaya pembelian meja, kursi, dan perlengkapan ibadah  ¥      1,000,000   Rp       129.000.000,- 

TOTAL KEBUTUHAN BIAYA  ¥  465,000,000   Rp  59.985.000.000,- 

 
SUMBER DANA     

  
(dalam Yen) 

(dalam Rupiah,  

kurs Rp. 129/yen) 

Dana pembangunan & kas  ¥    60,000,000   Rp    7.740.000.000,-  

Janji iman jemaat per bulan (per 10 Oktober 2021)  ¥         265,500   Rp         34.249.500,- 

Usaha Dana Panitia (perkiraan per bulan)  ¥           70,000   Rp           9.030.000,- 

 
Bagi Jemaat GIII Tokyo, Gereja Wilayah dan Alumni GIII yang ingin memberikan sumbangan dana, dapat mentrasfer 

ke rekening account berikut dengan mengirimkan bukti atau informasi transfer melalui email ke: "Pembangunan 

GIII Tokyo <tokyo@giii-japan.org>" dan mencantumkan subject email: "Informasi Transfer Dana Pembelian 

Tempat Ibadah GIII Tokyo" 

 
Rekening Bank GIII Tokyo di Jepang: 
Nama bank: Japan Post Bank 
Nama account: インドネシアフクインキョウカイジアイアイアイ 
(Indonesia Fukuin Kyoukai GIII) 
Branch code / kigo（記号）: 10100 
No. account: 88439241 
(Kliring via Bank Lain: Branch code: 018 (０一八）No. account: 8843924) 
 
Nama bank: Mitsubishi UFJ Bank  
Nama account: 東京インドネシア福音教会 (Tokyo Indonesia Fukuin Kyokai) 
Branch: Takadanobaba (branch code: 053) 
No. account: 19307 
 
No Rekening Dewan Gereja Pusat (DGP) GIII di Indonesia: 
Nama bank: Bank Central Asia (BCA) 
Nama account: Chris Salim 
No. account: 4970816319 
 
Homepage: http://tokyo.giii-japan.org   
Link Video Youtube: https://tokyo.giii-japan.org/video-dana-pembangunan  

Luas Keseluruhan: 

Tanah   : 367.5 m2 

Bangunan  : 592 m2 

 

Lt. 1 : 3 Ruangan (Total Luas Ruangan: 204 m2) 

Lt. 2 : 1 Ruangan (Total Luas Ruangan: 214 m2) 

Lt. 3 : Tempat Tinggal Hamba Tuhan 

2 kamar (Total Luas Ruangan:131 m2) 

 

Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Pengadaan 

dan Pembangunan Gedung Gereja GIII Tokyo adalah 

sebesar 465,000,000 yen (Rp. 59.985.000.000 (lima puluh 

sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta 

rupiah). 

TOSEI BUILDING ~ SHINJUKU, TOKYO 
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“Pemuda/I, Pengurus, Hamba Tuhan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pokok Doa Pemuda/I GIII Tokyo: 

 

 Mohon dukungan doa untuk kegiatan Pemuda pada tahun 2022: Ibadah dan Perayaan Natal, Camp 

Pemuda, Ibadah gabungan setiap 1 bulan sekali, Terjal, Kelompok Kecil, PA Wilayah, dll. 

 Mohon dukungan doa untuk HPDT, HPDS, pekerjaan, studi, kesehatan dan keluarga di Indonesia. 
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Pos PI Nishi Tokyo 

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

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Doa: 
 

1. Mohon dukungan doa agar Pengurus dan 

Hamba Tuhan tetap sehati dan sepikir 

untuk mengerjakan Tema dan Visi 

pelayanan 2022. 

2. Mohon dukungan doa agar pelayanan dan 

jemaat Pos PI Nishi Tokyo semakin 

bertumbuh secara kualitas dan kuantitas 

(agar Tuhan mengirim jiwa-jiwa baru 

yang rindu untuk beribadah kepada 

Tuhan). 

