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Pengurus Pemuda G III Tokyo

Who Am I ?

1. Aku membawa campuran minyak mur dengan
minyak gaharu saat menguburkan Yesus.

2. Aku mengusap wajah Yesus yang berlumuran
darah.

3. Yesus melakukan mukjizat menyambung telinga
kananku yang putus.

4. Aku yang menggulingkan batu penutup kubur
Yesus.

5. Ketika Yesus masuk Yerusalem, Yesus
menunggangiku dan disambut sebagai Raja.

6. Aku yang membeli kain lenan dan menurunkan
mayat Yesus dari salib.

7. Yesus mengatakan perihal ibu-Nya kepadaku
ketika ia di kayu salib.

8. Aku yang bertemu Yesus pertama kali setelah Ia
bangkit.

9. Mereka lebih memilih membebaskanku dan
menyalibkan Yesus.

10.Yesus pertama kali dibawa kepadaku setelah Ia
ditangkap.

11.Aku mengambil air dan membasuh tanganku di
hadapan orang banyak.

12.Yesus menampakkan diri kepadaku dan temanku
ketika kami sedang berjalan ke sebuah kota.

13.Aku meragukan kebangkitan Yesus sampai aku
melihat -Nya secara langsung.

14.Aku mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus
namun Ia tidak memberikan jawaban apapun.

15.Aku baru datang dari luar kota ketika disuruh
memikul salib Yesus.

16.Aku datang dengan sepasukan prajurit dan
penjaga Bait Allah untuk menemui Yesus.
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Jawaban Kuis BLAZE Edisi III



Pdm. Widodo Pasaribu Habeyahan

“Analogi Tubuh Kebangkitan”
Pada tanggal 2 dan 4 April 2021, kita telah memperingati

hari kematian (Jumat Agung) dan kebangkitan Yesus Kristus pada

hari yang ketiga sebagai Tuhan dan Juruselamat umat manusia

(Paskah). Oleh sebab itu, artikel ini ditulis berdasarkan kitab 1

Korintus 15:35-41, guna memberikan pemahaman teologis

tentang “Analogi Tubuh Kebangkitan” dan mengaplikasikannya di

tengah-tengah kehidupan kita sebagai kaum Pemuda/i GIII Tokyo.

Latar Belakang: Pada umumnya penduduk di Korintus

tidak memercayai perihal kebangkitan tubuh. Mereka sering

mempertanyakan kebangkitan tubuh serta keberadaan dari tubuh

yang akan dikenakan saat dibangkitkan kelak (lihat ayat 35).

Ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan tubuh membuat

Paulus berang sehingga menghardik mereka dengan berkata,

“Hai orang bodoh” (ayat 36).

Namun sebaiknya kita jangan terburu-buru untuk

mengartikan kata “bodoh” yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus.

Kata ini diterjemahkan dari kata sifat Yunani (aphron). Kurang

tepat bila diartikan bodoh secara intelektual. Paulus menyadari

bahwa orang-orang Korintus adalah orang-orang berpendidikan,

bahkan ia merasa gentar berdiskusi dengan mereka (band. 1 Kor.

2:1-5).

Secara hurufiah, kata “aphron” memiliki beberapa

pengertian, yakni kehilangan akal (mindless), bebal (ignorant),

tidak percaya (unbelieving) atau tidak berhikmat (unwise). Jadi,

kata “bodoh” di sini mengacu pada keberadaan orang-orang

Korintus yang kerap mengabaikan, tidak peduli atau menganggap

kebangkitan tubuh sebagai sesuatu yang tidak ada. Oleh karena

itu, wajarlah bila pembahasan tentang kebangkitan tubuh secara

spontan mereka tolak (band. Kis. 17:32; 18:5-6). Jadi, Paulus

bukan berkata kasar dan melecehkan seperti orang yang tidak

berpendidikan. Ia sedang menyatakan tindakan disiplin untuk

memercayai suatu kebenaran. Bukankah ketegasan atau disiplin

demi kebenaran adalah bagian dari kasih?

Keberadaan orang-orang Korintus yang tidak percaya akan

kebangkitan tubuh mendorong Paulus untuk memberi analogi

tentang tubuh kebangkitan. Tujuannya untuk memudahkan

mereka memahami makna kebangkitan tubuh secara gamblang

dan benar. Apakah analogi yang dipakai Paulus untuk

menjelaskan perihal kebangkitan tubuh?

