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Bapak Gembala Pusat, Gembala Wilayah dan Asisten Gembala Wilayah, Majelis 
Pusat dan Wilayah, para pengurus serta seluruh jemaat GIII yang saya kasihi di dalam 
Yesus Kristus, 
Salam sejahtera bagi kita semua, 
 
Puji, sembah dan syukur, patut kita nyatakan kepada Tuhan Allah yang mulia, yang 
telah menyertai kita sekalian dengan sempurna, dengan kemurahan-Nya dan dalam 
otoritas-Nya. 
 
”Setia dalam berbagai kebajikan” merupakan tema bersama GIII di tahun 2013. 
Istilah ”kebajikan”, mungkin sesuatu yang mudah untuk dimengerti, dan sepertinya 
mudah juga untuk dilakukan. Tetapi pada kenyataannya, sulit dilaksanakan. Karena 
kebajikan berbicara tentang melakukan sesuatu atau hal-hal yang mendatangkan 
kebaikan, kesejahteraan, keselamatan, keuntungan kepada orang yang menerima 
perbuatan kebajikan tersebut. Sehingga yang diutamakan (mendapatkan keuntungan, 
kesejahteraan dan seterusnya) adalah kesejahteraan orang lain, bukan menuntut 
kepentingan diri sendiri. Hal ini sulit dilakukan jika tidak ada ”kasih”. 
Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah-lah yang sanggup (baca: ”berKUASA”) 
melimpahkan segala kasih karunia, supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala 
hal, dan berkelebihan dalam berbagai kebajikan (2 Kor. 9:8). 
 
Tuhan Yesus datang ke dunia ini; mengasihi dunia ini, menghadirkan berbagai 
kebajikan bagi umat manusia. Tuhan Yesus mengajar, mendoakan, menaruh belas 
kasihan, membagi-bagikan, menyembuhkan, menghidupkan, bahkan memberikan 
hidup-Nya untuk mati di kayu salib, menebus umat manusia, menganugerahkan 
keselamatan, hidup yang kekal, kepada mereka yang mengasihi Dia.  
Marilah dengan Natal tahun ini juga, kita diingatkan, bahwa seperti Tuhan Yesus hadir 
di dunia ini menghadirkan berbagai kebajikan, maka marilah kita, baik sebagai pribadi, 
keluarga maupun sebagai gereja, disanggupkan menghadirkan berbagai kebajikan di 
manapun kita ditempatkan. Sekalipun mungkin, kita mengalami kekurangan, kesulitan, 
ketidakberdayaan, namun kita disanggupkan untuk berkecukupan dan malah 
berkelimpahan melakukan kebajikan bagi orang-orang yang memerlukannya di sekitar 
kita.  
Seperti Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi 
daripada menerima (Kis 20: 35). 
 
Akhir kata, atas nama seluruh anggota Dewan Gereja Pusat, dan keluarga, saya 
menyampaikan ”Selamat Natal 2013 dan Tahun Baru 2014”. 
 
Tuhan beserta kita. Amin. 

Dr. Ricardo Saut Djaja Sihombing 
Ketua Majelis Dewan Gereja Pusat GIII 
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Setia Dalam Berbagai Kebajikan 
    (Efesus 2:1-10) 

 
Salah satu persamaan Kekristenan dengan agama lain adalah pengakuan adanya 
keharusan tindakan kebajikan (perbuatan baik). Namun perbedaan Kekristenan 
dengan agama lain adalah dimanakah letak posisi tindakan kebajikan tersebut, apakah 
letaknya sebelum atau sesudah diselamatkan? Masih banyak orang Kristen 
yang memiliki kebingungan dalam meletakan posisi tindakan kebajikan tersebut 
dalam doktrin keselamatan.  
    Oleh sebab itu kita akan merenungkan tema di atas dengan memfokuskan pada 
penggalian Firman Tuhan dalam Efesus 2:1-10. Dengan menjawab beberapa 
pertanyaan, diharapkan melalui perenungan tersebut dapat memberikan jawaban 
untuk kebingungan di atas. 
 
1. Siapakah yang dituntut untuk setia dalam melakukan berbagai kebajikan? 
Jawabannya adalah Jemaat Efesus. Dengan adanya keberadaan  jemaat Efesus 
sebelum diselamatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Efesus 2:1-3, dapatkah 
menjadi jaminan mereka dapat menghasilkan kebajikan? 
    Dalam Efesus 2:1-3 dijelaskan bahwa Paulus mengingatkan kembali kondisi 
status jemaat Efesus sebelum menerima keselamatan di dalam Yesus. Mereka mati di 
dalam dosa dan pelanggaran (ayat 1), diperbudak oleh dosa (ayat 2), ada di bawah 
murka Allah (ayat 3). Dengan ketiga status ini, maka tidak mungkin mereka dapat 
melakukan kebajikan. Namun Allah tidak membiarkan jemaat Efesus tetap berada 
didalam ketiga status tersebut, tetapi di dalam kelimpahan kasih dan rahmat-Nya 
(ayat 4) telah menghidupkan dan membangkitkan jemaat  Efesus di dalam Yesus 
(ayat 5,6). Dan hanya melalui iman kepada Yesus (bukan usaha jemaat) mereka 
menerima keselamatan (ayat 8). Di dalam karya Yesus yang menghidupkan dan 
membangkitkan inilah yang menjadi jaminan keselamatan (ayat 6) namun juga 
menjadi fondasi agar jemaat-Nya dapat hidup dan melakukan tindakan kebajikan 
(ayat 10). 
  Dengan demikian, maka letak tindakan kebajikan bukan sebelum jemaat efesus 
diselamatkan, karena ketiga status diatas tidak memberikan jaminan apapun yang 
membuat jemaat di Efesus dapat berbuat baik dalam standar kebenaran Firman Allah, 
melainkan setelah jemaat Efesus diselamatkan oleh karya Kristus, maka Roh Kudus 
tinggal di dalam jemaat Efesus serta Ia bekerja untuk menghasilkan buah Roh 
(Galatia 5:22-23) yang merupakan tindakan-tindakan kebajikan.  
 
