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SAMBUTAN BULETIN NATAL DGP 
Puji syukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Sampai hari ini, kita masih diberi 

kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk melayani-Nya dalam setiap tugas 

dan panggilan kita-masing-masing. 

 

ema GIII tahun ini adalah "Jemaat yang Berbuah dalam Kebenaran (Yoh 

15:7-8)". Seperti yang disampaikan oleh Pdt. Yasuo Atsumi di awal 

tahun 2022, “syarat mutlak untuk berbuah adalah kita harus terus tinggal 

dalam Kristus, hidup dalam Firman”. Kita harus benar-benar terhubung dengan Yesus yang adalah 

pokok anggur. Hanya dengan inilah kita dapat memberi dan menjadi berkat bagi orang lain, dan berkat yang 

kita bagikan itulah yang menjadi buah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sudah ada di bulan 

Desember. Marilah kita sejenak melihat dan merenungkan kembali kehidupan kita selama hampir satu tahun 

ini, seberapa jauh kita telah berbuah dalam Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. 

 

i tahun 2022, meskipun tantangan 

pandemik Covid19 masih berjalan, kita 

telah dapat beradaptasi dengan baik dalam 

aktifitas sehari-hari, dalam pekerjaan, 

pelayanan maupun studi. Jumlah kehadiran ibadah 

secara onsite di gereja pun kembali meningkat. 

Perjalanan masuk/keluar Jepang yang dipermudah 

juga membuat semakin banyak orang Indonesia 

yang datang ke Jepang.  

Kesempatan untuk menjangkau dan 

menjadi saluran berkat di Jepang semakin terbuka, 

dan atas kemurahan Tuhan tahun ini GIII juga telah 

mendatangankan 2 hamba Tuhan baru. Namun 

disamping itu, kita juga melihat adanya tantangan 

baru, salah satunya adalah perekonomian global 

yang sedang menurun, di mana salah satu 

penyebabnya adalah invasi Rusia ke Ukraina.  

arga kebutuhan sehari-hari naik, 

perusahaan-perusahaan besar juga mulai 

melakukan pemutusan kerja. Tapi seperti 

Tuhan telah memimpin dan menyertai kita 

dari awal pandemik Covid19, kita yakin bahwa 

Tuhan juga akan memimpin dan menyertai kita ke 

depan. Tuhan seringkali tidak memberikan 

kekuatan kepada kita untuk mengubah keadaan, 

tapi Tuhan selalu memberikan kita kekuatan untuk 

mengubah cara pandang kita. 

 

 

alam momen Natal ini, dimana kita mengingat Yesus Kristus yang adalah Allah merendahkan diri-

Nya turun menjadi seorang bayi, marilah kita mengingat bahwa keselamatan dan hidup kekal yang 

kita miliki itu bukan sesuatu yang kita bisa usahakan dengan kekuatan kita, tetapi itu adalah anugerah 

dan karunia dari Allah bagi kehidupan kita. Bersyukurlah senantiasa, dan marilah kita benar-benar 

mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Sang Juruselamat. 

 

Mewakili seluruh anggota Dewan Gereja Pusat dan keluarga, saya mengucapkan: 

“Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan Selamat Menyongsong Tahun Baru  

1 Januari 2023”. 

Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 

 

 

Todo Napitupulu 

Bendahara Dewan Gereja Pusat 

GIII se-Jepang 
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Renungan & Artikel Natal  

(Pdt. Henry M. Sitompul, S.Th) 
 

THE MEANING OF CHRISTMAS 

Lukas 2:1-20 
 

etika anda mengetik judul artikel ini “The True Meaning of 

Christmas“ di mesin pencari Google, maka anda akan segera 

mendapati tidak kurang dari 610 juta jawaban mengenai hal itu! 

Banyak orang bertanya apakah arti sejati Natal? Dan dunia ini berusaha memberi 

jawabnya! 

Dikalangan gereja tidak sedikit yang melihat momen Natal hanya sebatas aktivitas, event rohani saja. 

Padahal Natal bukan hanya sekedar aktifitas kesibukan perayaan tanpa kebenaran rohani, melainkan momen 

penting (baca:spiritual) yang mengandung kebenaran rohani yang teramat dalam dan penting. 

Namun akan sangat sulit melakukan semua aktifitas natal seberapa rohanipun kita katakan itu jika 

kita tidak memahami esensi sejati dari Natal itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Kitab Suci. 

Bukankah, apapun aktifitas yang hendak anda lakukan di dalam ruangan yang gelap, hal pertama yang 

pasti harus dilakukan adalah menyalakan lampu terlebih dahulu. Karena jika tidak demikian, anda tidak dapat 

melihat, atau melakukan apapun aktifitas anda disana! Seperti seorang yang beraktifitas di dalam ruangan 

yang gelap tanpa tahu apa yang sedang di kerjakan dan mengapa mengerjakannya. 

unia dimana kita berada juga adalah dunia yang penuh dengan kegelapan, di dunia ini kita tidak 

akan pernah menemukan, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat dan benar atau dapat melihat 

dengan jelas realitas kehidupan kita kecuali Yesus, yang adalah Allah dan Sang Natal itu adalah 

Terang kita. Oleh karena itu dalam artikel Natal kali ini mari kita kembali dan mencari tahu kepada Kitab Suci 

khususnya dalam Lukas 2:1-20, what is the true meaning of Christmas (apakah arti sejati Natal itu?) 
 

 

1. NATAL= MEMBERI   

Luk 2:11  Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, 

yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. 

A. NATAL adalah ALLAH yang memberi bagi 

kita Anak-Nya! 

ATAL adalah Allah memberi “kado” 

bagi manusia! Ketika semua gembala 

itu mendengar perkataan dari Malaikat, 

mereka diberitahu bahwa Juruselamat 

akan hadir ke dalam dunia, diberikan bagi dunia. 

Dan bayi yang lahir di Bethlehem itu bukanlah 

bayi biasa! Mengapa? ditunjukkan dengan 

pengumuman dari malaikat terkait hal itu dalam 

Lukas 1:26-33; Matius 1:20-23. 

Ketika Yesus lahir di Bethlehem, Dia adalah 

Allah dalam daging, Yoh. 1:1; 14. tetapi 

sepanjang kehidupan-Nya di dunia Dia tidak 

hidup dalam dosa, justru sepanjang kehidupan-

Nya Yesus menunjukkan ke-Allahan-Nya; 

mengajar dengan penuh kuasa, mengadakan 

mujisat yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh 

manusia, mengasihi orang-orang yang kecil, etc. 

atal adalah Allah yang memberikan 

Anak-Nya yang tunggal itu karena kasih-

Nya bagi dunia ini. Istilah memberi dalam 

Alkitab sendiri ada beberapa pengertian, 

contohnya dalam Yohanes 3:16 istilah 

“mengaruniakan”, dalam terj. KJV gunakan 

kata "gave” His only begotten Son." artinya 

"diserahkan"; yang dalam pengertian bahasa 

aslinya bermakna declaratively (deklarasi) yang 

dinyatakan Allah bagi manusia, berbeda dengan 

istilah “diserahkan” dalam Matius 4:9 walaupun 

akar katanya sama yaitu didomi! “Semua itu 

akan kuberikan kepada-Mu,…”; dalam kata itu 

menggunakan pengertian yang (conditionally) 

yang artinya Iblis katakan akan memberikan 

sesudah menyembahnya sebagai syarat! 