1. Benih (lihat ayat 35-38)

Mungkin yang dimaksud oleh Paulus perihal “benih yang

ditabur” dalam hal ini adalah benih gandum. Pohon gandum

selalu berasal dari benih gandum, bukan berasal dari benih

mangga atau lainnya. Benih gandum yang akan ditabur harus

terlepas dahulu dari kulitnya dan mati di dalam tanah agar

tumbuh tunas baru hingga akhirnya menjadi pohon gandum.

Benih harus mati dan terkubur di dalam tanah, tetapi dari

kematian itu akan muncul kehidupan (band. Yoh. 12:23-28).

Rasul Paulus memakai istilah yang sama, yakni “tubuh”

untuk menyatakan tubuh kita saat ini, sekaligus juga tubuh yang

akan kita kenakan saat dibangkitkan kelak. Namun, ia juga

membedakan antara tubuh surgawi (tubuh kebangkitan nantinya)

dengan tubuh duniawi seperti tubuh kita saat ini (ayat 40), atau

antara tubuh alamiah dengan tubuh rohani (ayat 44). Tentu saja

sangat jelas perbedaan di antara keduanya. Tubuh alamiah terdiri

dari darah dan daging, tetapi tubuh surgawi adalah tubuh rohani.

Mustahil bila di surga nanti kita menggunakan tubuh alamiah,

sebab darah dan daging tidak mendapat bagian dalam Kerajaan

Allah (lihat 1 Kor. 15:50).

Secara cermat Rasul Paulus memakai kata yang berbeda

untuk menjelaskan tentang kebangkitan tubuh. Dalam dunia

Yunani, pribadi manusia diuraikan dengan empat istilah. Istilah

pertama (sarks). LAI menerjemahkannya dengan kata “daging”

(lihat ayat 39, 50). Maknanya mengungkapkan kepada bagian

pribadi yang kelihatan (lihat ayat 39,50). Istilah kedua, (soma)

yang diterjemahkan sebagai “tubuh” (lihat ayat 35, 38),

menjelaskan bagian manusia yang nampak dalam relasi dengan

hal supernatural. Istilah ketiga, (psuche) yang berarti “jiwa.” LAI

menerjemahkannya sebagai “tubuh alamiah” (lihat ayat 44),

digunakan untuk menjelaskan bagian manusia tidak nampak

dalam relasinya dengan alam sekitar atau sesama ciptaan. Dan

istilah yang keempat, (pneumatikos). Diterjemahkan sebagai

“tubuh rohaniah” (lihat ayat 40, 44). Kata ini digunakan untuk

menjelaskan bagian pribadi manusia yang tidak nampak dalam

kaitannya dengan dunia supernatural.

Cara Paulus menjelaskan tubuh kebangkitan orang-orang

percaya juga sangat menarik untuk dicermati. Ia sama sekali

tidak menegaskan adanya perbedaan dengan tubuh kebangkitan

Yesus Kristus, bahkan terkesan menyamakannya (lihat 1 Kor.

15:12-13). Namun, Rasul Paulus juga mengkontraskannya dengan

tubuh Adam sebagai manusia pertama yang bukan dikatakan

sebagai “yang rohaniah, tetapi yang alamiah.” Ungkapan

“makhluk yang hidup” di sini mengindikasikan perihal

keberadaan Adam saat masih berada di taman Eden (lihat 1 Kor.

15:45-46). Melalui analogi yang digunakan oleh Paulus, pastilah

ia hendak mengatakan bahwa tubuh tersebut tidak sama dengan

tubuh yang diletakkan di dalam kubur. Namun, tubuh itu akan

menjadi baru, tetapi berkaitan erat dengan yang lama (1 Kor.

15:35-41).

Mari sejenak kita renungkan perihal keberadaan tubuh

Yesus setelah bangkit. Setelah bangkit, tubuh Yesus tidak sama

dengan ketika masih hidup. Wujud lama, tetapi tubuh baru. Yesus

bangkit dengan tubuh yang kekal, tidak mati lagi. Namun tubuh

kebangkitan Kristus mempunyai kaitan dengan tubuh duniawi

yang tidak mengalami kebangkitan. Buktinya orang-orang

mengenali-Nya (Yoh. 20:20). Awalnya, Tomas tidak percaya Yesus

yang bangkit, tetapi Ia dapat mengenali secara pasti setelah

melihat langsung dan memegang tubuh Yesus (Yoh. 20:24-29).