2. Mengapa melakukan berbagai Kebajikan? 
      Dalam ayat 10, Paulus memberikan penjelasan: " Karena kita ini buatan Allah, 
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan 
Allah sebelumnya". Yang dimaksudkan di sini dengan "kita" dari kata "ktizô" yang 
memberi pengertian anggota-anggota jemaat, yang dibangkitkan dari antara 
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orang-orang mati dan ditempatkan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Mereka 
adalah ciptaan baru (ktisthentes en khristô iêsou = diciptakan dalam Kristus Yesus) 
untuk melakukan satu tujuan yang ditekankan oleh Paulus yaitu untuk melakukan 
pekerjaan baik (epi ergois agathois). "Epi" bentuk datif menyatakan tujuan dan tujuan 
itu adalah "ergon agathon" (pekerjaan baik). Jemaat yang sudah diselamatkan tidak 
diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi diciptakan dalam Kristus untuk melakukan 
perbuatan baik.  
    Selanjutnya Paulus menekankan "hidup di dalamnya" "en autois peripatêsômen" 
(ayat 10). Artinya perbuatan baik merupakan life style bagi orang yang sudah 
diselamatkan. Jadi mau tidak mau  perbuatan baik itu  akan keluar dengan 
sendirinya dari diri jemaat Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuntutan "setia" 
(dalam judul di atas) bukan ditekankan pada perbuatan baik orang percaya, 
melainkan pada keintiman persekutuan jemaat dengan Allah. Sebab melalui 
keintiman dengan Allah tiap-tiap hari, jemaat Allah memiliki kepenuhan Roh Kudus 
menghasilkan buah Roh yang merupakan tindakan kebajikan. 
    Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa alasan berbuat kebajikan dari jemaat Tuhan 
adalah hanya karena suatu konsekuensi dari keselamatan yang telah diterima dari 
Allah, serta pergaulan yang intim dengan Allah. 
 
3. Siapakah sumber dan tujuan dari kebajikan.  
    Di dalam ayat 10 tertulis "... yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya 
kita hidup didalamnya".  
Ayat ini menunjukan bahwa Allah adalah sumber dari perbuatan baik dan juga 
merupakan pelaksana perbuatan baik melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hidup 
jemaat yang menghasilkan buah Roh (Galatia 5:22-23). Tujuan akhir dari pekerjaan 
baik (kebajikan) adalah supaya orang lain diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan 
(Roma 11:36). 
 

Pdt. Ayub Abner Martinus Mbuilima. M.Th. 
Koordinator GIII Wilayah Kansai dan Gembala GIII Wilayah Aichi 
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“Positif Thinking”, Apakah Betul Positif? 
 
 Pembaca tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah, bercara pikir “positif 
thinking” bahkan tidak jarang orang kristen mengatakan kepada sesamanya, bahkan 
dirinya sendiri untuk ber-“positif thinking” dengan semua hal yg terjadi atau di hadapi 
maupun yg di lalui dalam kehidupannya, juga bukan sedikit orang kristen yang 
menjadikan “positif thinking” sebagai salah satu syarat mutlak untuk mengembangkan 
diri menuju kesuksesan,  

Setali tiga uang seperti gayung bersambut, orang kristen pun seolah tidak ada 
alasan untuk menolaknya, entah mengapa? Mungkin karena ada sisipan kata “positif” 
sehingga menjadi label untuk segala sesuatu yang baik (baca: positif), tanpa mencari 
tahu kenapa hal itu di terima sebagai hal yang “positif”.  

Kekurangan informasi bahwa “positif thinking” bukan hanya suatu pengertian 
kata saja, melainkan adalah suatu “isme” (baca: pengajaran) yg memiliki tujuan dan 
alasan, serta dampak sehingga dalam artikel kali ini penulis berusaha mencoba 
memberikan sedikit informasi mengenai “positif thinking-isme” sehingga pembaca 
diharapkan dapat sedikit banyaknya bisa memahami, sejarah, latar belakang, konsep 
dan sikap kita sebagai orang percaya terhadap pengajaran “positif thinking” ini.  
 
