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Abstrak
Gereja merupakan kerajaan Allah di dunia yang membawa damai dan perubahan. Artinya
gereja tidak hanya hadir sebagai tempat ibadah semata. Teologi pemberdayaan gereja dengan
pendekatan khusus merupakan salah satu cara untuk mengembalikan fungsi gereja yang dapat
hadir secara bermakna. Fokus penelitian yang dilakukan adalah mengenai teologi pemberdayaan
gereja dan dampaknya melalui program Curch Community Mobilization Umoja di GKJTU Jemaat
Ngelo dengan kajian Teologi Sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Peneliti dapat menganalisis lebih dalam suatu perubahan yang terjadi di GKJTU Jemaat
Ngelo yang secara langsung telah melaksanakan praktik program tersebut. Pengambilan data
penelitian diperoleh dengan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber diantaranya,
pendeta, majelis dan jemaat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti berhasil
mendapatkan beberapa fakta menarik seputar perubahan yang terjadi di GKJTU Jemaat Ngelo
setelah melakukan upaya pemberdayaan gereja dengan program tersebut. Fakta-fakta yang ada di
lapangan adalah tentang tanggapan jemaat GKJTU Jemaat Ngelo yang merasakan perubahan
setelah mempraktikkan program tersebut. Kehadiran gereja pun akhirnya menjadi berkat bagi
warga yang ada di sekitar gereja dengan program yang dibuat oleh gereja untuk dikelola bersama
maupun program pribadi lepas pribadi.
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Teologi Sosial.