Luka di tubuh Yesus akibat penyaliban tidak hilang (Yoh. 20:25-

29; Why. 5:6). Yesus juga dapat makan, meskipun tidak

memerlukannya (Luk. 24:30-33; 41-43). Tubuh Kristus bukan

hanya sesosok roh yang menampakkan diri, melainkan berdaging

dan bertulang yang dapat dilihat dan disentuh (Luk. 24:41-43).

Namun, tubuh Yesus setelah kebangkitan itu tidak bisa dibatasi

oleh ruang dan waktu sebab la dapat melewati pintu-pintu yang

tertutup (Luk. 24:36; Yoh. 20:19). Dan la dapat menampakkan diri

dan menghilang sesuai kehendak-Nya (Luk. 24:15; Yoh. 20:19).

Memang dengan keterbatasan akal budi amat sulit bagi kita

untuk memahami sepenuhnya perihal kebangkitan tubuh.

Pendekatannya sebaiknya melalui aspek imani, bukan semata

aspek akali; bukan jasmaniah, melainkan rohaniah.

Memang kita harus menggunakan akal budi untuk mencari

jawabannya. Kita harus rasionalistis, tetapi bukan menjadi

rasionalisme. Bila kita belum menemukan jawaban yang

diharapkan, tetaplah berorientasi pada iman, bukan akal. “Orang

benar akan hidup oleh iman” (Hab. 2:4; Rm. 1:17). “Iman adalah

DASAR dari segala sesuatu yang kita harapkan dan BUKTI dari

segala sesuatu yang tidak kita lihat” (Ibr. 11:1).

Pada hakikatnya ajaran kebangkitan tubuh bukan untuk

dimengerti sepenuhnya oleh logika, melainkan untuk dipercayai

dengan sepenuh hati. Fakta yang ada menunjukkan bahwa

manusia cenderung meragukan sesuatu yang bersifat

supernatural, mungkin karena tidak dapat dilihat secara kasat

mata dan dibuktikan secara ilmiah. Pertanyaannya, apakah benar

sesuatu yang bersifat supernatural itu sesungguhnya tidak ada,

atau karena faktor tidak tahu? Apakah sesuatu yang tidak dapat

kita ketahui, sebenarnya tidak ada? Dan apakah sesuatu yang

tidak dapat kita lihat, harus ditolak dan tidak perlu dipercayai?

Bila disimpulkan, tubuh kebangkitan itu ada

kesinambungan (tetap sebagai tubuh kita), tetapi tidak ada

kesamaan di antara kedua tubuh itu, baik dengan tubuh pada saat

ini maupun tubuh saat dibangkitkan nanti . Tubuh kebangkitan itu

bukan tubuh ragawi sepenuhnya karena tidak dapat dibatasi oleh

ruang dan waktu. Bukan juga tubuh roh sepenuhnya karena bisa

dilihat secara kasat mata, dapat diraba serta bisa dipeluk. Yesus

yang dilihat oleh para murid setelah kebangkitan-Nya adalah

Yesus yang sama, tetapi sekaligus juga berbeda. Tidak ada

kesamaan ragawi, tetapi ada kesamaan pribadi. Yesus yang

dilihat oleh para murid memang Yesus yang sama seperti yang

mereka ketahui, tetapi juga Yesus yang tidak sama.

Seperti itulah keberadaan tubuh kita kelak saat

dibangkitkan. Tampaknya kita masih saja penasaran ingin

mengetahui secara detail? Bersabarlah untuk menantikannya

karena kelak ketidaktahuan kita akan menjadi pengetahuan

(band. Yoh. 16:23-24). Kini Yesus tengah berada di surga sedang

mempersiapkan kedatangan-Nya kembali untuk membangkitkan,

mengubah tubuh kita dan membawa kita ke rumah Bapa di surga.