Asal gerakan/isme dan sejarah singkat “positif thinking”  
 Gerakan positif thinking memang mulai di perkenalkan di akhir abad 19, 
khususnya di saat terjadinya great depresion (krisis ekonomi) di Amerika (1929)1, 
dimana kemiskinan dan banyak orang mengalami kebangkrutan secara mendadak, 
hilang pekerjaan. Para pemikir, rohaniawan, filsuf dan kalangan bisnis mulai menulis 
tentang kekuatan dari pikiran dan positif thinking dari sudut pandang sekular, sebagai 
obat penawar dari situasi dan kondisi saat itu, yg kemudian diikuti dengan mulai 
muncul acara dialog, baik di radio maupun di televisi untuk menyebarluaskan 
pengajaran ini, salah satu pelopornya adalah Fulton J. Sheen2.  

Tetapi gerakan ini bukanlah yang pertama melainkan jauh dimulai sebelumnya 
yaitu sebelum abad 18, yang dimasa itu di kenal sebagai “New Thought Movement” 
(gerakan pemikiran baru), yg dipopulerkan oleh Plato melalui bukunya “The Allegory 
of the Cave, from The Republic” dan diikuti oleh para pemikir dan filsuf seperti, 
Virgil, Epictetus, Lao Tsu, Sophocles, Kahlil Gibran, Marcus Aurelius3, dll, dengan 
pemikiran-pemikiran yang cukup mengesankan memang.  

Jika diurutkan tahun demi tahun sejak sebelum abad 18 seluruh pemikir gerakan 
ini berjumlah ratusan dan ribuan buku telah ditulis yang mengajarkan kekuatan 
pikiran4, yang dikemudian hari seiring berjalannya waktu gerakan pengajaran ini terus 
berkembang dan dikenal sebagai “positif thinking”, dan mencapai puncaknya begitu 
terkenal di saat Pendeta bernama Norman Vincent Peale tahun 1952 
mengkombinasikan pengajaran New Thought Movement dengan pengajaran Alkitab, 
dan dituangkan menjadi suatu tulisan dalam buku berjudul “the power of positif 
thinking”5 dan “You can If You Think You Can ; The Amazing Result of Positif 

                                                
1
" http://www.thegreatdepressioncauses.com/"

2
" seorang"Bishop"Catholic"Auxiliary"di"New"York"(1895D1979)"dengan"acara"TV"Your"Life"Is"Worth"Living"dan"acara"First"
radio"show:""The"Catholic"Hour""(1930D1950);" " "
3
" Dreaming"Peace"Your"Thoughts"Can"Change"The"World," " ;"Nori"Muster" "

4
" Dapat"di"lihat"di"dalam"buku"Dreaming"Peace"Your"Thoughts"Can"Change"The"World," " ;"Nori"Muster"

5
" kekuatan"berpikir"secara"positif" "
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Thinking” 6, kemudian dikembangkan dan disebarluaskan lagi oleh pemikir-pemikir 
kristen serta pengikut-pengikut ajarannya salah satunya adalah Dr. Robert H. Schuller7 
dengan pengajarannya “Possibility Thinking” dan Kenneth Hagin dengan “Positive 
Confession”8. Positive thinking ini kemudian populer bahkan sampai masa kini 
melalui gerakan Pengembangan Pribadi dengan nama seperti New Conciousness 
Movement9, Human Potential Movement10, Creative Imagination11, Self Motivation12, 
Self Actualization 13 , Self Realization 14 , Self Esteem 15 , Transformation 16 , Mind 
Power17, Success Motivation18, Personal Development19, New Humanism Movement20 
dan masih banyak lagi.  
 
Pengajaran Positive Thinking :  

Positive thinking bukan sekedar slogan, atau kata-kata sederhana yang dapat 
dimengerti secara harafiah, melainkan adalah pengajaran yang mengajarkan cara 
berpikir dan menjadikan pikiran sebagai suatu kekuatan dan pusat daripada diri 
manusia, ajaran ini sangat menarik karena meletakkan aktivitas menghadapi hidup 
di tangan manusia khususnya kemampuan berpikirnya, karena itu tidaklah 
mengherankan jikalau pengaruhnya menyebar ke mana-mana termasuk di kalangan 
Kristen, apalagi Norman Vincent Peale, Dr. Robert H. Schuller, Kenneth Hagin, 
adalah “pendeta-pendeta” yang buku-bukunya banyak dibaca oleh orang Kristen 
maupun non Kristen.  

Walaupun sebenarnya penggalian kemampuan berpikir manusia sebagai suatu 
“kekuatan” yang bisa dimanfaatkan sudah lama dikembangkan oleh orang-orang di 
kalangan psikologi yang dikembangkan oleh William Jones dan Abraham Maslow. 
Sementara di kalangan Kristen, pandangan ini dikembangkan oleh Marry Baker Eddy, 
pelopor Christian Science, yang menurut pandangannya “Materi bukan merupakan 
realitas atau hanya merupakan realitas semu saja”. Iblis, dosa, penyakit dan maut 
tidak ada dan hanya merupakan buah pikiran saja21. 

Menurut Norman Vincent Peale, tugas manusia adalah meyakinkan diri bahwa 
hanya pikiran-pikiran yang baik sajalah yang memenuhi batin atau bawah sadar, 
mengapa demikian? Sebab batin atau bawah sadar hanya akan mengembalikan apa 
yang masuk ke dalamnya. Hal ini sama seperti dengan ajaran Christian Science yang 
menekankan pengobatan melalui pikiran, demikian juga pusat ajaran Norman Vincent 
Peale yang juga berkutat pada sekitar kekuatan pikiran atau batin yang dianggap 
bersifat positif yang biasanya juga di sertai dengan imaginasi positif dan kata-kata 
sugesti untuk membangun harapan-harapan yang di kehendaki si manusia itu sendiri.  