Yesus justru diberikan oleh Bapa supaya kita 

dapat menyembah Dia! 
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uhan memberikan bagi kita Anak-Nya 

tanpa syarat, di dalam kepastian, anugerah 

Tuhan, dan kehendak-Nya. Jika Natal 

bicara mengenai kita menerima kado, 

pernahkah kita bayangkan betapa 

menantangnya menerima kado tertentu? 

mengapa? bukankah menerima kado tertentu 

seringkali memaksa kita sebagai penerimanya 

untuk (swallow our pride-menekan ego kita)! 

Maksudnya? bayangkan ketika anda membuka 

kado natal dari teman baik anda, isinya adalah 

buku panduan hidup sehat, atau mungkin 

kadonya adalah buku “mengalahkan keinginan 

daging!” kira-kira apa yang akan kita katakana 

kepada orang yang memberikan kado itu? Terima 

kasih? 

- Jika anda katakan demikian, maka anda 

sedang mengakui kelemahan anda dan anda 

butuh bantuan 

- atau jika ada yang memberikan sejumlah 

uang kepada anda, karena ada orang lain 

mengetahui bahwa anda sedang kesulitan 

keuangan, -- ketika anda terima itu tandanya 

anda harus menekan pride anda, dan 

mengakui anda memang butuh bantuan! 

emikian juga ketika Tuhan Allah 

memberikan kado istimewa yaitu Anak-

Nya Yesus Kristus kita diajak untuk 

mengakui (baca: swallow our pride to 

the depths) bahwa kita adalah manusia 

berdosa sangat, dan kita tidak dapat 

menyelamatkan diri kita sendiri, apalagi mau ke 

sorga, itu sebabnya Dia yang dari Sorga turun ke 

dunia supaya kita dapat berjumpa dengan sorga. 

Seorang penulis buku bernama Timothy 

Keller melalui bukunya Hidden Christmas - 

mengatakan: "Christmas is telling us that we 

could never, ever get to heaven on our own, 

that's why God had to come to us the sinners" 

(Natal memberitahu kita bahwa kita tidak dapat 

naik ke sorga dengan kekuatan kita sendiri, 

itulah sebabnya Tuhan harus datang kepada kita 

manusia berdosa!) 

esus diberikan atas inisiatif Allah, di 

dalam rencana Allah sendiri, supaya 

kita dapat berdamai dengan Allah. 

Memang demikianlah adanya, bahwa 

Yesus diserahkan untuk mati di kayu 

salib sebagai korban pengganti agar 

kita dapat memiliki kesempatan untuk selamatan 

dari Neraka. 

Oleh karena itu, “lets us swallow our pride and 

thank God, for what He Gave, for we are a 

sinners!” 

A. Manusia memberi hidupnya bagi Allah; 

Saya yakin tidak ada satupun kita yang mau 

menerima pemberian (baca:kado) tetapi tidak 

bersedia membalasnya. 

arena hal itu pasti tentunya sikap yang 

tidak baik atau tidak pantas bukan! 

Apakah yang dapat kita berikan? mari 

kita kembali kepada Alkitab! Jika kita 

perhatikan secara keseluruhan kisah 

Natal dalam Injil, kita menemukan ada dua 

kelompok yang terhubung dengan kelahiran 

Juruselamat itu dan kehidupan Yesus yang 

dengan jelas digambarkan dengan jelas apa 

bagaimana mereka mendedikasikan diri mereka 

bagi Allah. 

a. Para gembala-gembala (Lukas 2:8-10) 

b. Orang Majus (Matius 2:1-12) - sujud, 

menyembah dan membuka kotak (Yunani: 

anoisantes-anoigo) artinya menyodorkan, 

memberikan kepada Yesus, Mengapa ya? 

barang berharga yang tadinya begitu berharga 

karena ditaruh di dalam kotak penyimpanan, 

guna dijaga dan terlindungi sedemikian rupa, 

tetapi ketika berjumpa dengan Kristus semuanya 

menjadi hilang harganya karena mereka telah 

menemukan Pribadi yang jauh lebih berharga 

dari apapun yang paling berharga di dalam 

hidupnya! 

ukankah itu juga yang dikatakan 

oleh Paulus? segala sesuatu ku 

anggap sampah! bukankah itu juga 

yang dilakukan oleh Maria dalam 

Yohanes 12:1-11, mengambil dari 

penyimpanan, minyak narwastu murni 

yang harganya 300 dinar, dan menuangkannya di 

kaki Yesus yang dengan jelas mengajarkan 

kepada kita tentang konsep nilai, bahwa yang 

kita pikir mahal ternyata hanya layak untuk kaki 

Yesus. 

Bagaimana dengan anda? adakah 

engkau berjumpa dengan Kristus yang diberikan 

oleh Bapa? Apakah ada yang lebih berharga 

dalam hidupmu daripada Yesus! 

Tuhan yang adalah pemilik segala-galanya 

dalam alam semesta ini termasuk dalam hidup 

kita, apakah yang dapat kita berikan pada Allah 

yang tidak dimiliki-Nya? Dia tidak butuh uang 

kita, Dia tidak butuh makanan, pakaian, atau 

kenang- kenangan, karena tidak ada satupun 

yang kita miliki yang tidak dimiliki-
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Nya bahkan kita tidak punya apa-apa sama 

sekali ketika kita berhadapan dengan Tuhan. 

jinkan saya bertanya, apakah yang sudah 

anda berikan pada Allah dalam hidup anda, 

khususnya dihari natal ini? Sudahkah anda 

memberikan hidupmu, nyawamu, hatimu 

kepada Allah? Allah sudah memberikan 

anak-Nya bagi kita, bukankah selayaknya 

kita memberikan kembali kepada DIA yang 

telah memberi segalanya bagi kita? 

2. Natal = Kabar baik (Luk 2:10) 

 (Lalu kata malaikat itu kepada mereka: 

"Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 

memberitakan kepadamu kesukaan besar 

untuk seluruh bangsa) 

Malaikat datang dengan berita 

"kesukaan besar" Great JOY; bahasa 

Yunaninya menggunakan istilah: 

sυαγγsλΙζοµαΙ : euaggelizōmai - bentuknya 

tunggal (artinya satu-satunya kabar baik) dan ini 

juga menjadi istilah Injil - yang adalah Kabar 

Baik. satu-satunya kabar Baik. 

atal itu adalah kabar baik, kabar sukacita, 

kabar yang membuat semua orang penuh 

kelegaan, kedamaian, kelepasan dari 

ketakutan dan penuh dengan sukacita. 

tetapi realitasnya kita sering melihat 

sebaliknya terjadi di gereja bukan, 

kadangkala natal malah membawa perpecahan, 

kemarahan, kebencian, dan pertengkaran di dalam 

kepanitiaan perayaan! Ironis bukan! Mungkin saja 

itulah sebabnya waktu Natal pertama tidak ada panitia 

khusus yang di bentuk, karena semua ditangani secara 

langsung oleh Allah melalui malaikat dari sorga! 

ukankah berita kabar baik itu yang 

diberikan Tuhan saat menyampaikan 

pesan-Nya kepada: 

Yusuf (Matius 1:21) ; Orang Majus 

(Matius 2:10) ; Maria: (Lukas 1:28-

38) ; Gembala-gembala (Lukas 2:10, 20) ; 

Simeon (Lukas 2:28-32) dan kepada Hana 

seorang Nabiah usia 84 tahun, (Lukas 2:36-38) 

Satu-satunya pribadi yang tidak senang, 

bahkan justru penuh dengan kebencian, 

kemarahan serta permusuhan ketika mendengar 

berita Natal adalah Herodes. Ia bahkan memiliki 

intensi hendak membunuh sang Natal itu, 

mengubah kabar baik menjadi kabar teror, kabar 

buruk! 