Penutup: Melalui “Analogi Tubuh Kebangkitan” yang

ditulis berdasarkan 1 Korintus 15:35-41, yaitu benih, daging dan

tubuh, sebagai Pemuda/i GIII Tokyo kita didorong untuk dapat

menjelaskan kepada orang-orang yang meragukan kebangkitan

Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan yang telah mati, bangkit, hidup

selama-lamanya dan memberi hidup kekal bagi setiap orang yang

percaya pada-Nya.

Artikel Utama

Memang pohon gandum berasal dari benih gandum. Namun,

tidak dapat disamakan antara pohon gandum dengan benih

gandum. Semoga ilustrasi ini menolong kita untuk memahami

analogi benih ini. Suatu hari ada seorang bapak membawa

anaknya yang bernama John pergi ke sebuah kebun. Sesampai di

kebun, John menunjuk sebuah pohon jagung dan bertanya pada

ayahnya, “Apakah itu?” Spontan ayahnya menjawab, “Jagung.”

Sejak itu John tahu bahwa itu adalah pohon jagung. Ketika pohon

jagung itu berbuah maka ayahnya memetik buahnya dan

menyerahkan kepada istrinya untuk direbus. Selesai direbus

ayahnya memakannya. John mendekati ayahnya dan bertanya,

“Papi itu apa?” Ayahnya kembali menjawab, “Jagung.”

Pengertian seperti itulah yang dimaksudkan oleh Paulus

melalui analoginya dalam menjelaskan kebangkitan tubuh Yesus

Kristus. Yesus harus mati dahulu agar orang berdosa beroleh

hidup yang kekal. Tanpa kematian tidak akan ada kehidupan.

Seperti benih yang ditabur ke tanah harus mati dahulu agar tunas

dapat tumbuh, tubuh Yesus harus mati dan dikubur dahulu, baru

kemudian bangkit dari kubur sebagai tunas yang baru.

2. Daging (ayat 39)

Analogi yang kedua adalah daging. Para ilmuwan dengan

bangga menunjukkan penemuan llmu Pengetahuan bahwa setiap

daging makhluk hidup berbeda struktur selnya. Ironisnya, pada

abad pertama Paulus sudah mengungkapkan hal itu secara tepat.

Penggunaan analogi daging yang dipakai oleh Paulus sebagai

penegasan untuk tidak perlu meragukan kuasa Allah dalam

menciptakan berbagai jenis daging yang berbeda satu sama lain.

Untuk mendukung analoginya, Rasul Paulus mempertegas

dengan kata “lain” (lihat ayat 39-41). Ada dua kata Yunani yang

dapat diterjemahkan dengan kata “lain.” Pertama, (allos) yang

artinya lain tetapi sama jenisnya. Kedua, (heteros) yang berarti

lain dan lain jenisnya. Paulus menggunakan keduanya untuk

menjelaskan perbedaan di antaranya. Daging yang berbeda (allos)

disebut “daging” (lihat ayat 39), tetapi “daging” yang berbeda

(heteros) dan lain jenisnya (lihat ayat 40). Yohanes membedakan

(heteros) antara pribadi Yesus Kristus dengan Roh Kudus, tetapi

secara substansi kedua-Nya (allos) sama yakni Allah (Yoh. 14:16).

Jelaslah, bahwa ada perbedaan yang mendasar perihal

tubuh Yesus pra dan post kebangkitan-Nya dari kubur. Tubuh

surgawi tidak sama dengan tubuh duniawi, tetapi substansi

keduanya sama, yaitu sama-sama tubuh.

3. Tubuh (ayat 40-41)

Alkitab tidak mengajarkan bahwa saat kebangkitan, Allah

akan menyatukan kembali atau memulihkan kembali tubuh kita

yang sudah menjadi debu untuk kembali seperti semula seperti

semasa masih hidup. Kata kunci untuk memahami tubuh

kebangkitan adalah kesinambungan bukan pemugaran.



D: Kembang tahu
U: Mauren
“Selamat sudah diterima di
daigaku!! Otsukare dek.
Pindah Tochigi tetap
melayani Tuhan ya! Korekara
mo ganbarimashou!”

D: Fans Yesus
U: Pengurus Pemuda
"Semangat melayani
manteman. Tuhan
memberkati”

Happy Birthday

Ditulis oleh Puspa Astriana

PA Toda baru dibuka sejak tanggal 7 Maret 2021

diawali dengan kerinduan teman-teman

kenshuusei yang ada di Toda. PA ini

beranggotakan 12 orang yang bekerja di

perusahaan percetakan buku. PA ini akan

diadakan sebulan sekali.