                                                
6
" Anda"bisa"jika"anda"berpikir"anda"bisa";"hasil"luar"biasa"dari"berpikir"positif"

7
" seorang"pendiri"The"Crystal"Cathedral"di"Anaheim/Garden"Grove." " "

8
" Pengakuan"Positif"

9
" Gerakan"kesadaran"baru"

10
" Gerakan"potensi"manusia"

11
" Imajinasi"Kreatif"

12
" Motivasi"Diri" "

13
" Aktualisasi"Diri" "

14
" Kesadaran"Diri"

15
" Harga"Diri"

16
" Transformasi"(Perubahan)"

17
" Kekuatan"Pikiran"

18
" Motivasi"Untuk"Sukses"

19
" Pengembangan"Diri"

20
" Gerakan"Mumanisme"Baru"

21
" Science"&"Health"With"Key"To"The"Scripture" "
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Pada prinsipnya dalam positive thinking mengajarkan bahwa pikiran kita 
mempunyai kekuatan dalam diri sendiri dan kekuatan itu dapat dikembangkan untuk 
mencapai potensinya lebih penuh lagi dan kekuatan itu dianggap sudah melekat atau 
menjadi sifat dalam diri manusia, jadi segala sesuatu bisa terjadi atau tidak terjadi 
bila kita menggunakan kekuatan pikiran kita.  

Mengenai Iman, dalam pemikiran positive thinking, iman sering di mengerti 
berbeda dari apa yg diajarkan Alkitab. Positive thinking memahami atau mengerti 
iman dalam arti kemampuan mengolah kekuatan pikiran atau kekuatan batin22 
Norman Vincent Peale sendiri berkata :  

“Harapan manusia satu-satunya adalah menyatukan dirinya dengan suatu 
kekuatan yang lebih super daripada dunia materi, karena itu Tuhan adalah juga suatu 
“kekuatan batin” (inner spiritual power) di mana manusia tinggal menggalinya, 
sederhana saja, terimalah iman. Percayalah bahwa Anda sudah menerima dan Anda 
akan menerimanya23”  

Pada prinsipnya gerakan-gerakan positive thinking ini mengajak orang-orang 
untuk menyadari kemampuan pikiran dan batinnya yang tidak terbatas untuk 
mencapai kehidupan yang damai, sukacita, cinta, sukses dan kelimpahan bumi ini. 
Bahkan dikatakan bahwa “pencerahan rohani merupakan kunci sukses pribadi, 
keluarga bahkan perusahaan”.  

Gerakan-gerakan positive thinking termasuk juga di dalamnya gerakan 
pengembangan pribadi percaya akan adanya “kekuatan” (power), “pikiran” (mind) 
atau “potensi alam semesta” atau Universal Power atau Universal Mind / Self. 
Manusia dianggap mempunyai potensi atau kekuatan tidak terhingga.  

Jadi positive thinking mengajarkan bahwa tugas manusia adalah menggali 
kekuatan atau potensi diri itu semaksimal mungkin (baca: self actualization atau self 
realization) untuk mencapai kemanusiaan yang penuh dan mencapai hidup sukses 
secara materi dan duniawi.  

Ini berarti, manusia adalah subyek kemajuan dirinya sendiri (antroposentris), 
manusia menjadi juruselamat bagi dirinya sendiri dan dengan demikian otomatis 
menolak adanya anugerah Allah dan menerima usaha manusia dan berpusat pada diri 
manusia sendiri (humanisme). Sehingga dapat ditebak akibatnya adalah ;  

Manusia dianggap dapat membebaskan diri dari kelemahan dirinya, manusia 
mempunyai potensi atau kekuatan untuk menentukan masa depan dan tujuan hidupnya 
sendiri, entah itu melalui berpikir, membayangkan maupun melalui kata-kata positif, 
hakekat kenyataan dosa dalam diri manusia pun diabaikan dan dosa hanya dianggap 
sebagai ketidakseimbangan pribadi atau pribadi yang belum digali potensi dirinya. 

Kegiatan gerakan positive thinking ini telah menyebar baik melalui buku-buku, 
seminar-seminar, bahkan dipopulerkan melalui mimbar-mimbar gereja, dengan 
topik-topik berpikir positif, mereka menggunakan slogan-slogan sedemikian rupa, 
salah satunya “Orang Kristen Tidak Mungkin Gagal”, “jika engkau berpikir engkau 
bisa maka engkau bisa” dan berbagai macam lagi.  

Kenneth Hagin sendiri pernah mengakui secara terbuka bahwa dia adalah 
seorang “positive thinker” dengan menjawab pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya 
yang kemudian ditulisnya dalam bukunya yang berjudul, The Word of Faith : 

                                                
22
" Baca":"Inner"Power"

23
" You"Can"Win,"1938,"hal."120,"151"
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“seseorang mengemukakan, “Anda berbicara Positive Thinking!” Benar! Saya 
penganut Positive Thinker terbesar yang pernah ada: Tuhan!24  

Norman Vincent Peale dan Robert Schuller, dalam buku-buku positive thinking 
dan posibility thinking mereka memiliki kesamaan yaitu, mengambil ayat-ayat lepas 
dari konteks dan dimengerti bukan dengan pengertian Alkitabiah yg diajarkan Tuhan 
Yesus dan para rasul, tetapi dimengerti secara ilmu jiwa modern dan Gerakan Zaman 
Baru (New Age Movement)! 