Itu sebabnya jika dalam proses 

merayakan Natal, jika kita mengisinya dengan 

permusuhan, pertengkaran, kemarahan dan 

bukan dengan mengasihi, memberi apalagi 

memberitakan kabar baik dan sukacita, maka 

kitalah herodes masa kini!  

ukankah tentu sangat mengecewakan 

jika Natal yang dirayakan itu justru 

menyebabkan kita traumatik, sakit dan 

kecewa serta tidak lagi dapat 

menemukan kabar baik itu! Bahkan 

jika ekstrimnya jika Natal menjadi 

perayaan terakhir bagi seorang sebagai seorang 

kristen, karena kemudian ia meninggalkan 

imannya karena kekecewaan di gereja! Marilah 

kita ingat bersama bahwa NATAL adalah 

diberitakannya PENGHARAPAN; dan bukan 

berita permusuhan, Natal adalah diterimanya 

manusia yang tidak layak diterima, (baca: karena 

dosanya). Natal adalah kabar sukacita dan 

sampai saat ini hal itu belum berubah dan tidak 

akan pernah berubah, bahwa kelahiran-Nya 

adalah satu-satunya kabar Baik yang terbaik 

yang pernah ada dalam kehidupan manusia 

berdosa! Sebagaimana di katakana oleh Nabi 

Yesaya dalam Yesaya 1:18 Marilah, baiklah 

kita berperkara! --firman TUHAN--

Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, 

akan menjadi putih seperti salju; sekalipun 

berwarna merah seperti kain kesumba, akan 

menjadi putih seperti bulu domba. (bnd. 

Yohanes 6:37-40; Lukas 2:11-12) 

 

3. NATAL= Memuliakan Allah (Lukas 2:13-

14) 

Lukas 2:14 "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang 

mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara 

manusia yang berkenan kepada-Nya." 

Setelah malaikat memberitahukan berita 

sukacita itu pada para gembala yang adalah 

kalangan rendahan, kaum marginal itu, 

kemudian malaikat itu berkumpul dengan 

Malaikat-malaikat lainnya, sebagaimana 

diberitakan Lukas dalam ayat 13-14, mereka 

segera memuji Tuhan; "Glory to God in the 

highest, and on earth peace, good will toward 

men" 

an nampaknya itu pula yang dilakukan 

oleh para gembala itu ketika 

menjumpai bayi Yesus yang 

dibungkus lampin dalam palungan 

(bnd. Lukas 2:20; Matius 2:11) dan 

demikian juga dilakukan oleh orang 

Majus ketika berjumpa dengan Yesus yang telah 

menjadi anak balita itu, mereka segera 

menyembah DIA! (Matius 2:11) 

Ijinkan saya bertanya, apakah anda 

memuliakan Dia di dalam Natal ini? 
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atau engkau justru memuliakan diri sendiri 

dengan semua asesoris natal dan baju baru yang 

kita beli itu? bukankah kemuliaan yang tertinggi 

itu seharusnya hanya bagi DIA dan untuk DIA 

semata! 

Bagaimanakah kita memuliakan 

Tuhan? Apakah hanya dengan pujian Natal? 

Apakah hanya melalui ibadah Natal? Tentu 

tidak hanya itu! Yang jauh lebih penting dapat 

kita lakukan adalah kita “pulang kembali”. 

Contoh: seperti Yusuf bersama Maria kembali 

ke kampung halaman nenek moyangnya (Daud). 

demikian laporan Lukas 2:4 bagi kita. Yusuf dan 

Maria ada di sana dan harus kembali kesana 

kelihatannya memang karena desakan otoritas 

pemerintah (sensus) tetapi sesungguhnya dibalik 

itu semua adalah bagian dari rancangan agung 

Allah yang membuat mereka kembali ke sana 

untuk maksud dan tujuan Allah yang Agung, 

yaitu kelahiran Juruselamat manusia, Tuhan kita 

Yesus Kristus. 

ukankah kita seharusnya juga "pulang 

kampung" di Natal ini? tentu yang 

dimaksudkan bukanlah pulang 

kampung ke orang tua jasmani kita, 

melainkan kembali kepada Dia secara 

rohani, kembali kepada Bapa, TUHAN 

yang mengasihi kita, yang telah memberi kita 

segalanya, bahkan anak-Nya yang tunggal untuk 

keselamatan kita. 

Marilah kita kembali kepada Dia, 

berbalik dari segala dosa, kesalahan, mari kita 

kembali kepada komitmen yang dahulu telah kita 

buat bagi DIA, mempersembahkan hidup kita 

bagi DIA. itulah sejatinya semangat Natal! Yaitu 

untuk memuji dan memuliakan DIA! 

Marilah kembali kepada Tuhan, serahkan 

dirimu bagi-Nya yang telah menyerahkan diri-

Nya bagimu! Jika engkau sudah lama tidak aktif 

di gereja, mari kembalilah ke gereja yang adalah 

keluargamu di dalam Kristus, karena hanya di 

gereja kita dapat belajar memuliakan DIA dan 

mengasihi sesama. (bnd. 1Yohanes 1:9-10; 

Lukas 15:20-24) 

Kesimpulan: 

Natal adalah waktu bagi kita untuk; 

Memberi hidup kita pada Dia, bersukacita di 

dalam Dia yang adalah kabar baik itu, dan 

memuliakan Dia dengan kembali kepada-Nya. 

Selamat Natal, dan selamat memberi bagi Allah, 

selamat menikmati kesukaan besar, dan selamat 

kembali kepada- Nya dan memuliakan DIA 

dalam hidupmu!  
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ARTIKEL NATAL 
 

“Membangun Pemuridan Dalam 
Keluarga” 

Efesus 5:22-6:4 
Oleh: Pdt. Ade Efra Anugrah Nggebu 

 
 

Pendahuluan 

Keluarga adalah lapisan terkecil di dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat ikatan lebih dari dua individu 

karena adanya hubungan perkawinan atau adopsi, hubungan darah. Mereka melakukan interaksi satu sama 

lain di dalam peranannya. Interaksi disini adalah saling berbagai pengetahuan, pengalaman dan pendidikan.1 

alam Alkitab, keluarga adalah suatu kesatuan yang sangat erat. Melalui keluarga, Allah 

berkomunikasi dengan manusia dan manusia itu bekerja menurut kehendak Allah (Kej. 7:1, 7, 13 

band. Kej. 6:6,18, 49:1,2). 2  Kata Yunani yang dipakai untuk keluarga adalah therapeia yang 

diartikan: (1) rumah tangga (Mat. 25:45); (2) hamba-hamba (Luk. 12:42); (3) Penyembuhan (Luk. 