PA TODA

Buku ini dibagi dalam dua bagian besar, yaitu paruh pertama buku ini berfokus pada Yesus sebagai

Raja. Ini membahas topik-topik termasuk Yesus sebagai pribadi Tritunggal, Injil sebagai kabar baik, dosa

kita, dan Kristus sebagai Raja yang menderita. Bagian berikutnya berfokus pada tujuan Yesus yang

ditunjukkan melalui Karya Salib. Buku ini membawa kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

dalam tentang siapa Yesus Kristus, dan apa arti Penyaliban dan Kebangkitan bagi umat manusia.

Walaupun buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak perlu khawatir karena

bahasa asli (Bahasa Inggris) yang digunakan dalam buku ini cukup mudah dipahami dan sangat menarik

dari halaman ke halamannya. Bagi pemuda-pemudi yang ingin melihat gambaran seperti apa yang dimuat

dalam buku “Jesus The King: Understanding The Life and Death of The Son of God” ini, bisa juga mengikuti

9 Hari Renungan Harian yang didasarkan dari buku ini (tersedia dalam bahasa indonesia) pada barcode

yang tersedia di atas. D: Jemaat Pemuda
U: Semua Panitia Kamp
Pemuda 2021
“Semangat untuk semua panitia
dalam mempersiapkan kamp!
Let all the glory & honor to
GOD only!”

D: Syalom
U: Natasia Yosua
“Selamat atas
pentahbisannya sebagai
Majelis. Kiranya Tuhan
memberkati dan
memampukan dalam tugas
pelayanan yang ada.
Semakin mengasihi Tuhan,
mengasihi sesama,
semangat dalam
membangun iman jemaat.
Kasih Karunia Yesus Kristus
menyertaimu senantiasa,
Amin.

D: Sister
U: Maria
“Semangat ya
nyuugakushiki! Semoga
dapet kehidupan univ
yang indah kedepan!”

D: Hayo siapa
U: Sally
“Otsukare sisturrrr
Korekara mo yoroshikunee~~
ganbarimashoooo”

MARET APR I L

Selamat Ulang Tahun! Tuhan Yesus Memberkati!

D: temannya Jun
U: Adella
“Selamat ulang tahun kakkkkk.
Turning 22 is big! Especially
when it’s someone like you, who
has made the most of each year
and made such a positive
difference for the people in your
life. Grateful to having you here
in this world.”

Jesus The King - Understanding The Life and

Death of The Son of God - Timothy Keller

Pada bulan April kali ini, bertepatan dengan momen Paskah - dimana kita

memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus, tim redaksi dari Blaze

ingin merekomendasikan buku dengan judul Jesus The King - Understanding

The Life and Death of The Son of God yang ditulis oleh Timothy Keller, pendeta

dari Redeemer Presbyterian Church di New York City, seorang penulis buku

terkenal lainnya seperti “The Prodigal God”, “The Reason for God”, “Every

Endeavor”, dan “Prayer”. Dalam buku ini, Timothy Keller menggali ke dalam

Kehidupan, Kematian, dan Kebangkitan Yesus Kristus yang diceritakan dalam

Injil Markus.

PERSEKUTUAN
PERAWATKITASENJU

ULANG TAHUN
Darien Jonathan

Sally Monica Siahaan

Mauren Lauritha
Rumainum

Valdo Manopo

Maria Fransisca Rajagukguk

Erika Marthatilova Siahaan

Martin Sirait

Thoman Mariono Sibarani

Jason Kurniawan

Ririn Astrida Aritonang

Adella Naftali Wibisono

DUDU

Persekutuan ini dibentuk pada tanggal 6 Maret,

ditujukan untuk khususnya untuk perawat-perawat

yang baru datang dari Indonesia dan berdomisili di

wilayah Kita Senju. Adapun Persekutuan ini

beranggotakan 23 orang dan diadakan dua kali

sebulan yaitu setiap minggu ke-2 dan ke-4.