 
Kenapa gerakan pengajaran ini begitu menarik dan populer termasuk di 

kalangan gereja dan orang Kristen? Mungkin karena sifatnya begitu praktis dan 
dikemas sangat menarik dan juga dikarenakan tujuannya untuk meningkatkan 
kemampuan diri sendiri tanpa bantuan orang lain serta yang tidak kalah penting 
sekaligus yang tidak bisa dipungkiri adalah kurangnya pemahaman Alkitab yang 
Alkitabiah di kalangan orang kristen sendiri sehingga bagi orang kristen sendiri 
menjadi hal yang sulit untuk mengidentifikasi pengajaran-pengajaran maupun 
gerakan-gerakan yang muncul di tengah dunia ini, seperti halnya positive thinking.    

  
 
Kesimpulan :  
 Positive Thinking beranggapan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau 
kekuatan dalam dirinya sebagai bagian potensi atau kekuatan semesta, sehingga kalau 
seseorang berpikir positif maka potensi atau kekuatan itu akan tersalur keluar melalui 
pikirannya dan dampaknya kehidupannya akan menjadi positif dan berkelimpahan dan 
kalau seseorang berpikir negatif kehidupannya akan menjadi negatif.  

Positive thinking bertentangan dengan ajaran Alkitab, karena mengajarkan 
iman adalah kemampuan mengolah kekuatan pikiran, mengajarkan bahwa titik pusat 
dari hidup manusia adalah diri manusia itu sendiri, terletak pada pikirannya sendiri, 
mengajarkan manusia tidak membutuhkan juruselamat, karena manusia bisa menolong 
dirinya sendiri dengan cara menggunakan pikirannya dan dapat mengembangkan 
potensi ilahi dalam dirinya sendiri, serta membangun harapan-harapan yang dia 
inginkan, mereka berkata “jika engkau berpikir engkau bisa maka engkau bisa” itu 
menjadi keyakinan dari positive thinking, seolah manusia tidak punya keterbatasan.  
 Augustinus dari Hippo pernah menggambarkan kondisi manusia setelah 
kejatuhan itu dengan kondisi “non posse non peccare” yang berarti “manusia berdosa 
tidak bisa tidak berbuat dosa”. Itu berarti manusia yang berdosa ini tidak bisa 
menolong diri sendiri, apalagi di jadikan center point (titik pusat dari kehidupannya)     

Rasul Paulus berkata :  
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara 
yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah 
perkara yang di atas, bukan yang di bumi.  

Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di 
dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, 
kamupun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. (Kolose 
3:1-4) 

Itu berarti sebagai orang percaya yang telah diperbaharui oleh Kristus titik pusat 
hidupnya adalah Kristus, bukan dirinya sendiri apalagi pikirannya, pengharapannya 
                                                
24
" The"Word"of"Faith,"November"1984,"hal."3"
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ada di dalam Kristus, berdasarkan pada kebenaran Firman Tuhan dan bukan pada 
pengharapan yang di bangun atas dasar pikiran-pikiran diri manusia sendiri.  

Orang kristen yang telah diperbaharui (dibangkitkan bersama Kristus) 
menyadari dan mengakui kelemahan serta dosanya di hadapan Tuhan dan dengan 
kuasa Tuhan yang dianugerahkan baginya membuat dia mampu menjalani 
kehidupannya sedemikian rupa sebagai orang yang percaya,  

Itu sebab kita sebagai orang percaya hendaknya jika kita berpikir biarlah kita 
berpikir sedemikian rupa dengan bertitik pusat pada Kristus dan semua yang kita 
pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas yang berkaitan dengan kekekalan, karena 
kita telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus.   

Pikirkanlah semua hal yang positif (baca : benar sesuai dengan Firman Tuhan) 
tanpa harus ber-“positive thinking”,  

 “Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, 
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, 
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu” (Filipi 
4:8). 
 

Daftar Pustaka :  
1. Ir. Herlianto, M.Th. Teologi Sukses: Antara Allah dan Mamon. BPK Gunung 

Mulia, Jakarta 
2. Ir. Herlianto, M.Th. Humanisme dan Gerakan Zaman Baru. Yayasan Kalam 

Hidup, Bandung. 
3. Jonathan D. James. Gerakan Penipuan di Akhir Zaman. Lembaga Literatur 

Baptis, Bandung. 
4. Makalah Sahabat Awam No. 80: Positive Thinking, Yayasan Bina Awam, 

Bandung. 
5. Makalah Sahabat Awam No. 16: Teologi Sukses. Yayasan Bina Awam, 

Bandung. 
6. Makalah Sahabat Awam No. 33: Word Faith Movement. Yayasan Bina Awam, 

Bandung. 
7. Nori Muster ; Dreaming Peace Your Thoughts Can Change The World, 2007  
8. Norman Vincent Peale ; Kuasa Positif Yesus Kristus, BPK Gunung Mulia, 

Jakarta, 2003  
9. Norman Vincent Peale ; Enam Sikap Pemenang, BPK Gunung Mulia, Jakarta 

2000 
10. http://www.thegreatdepressioncauses.com/ 
11. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/n/norman_vincent_peale.html 

 
Pdt. Henry Mimbar Sitompul, S.Th.  