9:11, Wahyu 22:2); (4) penyembahan kepada Allah; (5) pelayan. Bentuk kata kerja dari istilah therapeia adalah 

melayani, memelihara, dan memberi perhatian.3 Melihat istilah ini, maka keluarga adalah komunitas yang 

Allah bangun untuk saling membangun, memperlengkapi, memulihkan, serta menyembah dan memuliakan 

Allah.  

eluarga perlu menyadari bahwa dalam keluarga berfungsi mengarahkan kehidupan yang efektif. Di 

dalam keluarga, seseorang pertama kali mengalami kesenangan, kesedihan, kekecewaan, kasih sayang, 

dan celaan.4 Banyak yang menyangka bahwa keluarga hanya berfungsi sebagai penerus keturunan. 

Dalam bidang pendidikan, keluarga adalah tempat pertama dan utama pendidikan itu terjadi, karena 

segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan dari dalam 

keluarga sendiri. Keluarga merupakan produsen sekaligus konsumen, yang berarti harus mempersiapkan 

kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya.5 Saat ini, menurut Gunarsa fungsi pendidikan di dalam keluarga 

sudah mulai hilang. Pendidikan dalam keluarga tidak di jalankan dan hanya diserahkan kepada lembaga 

pendidikan.6 Akhirnya rumah hanya menjadi tempat persinggahan sementara. Hal senada disampaikan Russell 

Moore, keluarga adalah sumber dari berkat yang memberi hidup dan juga kengerian yang besar, sering kali 

terjadi pada saat yang sama.7 Alkitab sendiri menegaskan mengenai pemuridan dalam keluarga. Pemuridan 

keluarga adalah kepemimpinan rohani yang penting. Pemuridan keluarga merupakan kegiatan yang dikerjakan 

 
1 Yulia Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, Psikologi Untuk Keluarga (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2012). 
2 Hardi Budiyana, “PERSPEKTIF ALKITAB TERHADAP KELUARGA KRISTEN,” Regula Fidei: Jurnal Pendidikan 

Agama Kristen 3, no. 2 (2018): 137–145. 
3 Ibid. 
4 Yulia Singgih D. Gunarsa, Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 21. 
5 Gunarsa dan Gunarsa, Psikologi Untuk Keluarga, 1–2. 
6 Ibid., 2–3. 
7 Russell D. Moore, The Storm-Tossed Family: How the Cross Reshapes the Home (B&H Publishing Group, 

2018), 11. 
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secara sadar dan dengan strategi untuk memimpin keluarga menjadi sahabat dan pengikut Kristus yang sejati.8 

Pemuridan keluarga dilakukan untuk membentuk karakter Kristen di dalam keluarga.  

 

Pembahasan 

  

Pembentukan Karakter Keluarga Melalui Pemuridan  

ada dasarnya pembentukan karakter 

seseorang sangat mempengaruhi cara 

berpikir dan cara bertindak. Hal 

berdasarkan artian dari karakter itu 

sendiri. Menurut KBBI karakter adalah tabiat; 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain; 

watak. Kata karakter berasal dari kata Yunani 

yang berarti alat ukir atau alat pemahat. Dalam 

bahasa latin, karakter bermakna: ”tools for 

marking, to engrave.” Webster Dictionary 

memberi arti, “engrave, inscribe.” Dengan 

demikian dapat kita artikan bahwa karakter 

adalah sebuah pembentukan dalam diri 

seseorang untuk menjadi sesuatu yang baik. 

Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter 

yang baik mencakup aspek kognitif, emosional 

dan perilaku dari kehidupan moral.9  

entingnya karakter tidak berbanding lurus dengan realita di lapangan. Secara khusus dalam kalangan 

muda-mudi. Survei kepada kaum muda Kristen di Indonesia yang dilakukan oleh Bilangan Research 

Center (BRC) menunjukkan bahwa masalah karakter terlihat dari problem sosial di kalangan kaum 

muda dengan maraknya kasus bunuh diri, lari dari rumah, konsumsi obat terlarang.10 Penelitian lain 

juga menemukan bahwa penyebab dari karakter muda-mudi yang mengalami degradasi karena tidak mengenal 

ajaran agama dengan baik yang disebabkan minimnya keterlibatan pendidik dalam mendidik karakter muda-

mudi. 11  Melihat keadaan karakter yang semakin merosot maka perbaikan sumber daya manusia perlu 

ditingkatkan agar mampu menghasilkan sumber daya yang cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia terus 

diupayakan melalui proses pendidikan.12 Pendidikan karakter ini harus dimulai dari dalam keluarga melalui 

pemuridan keluarga.  

 Pendidikan karakter yang baik dimulai di dalam keluarga oleh suami dan istri yang kemudian menjadi orang 

tua kepada anak-anaknya. Hal ini karena sebagai suami istri diperikan tanggung jawab untuk mengasihi dan 

mentaati. Suami mengasihi istri dan istri taat pada suami. Kemudian sebagai orang tua telah diberikan tanggung 

jawab oleh Allah untuk mendidik, mengasihi, dan mengajarkan segala hal yang Allah tetapkan dalam Firman-

Nya.13 

arakter yang baik sesuai dengan Firman Tuhan akan memancarkan terang kepada setiap orang di 

sekitarnya namun jika karakter tidak ada dalam diri seseorang maka ia akan menjadi pribadi yang 

berkarakter mudah tersakiti dan menyakiti, penuh dendam dan cenderung bersikap arogan.  

 Ditengah-tengah situasi karakter manusia yang semakin merosot, maka keluarga Kristen 

diharapkan menjadi keluarga yang religius dengan sifat atau karakter keberagamaan seseorang, ortodoks, iman, 

 
8 Matt Chandler dan Adam Griffin, Family Discipleship:Memuridkan Keluarga Melalui Waktu Sehari-hari, 

Momen-Momen Berharga, dan Memori-Memori Bersejarah, terj. Okdriati S. Handoyo (Yogyakarta: Katalis, 2020), 
32. 

9 Thomas Lickona, “Eleven Principles of Effective Character Education,” Journal of Moral Education 25, no. 
1 (Maret 1, 1996): 95. 

10 “Dinamika Hidup Generasi Muda Kristen Indonesia,” diakses Desember 1, 2021, 
http://bilanganresearch.com/dinamika-hidup-generasi-muda-kristen-indonesia.html. 

11 Roma Sihombing, “Kemerosotan Moral Pemuda Ditinjau dari Perspektif Alkitab dan Implikasinya pada 
Masa Kini,” Kerugma: Jurnal Teologi dan Penndidikan Agama Kristen 1, No. 1 (Juni 2019): 17–28. 