3. Jemaat Pos PI Nishi Tokyo menjadi mitra 

dalam melaksanakan Amanat Agung 

Tuhan Yesus (Marturia, Koinonia, 

Diakonia). 
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GIII Osaka 

(Gembala Jemaat: Pdt. Ayub Mbuilima, M.Th) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pokok doa GIII Osaka 

1. Mohon doakan pertumbuhan Iman Jemaat dan 

kesehatan jemaat. 

2. Doakan pekerjaan, study dan rumah tangga 

jemaat. 

3. Doakan agar Tuhan mengirim jiwa-jiwa baru 

yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. 

4. Doakan agar Tuhan mampukan gembala, 

majelis dan koordinator dalam pelayanan. 

Kegiatan pelayanan 

1. Kelompok Pendalaman Alkitab (PA Aletheia, 

PA Perawat, PA Kyoto, PA Hirakata, PA orang 

Jepang). 

2. Persekutuan Keluarga sebulan sekali (Minggu 

ketiga). 

3. Komunitas sel sebulan sekali (Minggu kedua) 

4. Persekutuan doa dan misi. 

 
 
 
 
 
 

Alamat: 541-0041  Osaka, Kitahama Chuo 
Ward, 2 Chome 3-10. 

Ibadah: Minggu, jam 10:15-12:15; SM: 
10:15-11:00 

Kegiatan Pelayanan: 
❖ Kelompok PA: 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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Pos PI Shikoku 

(Gembala Jemaat: Pdt. Ayub Mbuilima, M.Th) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alamat: Ehime Christian Church, 5 

Chome-6-2 Mishimachuo, 

Shikokuchuo, Ehime 799-0405. 

Ibadah: Sebulan sekali, setiap hari 

sabtu Minggu ke-3. 
 

 

Pokok Doa: 

1. Doakan jemaat Shikoku agar 

selalu sehat, setia beribadah 

kepada Tuhan dan imannya boleh 

bertumbuh. 

2. Dokan agar ditetapkan hamba 

Tuhan dan Tempat ibadah. 
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Pos PI Fukuoka 

(Gembala Jemaat: Pdt. Ayub Mbuilima, M.Th) 
 

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 

 

Alamat: 810-0073 

九州キリスト教会館 

福岡県福岡市中央区舞

鶴 2丁目 7-6 

(Mulai tahun depan) 
 
 
 

 

Ibadah: sebulan dua 
kali (hari sabtu minggu 
pertama dan ke 4; Jam 

1-4 sore) 
Mulai bulan 2 dan 
seterusnya ibadah 

setiap hari minggu; Jam 
10-1 siang 

 

 

Pokok doa: 
1. Doakan pertumbuhan 

iman jemaat. 
2. Doakan Hamba 
Tuhan yang akan 

menjadi gembala di 
Fukuoka. 

3. Doakan kesehatan, 
pekerjaan jemaat. 
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Pos PI Okayama 

(Gembala Jemaat: Pdt. Ayub Mbuilima, M.Th) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 
 

 
 
 

Alamat: Okayama Haleluyah Church,  

4-19 Kotobukicho, Kita Ward, Okayama, 

700-0025 

Ibadah: Sebulan sekali, minggu ke-2 (hari 

Sabtu) 
 

 

 

Pokok Doa: 
1. Doakan agar Tuhan datangkan jiwa-jiwa baru 

yang rindu bersekutu pada Tuhan. 

2. Doakan pertumbuhan iman jemaat, kesehatan 

dan pekerjaan.  

3. Doakan agar setiap pengurus selalu kompak, 

satu tujuan dalam pelayanan. 
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Pos PI Kobe 

(Gembala Jemaat: Pdt. Ayub Mbuilima, M.Th) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alamat: Kobe Seisho Gakuin Lutheran,  

651-0052 Hyogo-ken, Kobe-Shi Chuo-Ku, 

Nakajimadori, 2-3-6. 