Gembala GIII Gunma 
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Perkenalan Bapak Todo Napitupulu 
 
Halo semua, 
 
Saya Todo Napitupulu, berasal dari Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Sumatera 
Utara. Dengan anugerah Tuhan, setelah tamat SMU, pada tahun 2002 saya datang ke 
Jepang sebagai pelajar, dan saat itulah saya pertama kali beribadah di GIII Tokyo. 
Meskipun dibesarkan dalam keluarga Kristen, saya baru menerima Yesus secara 
pribadi lewat pembinaan kelompok PA di GIII Tokyo ini. Saya belajar bahasa Jepang 
selama 1 tahun di Tokyo, dan tahun 2003-2006 saya melanjutkan studi di Nagano 
National College of Technology, dan kemudian kembali ke Tokyo melanjutkan 
pendidikan di University of Electro-Communications. Setelah kembali beribadah di 
GIII Tokyo, saya aktif di kepengurusan pemuda/i, penerjemah, dan saat ini 
dipercayakan menjadi koordinator komisi anak & remaja di kemajelisan GIII Tokyo.  
Pada pertengahan tahun ini saya diberi kepercayaan membantu tugas bendahara dan 
sekretaris di majelis harian DGP, sebagai pengganti Bpk. Chris Salim yang kembali ke 
Indonesia.  
 
Saat ini saya bekerja di bidang IT. Hobby saya adalah menonton film dan sedikit 
programming. Saya sedikit agak pelupa, sehingga film yang sudah pernah saya tonton 
pun terkadang seperti film baru. :) 
Saya sudah menikah dengan kekasih lama saya Apriani Sinurat dan dikaruniai satu 
putri dan satu putra, Gia dan Toby. Saya selalu rindu keluarga kami dapat menjadi 
saluran berkat untuk orang lain. Saya bukanlah yang terbaik, tetapi akan selalu 
berusaha memberikan yang terbaik, karena Tuhan telah memberi yang terbaik. 
 
Mohon dukungan dan doanya. 
 
Selamat Natal untuk kita semua. Horas! 
 

Todo Napitupulu 
Sekretaris Majelis Dewan Gereja Pusat GIII 
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Perkenalan Pdm Hendrik Sarinda 
 
Saya Hendrik Jonnyor Sarinda, berasal dari Kabupaten Talaud Sulawesi Utara. Anak 
ke-6 dari enam bersaudara dari orang tua kami H.M. Sarinda dan H. Nanangkong. 
Sebelumnya saya berdomisili di Kodya Bitung. Dengan anugerah Tuhan, setelah 
menyelesaikan studi pada jenjang S1 tahun 2013 di STT “ATI” Anjungan, Kalimantan 
Barat saya datang ke Jepang membantu pelayan jemaat di GIII Tokyo dalam persiapan 
belajar Bahasa dan Budaya Jepang, dan setelah itu ditugaskan untuk membantu 
pelayan jemaat GIII di wilayah Kansai.  
 
Saya belum menikah, namun sudah dan sedang mendoakan seseorang yang sudah saya 
kenal dekat sejak studi untuk menggumuli kehendak Tuhan akan penolong yang 
sepadan. Mohon dukugan dalam doa dari semua hamba Tuhan dan Jemaat GIII Jepang, 
kiranya Tuhan Yesus menolong saya untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat 
yang membutuhkan kasih Tuhan.   
 
Selamat Natal 2013 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2014 
 

Hendrik Jonnyor Sarinda, S.Th. 
Asisten Koordinator GIII Wilayah Kansai 
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“Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam 
kandungan ibuku.” (Mazmur 139:13) 

 
Sejak kecil saya memiliki sifat yang cenderung ingin damai dan sebisa mungkin 

ikut dengan arus di sekitar saya, demikian juga dalam hal memilih untuk memeluk 
kepercayaan atau agama. Saya dilahirkan dalam keluarga keturunan Tionghoa yang 
menganut kepercayaan menghormati dan menyembah leluhur, dan sejak kecil saya 
mengikuti ritual bersembahyang di meja sembahyang (tempat menyembah leluhur) 
tanpa banyak bertanya. Ketika masuk sekolah saya disekolahkan di TK lalu SD yang 
mengajar agama Buddha, dan lagi-lagi tanpa banyak bertanya saya ikuti saja 
kegiatan-kegiatan sembahyang dan ritual agama Buddha. Agama Buddha mengajarkan 
bagaimana manusia harus terlepas dari nafsu, dan bila sudah sepenuhnya bisa terlepas 
dari nafsu barulah bisa mencapai kondisi dimana manusia itu akan selamat dari 
lingkaran reinkarnasi. Akan tetapi guru agama saya berkata bahwa jaman sekarang ini 
sudah tidak ada lagi orang yang bisa mencapai tingkat tersebut, dan semua manusia 
hanya akan berputar terus menerus dalam lingkaran reinkarnasi.  