12 Adi Suprayitno dan Wahid Wahyudi, Pendidikan Karakter Di Era Milenial, ( Yogyakarta, Deepublish, 

2020), 1 
13 Chandler dan Griffin, Family Discipleship:Memuridkan Keluarga Melalui Waktu Sehari-hari, Momen-

Momen Berharga, dan Memori-Memori Bersejarah, 32. 
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kepercayaan, kesalehan, pengabdian dan kekudusan.14  Pendidikan karakter mengampuni yang berlandaskan 

Firman Tuhan haruslah ada dalam kehidupan keluarga Kristen secara khusus kepada anak usia pemuda.  

Karakter Kristen terbentuk melalui empat komitmen spiritual atau "pilar yaitu: menerima, mengingat, 

menanggapi, dan berhubungan. “Menerima” mengacu pada kebutuhan orang percaya untuk fokus pada Yesus 

dan bergantung padanya untuk pembinaan spiritual. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita perlu 

bergantung pada Tuhan untuk setiap aspek keselamatan kita, suatu sikap yang diperoleh dari tiga perspektif: 

(a) rasa dosa yang dalam dan signifikansi salib; (b) kesadaran akan kerinduan jiwa kita dan bagaimana Tuhan 

membantu kita mengatasinya; dan (c) keyakinan bahwa semua pertumbuhan spiritual yang sejati terjadi oleh 

kasih karunia Tuhan. Dengan demikian “menerima” berkaitan dengan membiarkan kehancuran kita membawa 

kita lebih dekat kepada Tuhan. “Mengingat” menggambarkan proses mempelajari kebenaran tentang diri 

sendiri dan tentang Tuhan. pilar ini bertujuan (a) untuk memberi tahu orang-orang tentang kabar baik dan 

menjadikan murid; (b) untuk menciptakan ruang bagi Tuhan melalui kesendirian; (c) untuk belajar dan 

merenungkan Kitab Suci; (d) menjalani kehidupan belajar; dan (e) untuk percaya bahwa “AKU adalah AKU.  

“Menanggapi” menandakan bahwa formasi spiritual adalah sarana untuk mencapai tujuan terakhir dalam 

melayani sesama dalam kasih. “Menanggapi” merupakan  tanggung jawab spiritual seorang Kristen. 

“Menanggapi dapat diwujud nyatakan melalui 3 hal, yaitu: membentuk orang Kristen yang mendunia, belajar 

untuk bersaksi tentang kasih Tuhan dan memberikan perawatan spiritual, dan menumbuhkan semangat 

keramahan. Semua tanggapan kita bergantung pada kasih karunia Tuhan.  “Berhubungan” menekankan 

pentingnya komunitas dalam formasi spiritual. Pelayanan kita harus mengalir dari kehidupan yang bercirikan 

menjadi saluran untuk pekerjaan Tuhan di dunia, serta dengan secara aktif memupuk kekudusan dalam jiwa 

kita. Hal ini bertujuan untuk (a) memberi tahu orang-orang tentang kabar baik dan menjadikan murid; (b) 

melatih kearifan; (c) menjaga komitmen relasional; (d) menjalani hidup penuh kasih bagi orang miskin dan 

terpinggirkan dan untuk menghapus prasangka; (e) menangis; (f) menjalani kehidupan yang berintegritas; (g) 

menggunakan uang kita dengan bijaksana; dan (h) menangani konflik dengan baik dan saling mengampuni.15 

 

Membangun Pemuridan Keluarga 

Melalui pemuridan keluarga diharapkan dapat mencapai karakter yang baik. Maka harus dilakukan secara 

intensional (sungguh-sungguh, disengaja) dan juga konsisten (tekun, terus menerus) dengan tujuan yang jelas 

melihat seisi rumah menjadi serupa dengan Kristus. Karena harus intensional dan konsisten, maka pemuridan 

keluarga memerlukan visi misi dan tujuan. Sebuah rencana yang matang berdasarkan visi misi akan menolong 

keluarga mencapai keluarga yang memuridkan. Keluarga perlu memiliki sebuah strategi yang dibuat 

berdasarkan pola atau kebiasaan dalam keluarga.16 

al pertama yang harus dilakukan di dalam 

keluarga adalah suami dan istri 

menjalankan peran dengan benar. Peranan 

suami adalah kepala dan istri adalah 

penolong. Suami sebagai kepala keluarga harus 

menjadi pemimpin rohani yang memberikan teladan. 

Memakai pengaruhnya untuk mendorong seisi 

rumah datang dan bersekutu. Sebagaimana Paulus 

menuliskan “jadilah pengikutku sama seperti aku 

menjadi pengikut Kristus (1 Korintus 11:1). 

Sedangkan istri pun harus menjadi penolong yang 

mendorong suami agar menjadi pemimpin rohani 

yang memberikan teladan iman. Peranan istri bukan 

menunggu bola pemuridan, ia harus menjadi 

perangsang agar suami peka akan tanggung 

jawabnya. Jika sudah memiliki anak, maka suami 

dan istri sebagai ayah dan ibu harus memberikan 

teladan dan menjadi ibu yang memiliki kerohanian 

yang baik dimata anak-anaknya.  

Pemimpin rohani keluarga harus memulai dengan memikirkan kebutuhan-kebutuhan rohani anggota 

keluarga. Kebutuhan rohani terbesar adalah seisi rumah mengenal dan berjumpa dengan Kristus sumber 

 
14 Barbara Holdcroft, “What Is Religiosity?”, Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice, Vol. 

10, No. 1, September 2006, 89 

15 James C. Wilhoit, Spiritual Formation as if the Church Mattered:… , 50-181 
16 Chandler dan Griffin, Family Discipleship:Memuridkan Keluarga Melalui Waktu Sehari-hari, Momen-

Momen Berharga, dan Memori-Memori Bersejarah, 33. 
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keselamatan dan memiliki karakter Kristus. Pemimpin rohani di dalam rumah tangga juga harus 

mengembangkan kebijaksanaan dalam hikmat Roh Kudus melalui Firman Tuhan. Maka pemimpin rohani 

dalam keluarga perlu mengajarkan pokok Injil, hukum sesuai Injil, dan hidup berpadanan dengan Injil.  

Pemimpin keluarga harus menciptakan budaya pemuridan. Budaya pemuridan dibangun di sekitar nilai-

nilai, keyakinan, dan perilaku. Keluarga tentu memiliki kepribadian dan preferensi, ekspektasi dan aturan-

aturan, harapan-harapan dan sejarah yang unik. Budaya pemuridan keluarga adalah atmosfer yang dibangun 

sebagai respons dosa dan kegagalan dimasa lampau untuk masa depan yang lebih baik.  

 

Kerangka Pemuridan Keluarga17 

etiap keluarga perlu menyadari bahwa dirinya adalah unik. Saat Allah memberkati pernikahan, maka 

Allah menghendaki agar Ia dilibatkan di dalam keluarga tersebut.  

Pasangan tersebut perlu memikirkan tujuan mereka membangun pernikahan (keluarga). 

Melalui kerangka keluarga, diharapkan masing-masing keluarga memulai dengan memikirkan melalui tujuan 

keluarga dalam visi-misinya dan mengaitkan dalam empat kerangka pemuridan keluarga ini.  