Ibadah: sebulan sekali pada minggu ke-3  

(hari minggu) 

 

Pokok Doa: 

1. Pengurus terus dimampukan Tuhan dalam 

melayani. 

2. Jemaat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. 

3. Jumlahnya orangnya semakin bertambah. 
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GIII Aichi 

 (Gembala Jemaat: Pdt. Sebastian Kabelius Marpaung, S.Th)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Doa GIII Aichi dan Pos PI Nagoya 
 

A. Syukur 
1. Tempat ibadah 
2. Kesehatan Jemaat 
3. Kehadiran Ibadah 

Umum 
4. Ibadah Live 

Streaming 
5. PA dan PD online 
6. Kecukupan 

Operasional 
7. Pekerjaan jemaat 
 

B. Doa Jemaat 
1. Kesehatan Jemaat 

dan pemulihan 
2. Kesetiaan Jemaat 

Ibadah 
3. Kesehatian Majelis 

dan Pelayan.  
4. Keharmonisan 

Keluarga 
5. Pertumbuhan iman 

Jemaat dan Anak 
SM.  

6. Pekerjaan Jemaat  
7. Kecukupan 

Operasional 
8. Konseling Nikah dan 

Katekisasi Baptisan 
9. Visa/Status Jemaat 

10. Jemaat kembali 
kerja ke Jepang 

11. Undangan 
keluarga ke Jepang 
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C. Progam 
1. Ibadah Bhs Jpg MG 

ke-3 
2. Worshop Pelayan Mg 

ke-IV 
3. KAP tiap Minggu ke-

V 
4. Natal Sekolah 

Minggu 11 Des 
5. Natal Jemaat 18 Des  

6. Natal Umum 25 Des 
7. Tutup dan Buka 

Tahun 31 Des/1 Jan 
8. Gedung Gereja 

Strategis. 
9. PA online tiap rabu 

malam 
10. PD jumat malam  
11. PA Area tiap sabtu 
malam: 

 
 Kaum Ibu sabtu ke-2 
sore 
 Kaum Bpk sabtu ke-4 
Malam 
 Pemuda Online 
Kamis Malam 
 Ibadah Pemuda 
Minggu ke-3 

 
 

 

Pos PI Nagoya 

(Gembala Jemaat: Pdt. Sebastian Kabelius Marpaung, S.Th) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 
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GIII Oarai 
(Gembala Jemaat: Pdt. Yustinus Hia, M.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alamat Gereja: 537-1 Oonuki Machi, Oarai, 

Higashiibaraki-gun, Ibaraki 311-1311 
 

Pokok Doa GIII Oarai: 

1. Mengucap Syukur dapat melewati 2021 

yang penuh dengan tantangan dalam 

segala aspek pelayanan dan kehidupan 

jemaat. 

2. Berdoa untuk rencana prpgram 

pelayanan di 2022. Akan memulai 

dengan alur pemuridan bagi Majelis 

(Januari-Juni) dan bagi jemaat (Juli-

Desember). Mohon doakan agar Tuhan 

dapat memakai program ini untuk 

membangun kerohanian seluruh 

pelayan dan jemaat. 

3. Berdoa untuk pelayan di bidang Musik 

di ibadah Minggu. 

4. Berdoa untuk rencana pencarian gedung 

permanen bagi pelayanan di GIII Oarai 
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GIII Suzuka 

 (Gembala Jemaat: Pdt. Sujarwo, S.Th) 
 

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Alamat Gereja:  
17-28, 17 Ejimahonmachi, Suzuka, 

Mie, Kode Pos: 510-0234 
 
Kegiatan 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 Jumat (akhir bulan) Ibadah 
Praise, Worship & Pray jam 21:00; 
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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 bagi para pelayan agar semakin 

sungguh-sungguh dan bersemangat untuk 

mejlankan komitmen mereka dalam melayani. 

 

➢ Doakan untuk Bapak dan ibu majelis agar 

dimampukan dalam melaksanakan tugas 

pelayanan.  