Rekomendasi Buku



Meskipun Kaum Nestorian diduga adalah yang
pertama membawa Kekristenan ke Jepang pada abad
ke-13, Kekristenan pertama kali dibawa secara
terorganisir oleh misionaris Katolik asal Portugal,
Francis Xavier, yang tiba di Kagoshima pada tahun
1549. Walau ada tantangan bahasa dan budaya,
pelayanannya selama 2 tahun di Jepang dianggap
berhasil karena membuahkan jemaat Katolik di
Nagasaki, Yamaguchi dan Oita. Kekristenan terus
berkembang hingga di akhir abad ke-16, sekitar
300.000 orang Jepang sudah dibaptis.
Keadaan berubah drastis saat Toyotomi Hideyoshi
naik takhta di tahun 1582. Ia melihat pendatang Eropa
yang berpenampilan menakutkan datang dengan kapal
bersenjata dan kekuatan militer yang canggih, dan
mengetahui bahwa Spanyol baru saja menaklukkan
Filipina. Ia yakin bahwa negara-negara Eropa berusaha
menjajah Jepang melalui penyebaran Kekristenan.

Hideyoshi kemudian melarang Kekristenan dan
menangkap 26 orang Katolik asing dan Jepang,
termasuk 3 anak remaja berusia 12-14 tahun, di
ibukota Kyoto. Selama 30 hari, mereka dipaksa
berjalan sejauh lebih dari 900 km di tengah salju
sampai ke Nagasaki, supaya orang Katolik lain melihat
hukuman yang menanti mereka jika terus memegang
iman Kekristenan. Pada 5 Februari 1597, mereka tiba
di bukit Nishizaka, di mana 26 salib sudah didirikan
untuk mereka.

Lebih dari 4.000 umat Katolik menyaksikan
eksekusi itu di kaki bukit sambil berdoa dan menangis.
Seorang dari 26 martir itu, Paul Miki, berkata kepada
mereka, “Saya tidak melakukan kejahatan, dan satu-
satunya alasan mengapa saya dihukum mati adalah
karena saya telah mengajarkan doktrin Tuhan kita Yesus
Kristus. Saya sangat senang mati untuk tujuan seperti itu,
dan melihat kematian saya sebagai anugerah luar biasa
dari Tuhan. Saya ingin menekankan dan memperjelas
bahwa manusia tidak dapat menemukan jalan menuju
keselamatan selain cara Kristen. Saya tidak membenci
kaisar; sungguh, saya berharap dia dan semua orang
Jepang menjadi Kristen.”

Eksekusi 26 martir ini adalah awal dari
penganiayaan terhadap orang Kristen selama 300
tahun di Jepang. Banyak misionaris Katolik beserta
keluarganya dipenjara, disiksa, dibakar hidup-hidup,
ditenggelamkan, dikubur hidup-hidup, digantung atau
dipenggal karena iman mereka. Di bukit Nishizaka
saja, lebih dari 650 martir mati.

Kekristenan di Jepang terpaksa harus
dipraktikkan dengan sembunyi-sembunyi sampai
tahun 1873 Jepang secara resmi menghapus larangan
terhadap Kekristenan. Saat itu 3.000 Kakure Kirishitan
(Kristen tersembunyi) muncul dan banyak misionaris
Eropa kembali. Ini tampak seperti kemenangan bagi
Kekristenan, tapi apakah benar?

Ditulis oleh Natasia Yosua

Sumber:
http://www.satucket.com/lectionary/Japan_martyrs.htm
http://catholicnewsherald.com/faith/180-news/faith/faith-feb/152-st-paul-miki-and-the-
26-martyrs-of-japan-feast-day-feb-6

Untuk informasi lebih…
1.Nonton film Silence (2016)→ ada di Netflix loh!
2. Dengerin podcast “The Rise and Fall of Christianity in Japan Part I” oleh Martyrs and Missionaries.
3. Cari tahu juga tentang Sakoku Edict of 1635. → menutup Jepang selama 200 tahun!
4. Kunjungi 26 Martyrs Museum and Monument yang berada di Nishizaka Hill, Nagasaki.

Sejarah Kekristenan di Jepang Bagian 1:
26Martir Jepang (⽇本⼆⼗六聖⼈)

Museum dan Monumen 26 Martir
Bukit Nishizaka, Nagasaki

Mau secara rutin mendukung Misionaris dan Badan Misi di seluruh dunia
melalui DGP?Yuk join Mitra Misi! Hubungi: Angel atau Natasia.
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