Kerangka pertama adalah keteladanan (modeling). Masing-masing melayani sebagai pribadi yang 

menjadi teladan dalam keluarga, menjalankan kehidupan bersama Tuhan yang otentik dan menunjukkan 

pertobatan yang sejati saat dinamika rohani terlihat. Dalam keteladanan terdapat dua komponen yang penting: 

(1) dapat dipercaya (reliable): memiliki integritas pertobatan. Pribadi-pribadi yang jujur, dapat dipercaya dan 

terbuka dengan kekurangan dan kelebihan dirinya di dalam keluarga adalah orang-orang yang memiliki 

integritas. Mereka dapat menjadi teladan kekudusan, ketulusan dalam motivasi, pikiran dan tindakan (Yakobus 

1:19).; dan (2) dapat didekati (relatable): memiliki kedekatan relasional. Pemuridan keluarga membutuhkan 

relasi. Relasi yang baik akan memberikan dorongan bukan hanya belajar melainkan kegiatan belajar mengajar 

dengan komunikasi yang aktif dan hangat (1Tes. 2:8). Pribadi yang membangun relasi bukan saja mengajarkan 

Injil melainkan berani memberikan kisah baik ataupun kegagalan untuk  pembelajaran.  

uhan Yesus sendiri adalah teladan bagi 

murid-murid-Nya, maka kita pun harus 

mengikuti teladan Tuhan Yesus (1Yoh. 

2:6; Yoh. 13:14-15). Dengan demikian 

kita harus mengasihi anggota keluarga 

sebagaimana Allah mengasihi kita dan kita 

mengasihi Allah, kasihilah anggota keluarga 

seperti kita mengasihi diri sendiri, kasihilah 

anggota keluarga dengan mengasihi sesama, 

kasihilah anggota keluarga dengan kasih mesra 

untuk membawa seisi rumah kepada Kristus.   

Kedua, waktu pemuridan keluarga (time). 

Menciptakan atau memberikan waktu secara 

intensional dalam keluarga untuk memikirkan, 

membicarakan dan menghidupi / mempraktikkan 

Injil (Ulangan 6:6-9). Komponen penting dalam 

memberikan waktu adalah: (1) irama: tetap, 

menetapkan waktu-waktu pemuridan keluarga 

dengan komitmen dan konsistensi; (2) 

intensionalitas: disengaja, merancang waktu-

waktu pemuridan keluarga dengan perencanaan di 

tujuan. Dalam memberikan waktu, janganlah 

dalam keadaan yang tegang. Buatlah sesantai dan 

sesederhana mungkin. Prinsipnya tujuan belajar itu 

tercapai. Pembelajaran juga perlu diulang-ulang.  

etiga, momen-momen pemuridan keluarga. Menangkap dan memanfaatkan setiap kesempatan dalam 

perjalanan hidup sehari yang berpusat pada Injil. 1Korintus 10:31  Jika engkau makan atau jika 

engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk 

kemuliaan Allah. Terdapat dua hal penting dalam memanfaatkan momen-momen bersama keluarga. 

(1) sifat-sifat Allah. Membawa keluarga mengenal sifat-sifat Allah melalui setiap momen hari-hari. (2) 

Karakter Ilahi. Untuk bertumbuh dalam kesalehan.  

Hal-hal yang dipelajari atau diajarkan dalam setiap momen meliputi :  

 
17 Ibid., 46–48. 
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I. Kebenaran Dasar Iman Kristen 

1. Alkitab adalah Firman Allah. 

2. Allah itu Tritunggal. 

3. Allah itu Baik. 

4. Allah itu Berdaulat. 

5. Allah Pencipta. 

6. Allah itu Kasih. 

7. Semua orang berdosa dan 

memerlukan Tuhan Yesus. 

8. Yesus menyelamatkan umat-Nya.  

9. Allah mendengar doa umat-Nya. 

10. Umat Allah mentaati Yesus

11. .  

II. Sifat-sifat atau ciri khas Allah 

1. Bijaksana. Allah mengetahui yang 

terbaik.  

2. Suka memberi. Allah memberikan 

yang terbaik menurut kehendak-

Nya bagi kita. 

3. Mengasihi. Allah melakukan yang 

terbaik pada kita berdasarkan 

kasih.  

4. Baik. Allah adalah yang terbaik.  

5. Tidak berubah.  

6. Pencipta. 

7. Adil. Allah adil untuk 

menghukum dosa. 

8. Setia.  

9. Pemelihara. 

10. Berbelas kasihan.  

11. Penuh perhatian. 

12. Mahakuasa.  

13. Bersimpati.  

14. Layak.  

15. Penyelamat.  

III. Karakter Ilahi 

1. Kesabaran.  

2. Sukacita.  

3. Damai sejahtera. 

4. Kasih. 

5. Kesetiaan.  

6. Kebaikan. 

7. Kemurahan.  

8. Kelemahlembutan.  

9. Penguasaan diri 

  

eempat, memori-memori bersejarah pemuridan keluarga. Menandai dan menciptakan peristiwa-

peristiwa untuk merayakan dan memperingati momori-memori rohani bersejarah yang penting tentang 

pekerjaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Terdapat dua macam memori bersejarah. (1) 

Menciptakan. Menciptakan tugu-tugu peringatan (memori-memori bersejarah) yang penting untuk 

memperingati, merayakan atau menghargai pertumbuhan rohani. (2) Menandai. Memuliakan Allah dan 

perbuatan-perbuatan-Nya yang tak terduga ketika kita mengenalinya dalam keluarga. Contoh: Hari ulang tahun, 

hari raya, hari perkabungan, hari peringatan, hari bersejarah, dll.  

 

Kesimpulan  

Keluarga perlu memiliki tujuan keluarga melalui visi dan misi. Dengan membuat tujuan yang jelas, keluarga 

dapat berjalan ke arah yang  baik  sesuai kehendak Allah. Pemuridan keluarga adalah bagian yang Allah telah 

nyatakan dalam Alkitab. Saat pemuridan keluarga itu berjalan maka terdapat sukacita karena karakter diri dalam 

masing-masing anggota keluarga akan terarah dan terasah dengan baik. Pemuridan keluarga harus bersifat 

disengaja dan intensional. Suami Istri (orang tua) perlu sigap dan cakap memberikan waktu dan memanfaatkan 

momen untuk pembelajaran iman kepada setiap anggota keluarga. 
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PERKENALAN IBU MIRNA 

JULIAWATI 
 

Shalom, 

Kiranya Kasih Tuhan  Yesus Kristus menyertai kita semuanya 

erkenalkan, nama saya Mirna Juliawati, lahir 

di Desa Landau, Kec. Meliau Kab. Sanggau 

(Kal-bar), pada tanggal 5 Juli 1995. Saya 

dilahirkan dari keluarga Bapak Abunius dan Ibu Magdalena 

Leni, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara (Oktavianus 

Dimas, Immanuel Aprilian sebagai anak bungsu).  