➢ Doakan agar jemaat GIII Suzuka semakin 

bertumbuh dewasa dan memiliki kerinduan 

untuk memberitakan Injil. 

➢ Doakan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

anak-anak Sekolah Minggu. 

➢ Bersyukur atas dibukanya persekutuan 

Toyokawa pada hari Minggu, 1 November 

2020.  

➢ Doakan untuk perkembangan dan kemajuan 

bagi pelayanan di persekutuan Toyokawa

. 

Pos PI Toyokawa 

 (Gembala Jemaat: Pdt. Sujarwo, S.Th) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 
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GIII Gunma 
(Pdt. Ade Efra Anugrah Nggebu, S.Th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, jam 
10.00 - selesai 

✓ Ibadah Sekolah Minggu: Setiap hari Minggu, 
10.00 

✓ Ibadah Malam: Setiap Sabtu, Minggu ee 1 & 3 
Pukul 20.00 - 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 

 

Pokok Doa: 
1. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus 

Kristus, dibulan Desember ini GIII Gunma 
berulang tahun ke 21 tahun. Sungguh 
semua hanya karna kasih karunia Tuhan 

saja GIII Gunma masih bisa ada sampai 
tahun ini.  

2. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan 
disepanjang pelayanan yang sudah 
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berjalan dan kecukupan biaya operasional 
gereja. 

3. Berdoa utk ibadah yang berlangsung  (di 
tengah situasi pandemi) agar apat berjalan 
dengan baik dan jemaat terus memiliki 
komitmen, semangat dalam Ibadah dan 
mengalami pertumbuhan rohani. 

4. Rencana dan pelayanan Gereja di tahun 
2022 mendatang 

5. Berdoa untuk kondisi jemaat di tengah 
keadaan COVID-19, kiranya dalam 
perlindungan Tuhan. 

6. Berdoa utk studi Pak Efra dalam setiap 
pelayanan yang ada 

7. Berdoa untuk Pergumulan kebutuhan 
Gedung Gereja  agar kita dapat 
menemukan tempat yang terbaik, dana 
dicukupkan. 

 

Pos PI Niigata 
(Pdt. Ade Efra Anugrah Nggebu, S.Th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersyukur kepada Tuhan kita 

Yesus Kristus, ditengah kondisi 

pandemi ini, persekutuan niigata 

dibawah naungan GIII Gunma boleh 

tetap berjalan, meski setahun ini kami 

selalu beribadah online. Persekutuan 

Niigata diadakan sebulan sekali dan 

PA juga sebulan sekali. Pergumulan 

kami sangat rindu boleh ibadah 

secara onside kembali, karena itu 

kami memohon dukungan doa dari 

Saudara/I terkasih:  

1. Mengucap syukur atas penyertaan 

Tuhan dalam setiap ibadah yang 

masih bisa berjalan meskipun 

lewat online. Dan berharap ibadah 

bisa secepatnya diadakan secara 

onside.  

2. Berdoa ditengah situasi pandemi, 

agar jemaat terus memiliki 

komitmen dan semangat dalam 

Ibadah serta mengalami 

pertumbuhan rohani. 

3. Rencana dan pelayanan Pos PI 

Niigata di tahun 2022 mendatang 

4. Berdoa untuk kondisi jemaat di 

tengah keadaan COVID-19, 

kiranya dalam perlindungan 

Tuhan.
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GIII Minami Ibaraki 

(Gembala Jemaat: Pdt. Aris M. Tasilipet, S.Th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Doa GIII Minami Ibaraki 
 

1. Doakan kerjasama Gembala Majelis dan 

Pengurus wadah perkomisi (Kaum ibu, Kaum 

pemuda/i, Sekolah Minggu, Kaum bapak) agar 

tetap semangat dan kompak serta setia untuk 

menjangkau semua jemaat dan jiwa baru yang 

ada disekitar jemaat masing- masing. 