Ketika saya kelas 3 SD, ayah dan kakak laki-laki saya meninggal dalam jangka 
waktu yang berdekatan. Saat itu saya dihadapkan secara pribadi dengan yang namanya 
kematian, dan saya jadi mengerti bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa 
menghindarinya. Ketika saya merenungkan kembali ajaran agama Buddha tadi saya 
juga sadar bahwa di sana tidak ada jalan keluar.  

Setelah lulus SD saya masuk ke SMP Kristen. Lagi-lagi sifat saya ikut arus muncul, 
dan tanpa berpikir panjang saya memutuskan untuk “masuk” agama Kristen. Oleh 
kakak perempuan saya yang juga bersekolah dan lulus dari SMP yang sama dan sudah 
bertobat saya dibacakan traktat “Empat Hukum Rohani”, dan di situ saya mengambil 
keputusan untuk berdoa menerima Yesus. Sejak itu juga saya mencap diri saya sebagai 
orang Kristen, dan mulai beribadah ke gereja, saat teduh dan berdoa.  

Bila saya melihat kembali ke saat-saat itu, saya sampai kepada kesimpulan bahwa 
sebenarnya iman saya itu sungguh suatu iman yang lemah sekali. Karena meskipun 
sebenarnya yang diutarakan dalam traktat “Empat Hukum Rohani” itu adalah jawaban 
dari pergumulan saya mengenai kematian, saya tidak sadar akan hal itu. Meskipun 
saya telah menyatakan diri saya Kristen, selain ibadah minggu saya bergumul luar 
biasa untuk membiasakan diri dalam melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang 
berguna untuk mengembangkan iman saya seperti saat teduh, menggali Firman Tuhan, 
berdoa, dan seterusnya.  

Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan orang-orang yang 
mendorong dan menuntun seperti kakak dan teman-teman, dan orang-orang yang 
dipakai untuk menguji iman saya seperti ibu saya. Ibu saya tidaklah senang saya dan 
kakak saya menjadi orang Kristen, terutama akan kekuatiran bahwa kami tidak akan 
lagi menjaga penyembahan kepada leluhur. Sampai pada puncaknya terjadi dimana 
kami bentrok dengan ibu atas prinsip tidak mau lagi sembahyang kepada leluhur. 
Sungguh adalah pekerjaan Tuhan, setelah bentrokan itu justru sikap ibu saya mulai 
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melunak. Bahkan beberapa lama setelah itu ibu saya mau ikut ke gereja dan lalu 
percaya kepada Yesus sebagai juruselamat. Akhirnya atas belas kasihan Tuhan, semua 
anggota keluarga saya menjadi Kristen. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan atas 
kemurahanNya kepada saya dan keluarga saya.  

Terlepas dari pengalaman-pengalaman tersebut, dari sisi rohani tetap saja 
pertumbuhan saya sangatlah lambat. Sampai saya datang ke Jepang, beribadah dan 
melayani di GIII Tokyo, saya mulai memiliki lebih banyak kesempatan untuk 
berinteraksi dengan orang-orang yang kuat dalam iman. Tetapi tetap saja iman saya 
sangatlah lemah, terutama karena saya tidak memiliki pengertian yang cukup akan 
Firman Tuhan. Ada beberapa titik turning point yang saya lihat terjadi dalam 
kehidupan rohani saya. Yang pertama adalah ketika saya berjumpa dengan calon istri 
saya, dimana kami bersama-sama mulai saling mendukung untuk bertumbuh. Yang 
kedua adalah ketika saya terlibat dalam perdebatan mengenai satu kotbah yang 
didasarkan pada penafsiran Alkitab yang rancu. Meskipun dari pengertian saya yang 
tidak sempurna saya tahu bahwa kotbah tersebut tidak beres, saya tidak bisa 
menjelaskan dengan baik dimana ketidakberesannya. Sejak itu saya mulai berusaha 
menggali Firman Tuhan lebih dalam, mendengarkan kotbah-kotbah dan membaca 
buku-buku yang didasarkan pada penafsiran yang teliti dan setia akan Alkitab. Yang 
ketiga adalah ketika saya bergabung dengan satu kelompok pemahaman Alkitab 
dimana anggota-anggotanya sangat menyukai menggali Firman Tuhan dengan 
sungguh-sungguh.  

Perlahan-lahan saya mulai mengerti lebih banyak akan Firman Tuhan, dan 
mengenal lebih jauh siapakah Tuhan dan pekerjaanNya dalam diri saya. Saya juga 
makin melihat betapa bobroknya saya, betapa penuh dengan dosa diri saya, dan bahwa 
sebenarnya saya tidak layak menerima keselamatan tersebut. Saya akhirnya sadar 
bahwa segala aspek kehidupan saya tidak ada satupun yang kebetulan, semua sudah 
direncanakan dan dilaksanakan oleh Tuhan untuk membawa saya ke dalam 
keselamatan. Pekerjaan Tuhan bukan dimulai pada saat saya berdoa menerima Yesus 
itu, tapi sebenarnya Tuhan sudah memilih dan menentukan saya untuk dipanggil ke 
dalam kerajaanNya sebelum dunia ini diciptakan, yaitu di dalam kekekalan (Rm 
8:29-30). Meskipun kehidupan iman saya diawali dengan sesuatu yang sangat kabur, 
lambat laun Tuhan membukakan mata rohani saya, dan saya melihat ada kepastian 
keselamatan yang menjadi jawaban atas pergumulan saya ketika saya masih kecil.  