Pada tanggal 3 Juli  2014 saya merespon panggilan Tuhan dan memutuskan serta berkomitmen untuk  

dibentuk di STTE (Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer), Puji Tuhan tepatnya  19 Oktober 2019 saya menyelesaikan 

pembentukan, study dan di wisuda S1 (S.Th). Setelah wisuda saya menjalani masa dinas dari tahun 2019-2021 untuk 

bergabung melayani di sumba timur di GKS (Gereja Kristen Sumba) selama 2 tahun . 

emudian pada Minggu, 23 Januari 2022  bertunangan dengan Pdt. Aris Maradona Tasilipet di Gereja 

GAPPIN (Gereja Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia), Tanjung Iman Kalimantan Barat, dilayani oleh, 

Pdt. Nano Harjono S.Th yang adalah Gembala GAPPIN.  Selanjutnya Minggu,    6 Februari  2022 saya 

menikah  dan menjadi istri bapak Pdt. Aris Maradona Tasilipet.  Kami menikah di GKPM Muara Siberut, kabupaten 

kepulauan Mentawai dilayani oleh Pdt. Hasan Saguntung M.Th. Setelah menikah, dalam pertolongan Tuhan dan berkat  

doa semua keluarga, Jemaat, dan Hamba-Hamba  Tuhan,   kurang  lebih tiga bulan  proses penyelesaian Visa untuk 

datang ke Jepang semua berjalan dengan baik dan lancar. 

uji Tuhan sejak 16 Juni 2022 sampai 

sekarang saya sudah bersama suami, 

mendampingi beliau dalam pelayanan 

yang Tuhan percayakan  di GIII Minami Ibaraki. Terima 

kasih kepada semua Jemaat, Majelis dan Bapa- bapak 

Gembala seluruh GIII Se-Jepang atas dukungan dan 

doanya.   Doakan kami selalu, dalam segala kekurangan 

dan keterbatasan, kiranya  Tuhan  mampukan kami 

dalam pelayanan yang Tuhan percayakan.  

khir kata:  “Selamat Natal 25 

Desember 2022 dan selamat 

menyongsong Tahun baru 2023”, 

Tuhan Yesus Kristus  memberkati kita semua. Amin. 

 

 

Salam,  

Mirna Juliawati 
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Kesaksian 
Bapak Jimmy Harnomo  

(Ketua Majelis GIII Aichi) 
 

Shalom bagi kita semua.  

halom semuanya , terimakasih atas kesempatan yang 

diberikan kepada saya dan keluarga untuk memberikan 

kesaksian.   

Kami sekeluarga ber 5 dari Surabaya. Puji Tuhan pada tahun 2017 

kami sekeluarga sdh bs berkumpul kembali di Jepang setelah kedua anak sy berada di 

Hiroshima terlebih dahulu selama 2 tahun. Kami pindah ke Jepang karena yg putri ingin 

sekolah dan yg putra rindu bekerja di Jepang. Mengurus eligibility adalah tantangan besar 

waktu itu dan oleh anugrah Tuhan semua berjalan lancar.  

asalah berikutnya muncul saat 

saya sekeluarga rindu 

beribadah digereja 

di Hiroshima. Di Indonesia apalagi di kota2 

besar adalah sangat mudah menemukan 

gereja. Saat itu di Hiroshima saya tinggal , 

saya justru kesulitan menemukan gereja. 

Saya tidak menyangka kenyataan ini . 

Beberapa bulan pertama sungguh kami 

kebingungan akan keadaan ini dan takut 

akan perkembangan dan pertumbuhan 

iman saya sekeluarga. Sepertimya kami 

kehilangan arah  dan merasa tidak 

sejahtera.  

 

amun oleh kemurahan Tuhan 

akhirnya bs bergereja di GIII Aichi. 

Puji Tuhan. Awal ke gereja kami 

terkejut , dalam benak kami gereja di 

Jepang pasti bagus dan megah  , spt saat 

kami bergereja di Surabaya. Namun kami 

sadar bukan gedung yang kami cari , 

namun sungguh bersyukur sudah bs 

menemukan tempat untuk bersekutu dan 

beribadah kepada Tuhan. Juga 

awalnya belum terbiasa dengan liturgi 

ibadah dan kegiatan gereja , namun 

akhirnya merasa cocok karena bisa belajar 

banyak mengenai penginjilan dan misi. 

juga kami semakin mengerti dan 

memahami kebenaran.  

ang sangat saya syukuri saat ini adalah dalam pertumbuhan iman. Kami 

sekeluarga diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan termasuk ke 3 anak kami. 

Baik kegiatan pelayanan ibadah maupun acara2 gereja lainnya. Istri saya juga melayani 

bersama jemaat lain dalam penyediaan konsumsi. Semua ini sangat mendukung suka cita 

kami dalam menjalani hidup di Jepang. Juga adanya kesempatan untuk belajar Injil kebenaran 

yang dapat diikut baik secara online dan offline ( juga melalui PA kaum bapak , kaum ibu dan 

umum ). Kesempatan menjadi Ketua Majelis sungguh anugrah Tuhan.  

S 

M N 

Y 
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aya merasa bertemu dengan banyak saudara yang baik dan saling bekerjasama 

membantu yang lain yang memiliki karakter yang berbeda beda agar lebih aktif dalam 

berproses dalam hidup dan belajar setia mengiring Tuhan dalam segala perkara.  

 Saya juga mengucapkan syukur kepada 

Tuhan bs mendidik anak anak dengan 

disiplin dan bisa komunikasi yang baik 

selama ada di Jepang. Memberi 

pemahaman bahwa yang penting dalam 

hidup adalah keselamatan dan senantiasa 

siap bekerja membantu pekerjaan Tuhan. 

Beruntung anak2 sdh cukup besar dan 

dewasa ketika mereka masuk ke Jepang. 

Jd komunikasi dengan anak tidak ada 

kendala.   

ni semua semakin menguatkan iman 

kami dan keluarga. Mengubah pribadi 

dan keluarga semakin cinta Tuhan , 

rindu melayan,  selalu berusaha hidup 

benar , takut berbuat dosa serta hidup 

penuh etika surga. Mari kita semua 

semakin maju dalam iman dan membantu 

pekerjaan Tuhan , semakin dewasa dan 

semakin mengerti apa yang di ingini 

Tuhan.  

ada kesempatan ini kami juga menghimbau kita semua untuk senantiasa 

bergandengan tangan dimanapun kita berada agar mau berkorban untuk mendukung 

pembangunan GIII sehingga semakin banyak tempat untuk beribadah di Jepang dan 

banyak jiwa mengenal injil Kristus.  

Demikian kesaksian kami sekeluarga , semoga menjadikan berkat dan hikmat.  

 Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.  

 

 
 
 

Bapak Jimmy Harnomo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
I 

P 
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GIII Tokyo 

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

“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 

14 
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Pokok Doa GIII Tokyo: 

 

1. Hikmat dan pimpinan Tuhan, juga kesehataian 

jemaat dalam pencarian/pembeliaan Gedung 

ibadah permanen GIII Tokyo. 

2. Gedung ibadah yang dapat disewa mulai bulan 

April karena Gedung YMCA saat ini akan 

direnovasi.  

3. Program revitalisasi GIII Tokyo agar dapat 

berjalan dengan baik. 

4. Pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani 

jemaat GIII Tokyo. 

5. Doakan Kesehatan Gembala Pusat kita Pdt. 

Yasuo Atsumi. 

 
 
 

 

 

 

 
 

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 2023. 

2. Mohon dukungan doa agar pelayanan dan jemaat 

Pos PI NT semakin bertumbuh secara kualitas dan 

kuantitas (agar Tuhan mengirim jiwa-jiwa baru 

yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan). 

3. Jemaat Pos PI NT menjadi mitra dalam 

melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus 

(Marturia, Koinonia, Diakonia)
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Pos PI Hiratsuka 

(Gembala Jemaat: Pdt. Henry Mimbar Sitompul, 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. 
 

 
16 
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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 

17 
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Pos PI Shikoku 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            “Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pos PI Fukuoka 

(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 

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 

 

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 10:00-

13:00. 
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Pos PI Okayama 

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

Alamat: Okayama Haleluyah Church , 4-19 Kotobukicho,  

Kita Ward, Okayama, 700-0025 

 

Ibadah: Sebulan sekali, minggu ke-2 (hari Sabtu) 

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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“Jemaat, Majelis, Hamba Tuhan” 

 

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. 
 
 

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 

20 



 22 

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. Gedung Gereja 
Strategis. 

5. 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: 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 2022 

yang penuh dengan tantangan dalam 

segala aspek pelayanan dan kehidupan 

jemaat. 

2. Berdoa untuk rencana prpgram 

pelayanan di 2023. 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 
 

 
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.  

24 
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➢ 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 

anak2 Sekolah Minggu. 

➢ Doakan untuk perkembangan dan kemajuan 

bagi pelayanan di persekutuan Toyokawa

. 

Pos PI Toyokawa 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Jemaat, 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. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan 

disepanjang pelayanan yang sudah 
berjalan dan kecukupan biaya operasional 
gereja. 

http://gunma.giii-japan.org/about-us/location/#map
http://gunma.giii-japan.org/about-us/location/#map
http://gunma.giii-japan.org/about-us/location/#map
http://gunma.giii-japan.org/about-us/location/#map
http://gunma.giii-japan.org/about-us/location/#map
http://gunma.giii-japan.org/about-us/location/#map
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2. 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. 

3. Rencana dan pelayanan Gereja di tahun 
2023 mendatang 

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

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

6. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ersyukur 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 2023 mendatang. 

 

 

 

B 
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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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Pengurus DGP 

(Dewan Gereja Pusat) 
 

 

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

Dewan Gereja Pusat GIII 
1. Bersyukur untuk penyertaan-Nya 

sehingga semua proses untuk 
mendatangkan Hamba Tuhan baru 
dapat berjalan dengan baik dan dapat 
tiba di Jepang saat ini.  

2. 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.  

3. Doakan Pengurus Harian (Pdt. Ayub, 
Bpk Todo, Bpk  Yanes dan Bpk 
Markus) agar diberikan kekuatan dan 
hikmat dalam menjalankan tanggung 
jawab di jajaran DGP dan DGW. 

 
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.
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 Pokok Doa Misi 
 

I. Kel. Bapak Ishak Mbuilima (Kamboja)  

A. Ucapan Syukur  

1. Bersyukur dapat memasuki bulan ini dalam anugerah Tuhan Yesus.  

2. Bersyukur atas lembaga Misi WP, Gereja, keluarga dan Pribadi yang setia mendoakan, mendanai 

pelayanan misi Siem Reap.  

3. Bersyukur kita telah membuka kembali pelayanan di Desa Spien Kaek. 

4. Bersyukur atas kesehatan kami sekeluarga sampai saat ini.  

 

B. Pokok Doa 

1. Doakan pelayanan kelas pemuridan setiap hari Senin sore ada 4 org anak yg dimuridkan (Phen, Chen, 

Pitsai dan Makara Sophea) agar mereka bertumbuh dalam iman.  

2. Doakan kebutuhan tenaga Lokal untuk menolong dalam pelayanan.  

3. Doakan Desa Spien Kaek dan desa Tapang (desa Adopsi) & Program jangka panjang mendirikan 

N.G.O, Asrama Pelajar & pusat pekabaran Injil & Gereja Lokal.  

4. Doakan Lembaga Misi WP, Gereja pengutus, Pendoa, Investor (Gereja, keluarga dan pribadi 2) 

kiranya terus diberkati oleh Tuhan Yesus.  

5. Doakan Pelayanan yang sedang berjalan saat ini di desa Spien Kaek agar kami dan anak-anak yang 

dilayani terus sehat, terlebih dijauhkan dari virus Corona.  

6. Doakan Pengurusan Paspor dan visa anak kami Liora Mbuilima agar dicukupkan dalam dana dan 

juga tidak ada kendala dalam surat-surat yang dipersiapkan. 

 

II. Kel. Bapak Tavip (Yordania) 

1. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas AnugerahNya, penyertaanNya, perlindunganNya, 

pimpinanNya serta berkatNya atas kami.  

2. Bersyukur atas dukungan dan doa-doa yang dipanjatkan dengan setia dari GMI Gloria dan GIII 

Jepang serta World Partners serta Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih.  

3. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan dan pertolonganNya sehingga visa Tavip dan 

Priskila sudah selesai.  

4. Mohon doakan keluarga keluarga sudah sangat matang dan ditanmbah satu orang pemuda sudah ikut 

hadir bersama kami beribadah di gereja. Doakan Adel, Mustofa, Ahin, Abed, Cbaidah (sudah ikut 

hadir di kebaktian), Kel Abdu, Kel Masjeed, Kel Abdulaziz, Kel Diya, Kel Majid Musa, Kel Saifudin.  

5. Mohon doakan operasi mata buat Abdu, Puji Tuhan Tuhan Yesus menyediakan dana yang 

dibutuhkan.  

6. Mohon doakan agar seorang pemuda Iraq bernama Diya sembuh dari trauma, karena perang di Iraq. 

Kami sedang memberikan konseling dan PA ke Diya. 

7. Mohon doakan untuk keluarga Majid Musa dan mamanya yang sakit jantung dan beberapa sakit 

lainnya. Kiranya Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkannya. Kami membantu untuk obat-

obatan yang dibutuhkannya.  

8. Mohon doakan untuk pelayanan di Mafraq sebanyak 8 keluarga.  

9. Mohon doakan kami bersama team terus mengadakan kunjungan ke keluarga-keluarga baru. Ada 600 

keluarga baru terdaftar.  

10. Mohon doakan untuk persiapan serta dana yang dibutuhkan untuk acara natal bersama keluarga. 

Doakan mereka dapat mengerti arti Natal dan dapat merasakan kasih dan sukacita Natal di tengah-

tengah keluarga mereka (Kami akan memberikan kado natal dan snack untuk anak-anak, sembako 

untuk keluarga serta baju hangat dan penghangat ruangan bagi yang membutuhkan). 

11. Mohon dukungan doanya kiranya Roh Kudus terus berkarya menjamah dan menguatkan iman 

mereka serta Tuhan menolong setiap masalah yang mereka hadapi. God Bless……! 
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