2. Doakan pertumbuhan iman Jemaat (mulai dari 

anak Sekolah Minggu, Pemuda/I, Kaum Ibu, 

Kaum Bapak)  

3. Doakan semua kegiatan Gereja dan 

persekutuan Miki sebagai sarana Untuk 

mencapai Sasaran yaitu berakar, bertumbuh 

dan berbuah  dalam Kristus serta  menjadi 

berkat ditengah kehidupan dalam keluarga, 

pekerjaan, pelayanan, study, dan  persekutuan.  

4. Doakan Jemaat yang bergumul dengan 

kesehatan, keluarga, pekerjaan, study.  

5. Doakan Jemaat orang Jepang (Bpk. Okano, 

Bpk. Morimura, Bpk. Noshiroya, Bpk. 

Kojima)  
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Pos PI Hiratsuka 

(Gembala Jemaat: Pdt. Aris M. Tasilipet, S.Th) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 
 

Pokok Doa Pos Hiratsuka: 

1. Doakan Pelayanan dan Kerjasama 

Gembala dan semua pengurus dalam 

melayani Jemaat Hiratsuka  

2. Doakan setiap kegiatan dan Program 

Gereja sebagai sarana untuk menjangkau 

setiap jemaat agar semakin berakar, 

bertumbuh dan berbuah dalam Kristus, 

ditengah keluarga, lingkungan, pekerjaan, 

study yang ada. 

3. Doakan Jemaat yang bergumul dengan 

kesehatan, pekerjaan, keluarga dan study. 
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Pengurus DGP  

(Dewan Gereja Pusat) 
 

 
 

Hamba-Hamba Tuhan 

(Gereja Interdenominasi Injili Indonesia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 



 Pokok Doa DGP/DGW & Hamba Tuhan GIII se-Jepang 

 

Dewan Gereja Pusat GIII 

1. Doakan Pdt Atsumi sebagai 

gembala Pusat dengan segala 

kesibukan dalam mengayomi 

semua hamba Tuhan dan 

Perjalanan untuk melayani di 

gereja wilayah agar Tuhan 

beri kekuatan dan kesehatan.  

2. Doakan Pengurus Harian (Pdt. 

Ayub, Bpk. Todo, Bpk. Yanes 

dan Bpk. Markus) agar di-

berikan kekuatan dan hikmat 

dalam menjalankan tanggung 

jawab di jajaran DGP dan 

DGW. 

3. Doakan rencana untuk men-

datangkan Hamba Tuhan baru 

GIII. Agar semua proses pe-

ngurusan kedatangan dapat 

berjalan dengan baik, untuk 

melayani bersama di GIII. 

 

Dewan Gereja Wilayah 

1. Doakan agar semua 

perwakilan  Gereja Wilayah 

dalam Jajaran DGW dapat 

terus  menjalankan tanggung 

jawab dengan  baik  dengan 

memberikan laporan ke DGP, 

mengikuti rapat DGP dan 

Menyampaikan hasil 

keputusan rapat yang perlu di 

sampaikan ke Wilayah 

sehingga gereja wilayah dapat 

mewujudkan keputusan DGP 

dalam Pelayanan Wilayah. 

2. Doakan agar DGW Diberi 

hikmat oleh Tuhan untuk 

membagi waktu dengan baik 

antara pelayanan, keluarga 

dan pekerjaan. 

 
Hamba-Hamba Tuhan Se-Jepang 

1. Doakan agar terus terjalin 

hubungan keintiman  dengan 

Tuhan dan Keluarga. 

2. Doakan agar Tuhan 

memberikan kekuatan dan 

kesehatan bagi hamba-hamba 

Tuhan sehingga terus 

melayani Tuhan dengan baik.  

3. Doakan istri dan anak-anak 

sehingga terus sehat. 

4. Doakan study hamba-hamba 

Tuhan. 

5. Doakan Rencana Pernikahan 

pak Pdt. Aris bulan Januari. 

6. Doakan Rencana Kepindahan 

Pelayanan Pdm. Widodo ke 

Fukuoka. 
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