Saya sadar bahwa saya masih jauh dari sempurna. Meskipun di luar saya terlihat 
sebagai orang yang sudah banyak pengalaman dalam hidup bersekutu dengan dan 
melayani Tuhan, tapi Tuhan tahu isi hati saya yang masih penuh dengan banyak 
kelemahan dan kekotoran. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan yang penuh belas kasihan 
akan menyucikan saya terus menerus, karena memang untuk itulah saya ditentukan 
untuk menjadi anakNya (Ef 1:4-6). 

Jemmy Widjaja 
Sekretaris Majelis Dewan Gereja Pusat GIII 
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Kegiatan jemaat GIII Suzuka 

 
Salam sejahtera, kami segenap jemaat GIII Suzuka bersyukur kepada Tuhan Yesus 
kepala Gereja yang setia memelihara jemaat ini. Kami sangat menikmati kebersamaan 
dan kekeluargaan dan kehangatan kasih di jemaat ini.  

    
Ibadah minggu 14 Nov 2013  Suasana ibadah minggu   Mendoakan Anak SM 

   
 Tim musik Ibadah minggu                    Gedung Gereja 

                            513-0806 Mie-ken, Suzuka-shi, Sanjo, 3 Chome 7-21 

Ibadah Natal dan HUT 

Firman Tuhan Ibadah Natal      Pujian Natal     Sambutan Ketua Panitia Natal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Peneguhan Pdm Hendrik sebagai asisten gembala   Peneguhan majelis 
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Kegiatan Jemaat GIII Minami Ibaraki 
 

    
 Pemuda & Jishussei     Hari Ibu             Paskah dan HUT ke-10 

   

HUT Tokyo ke-24            Natal 8 Des 2013      Pengutusan Pelajar ke Ind 
 

Kegiatan jemaat GIII Oarai 

 

    

Pemberkatan Nikah Jemaat      Penyerahan & Baptisan Anak  

   
HUT Ke-16          Ibadah Budaya Indonesia    Ibadah Padang di MI-KI 

   
HUT Ke-20, Pengutusan Gembala, HUT di Gereja GMIJ  Malam Misi Oleh Pdt. KIM  
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     Peneguhan Majelis        Ibadah 17 Agustus   Eukharistein CUP HUT Tokyo 

      
KMKI Tokyo Ibadah Pemuda Aksi Tohoku-3 Pengutusan Penghiburan Medan Plaza 

   

Natal Pemuda & Jishussei  Natal Sekolah Minggu    Natal Jemaat 25 Desember 
 

Kegiatan jemaat Persekutuan Hamamatsu 

 

Kebersamaan setelah ibadah 
 
 
 
 
 
 

      Ibadah HUT 
 

Kotbah oleh Pdt Yustinus 
 
Ibadah padang di rumah Bpk 
Victor Paulus 
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Kegiatan jemaat GIII Gunma 

    
   Ibadah Malam                      Ibadah Padang 

  
           Ibadah Kaum Bapak & Ibu 

    
                         Kegiatan Pemuda 

    
           Kelompok PA                         Kursus Kairos 

   
Pentahbisan Majelis                        Sekolah Minggu 

   

                       Natal Gabungan 
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Kegiatan jemaat Persekutuan Osaka 

 

Suasana setelah ibadah 

 

 

 

Kesaksian 

Ibu Grace & 

Bpk Meguro 

 

 

 

 

Kotbah Pdt Atsumi dan Peneguhan Pdm Hendrik Sarinda 

  Kotbah Pdm Hendrik       Perkenalan Jemaat Baru      Ibadah Padang  

                  Sidi Sdri Diana         Perpisahan Para Perawat 

Ibadah dan Perayaan Natal
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Kegiatan jemaat GIII Aichi 

Persekutuan setelah ibadah  Kesaksian kaum remaja  Bersama Pdt Barnabas Kim 

Bersama Pdt Bambang Yonan  Natal Sekolah Minggu          Koor Natal 

Kotbah Natal Pdt Yusaku Ota  Kesaksian Ibu Grace & Bpk Meguro 

 
Kegiatan jemaat GIII Tokyo 

      Ibadah awal tahun       Pentahbisan majelis baru  Ibadah Jumat Agung 

Ibadah dan Perayaan Paskah 
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     Indonesia Night           Perayaan Hari Ibu        Perayaan Hari Bapak 

         

Pentahbisan                     Kompetisi Olahraga 

Pdm Hendrik Sarinda 

     PA Kaum Ibu       PA Gabungan Pemuda       Seminar Keluarga 

Ibadah dan Perayaan HUT 

           Peneguhan Pdt Frengky Pahibe                     Shicigosan 

Ibadah dan Perayaan Natal 
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              Carolling Natal di Shibuya                  Ibadah Malam Natal 

 
Kegiatan jemaat Pos PI Tokyo Barat 

      Ibadah Padang 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ibadah dan Perayaan Natal 

 
 Kegiatan jemaat Pos PI Hiratsuka         Kegiatan Hamba Tuhan 

       Suasana setelah ibadah               Seminar Bersama Pdt Barnabas Kim 



!


