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Sebab untuk itulah Kristus
telah mati dan hidup
kembali, supaya Ia menjadi
Tuhan, baik atas orangorang mati maupun atas
orang-orang hidup.
Roma 14:9

Apr 2015

Kebangkitan Kristus membangkitkan Pengharapan (Luk. 24:13-35)
Kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari Jumat Agung telah menggoncangkan
iman murid-murid-Nya. Harapan mereka bahwa Yesus sebagai „Juru Selamat“
dan menjadi Raja bagi bangsa dan umat pilihan Tuhan, telah menjadi sirna.
Bahkan Sang Juru Selamat itu mati secara memalukan di atas kayu salib.
Dalam suasana hati yang galau Kleopas dan temannya mengadakan perjalanan
dari Yerusalem ke Emaus yang berjarak tujuh mil. Mereka menjadi bingung
dan ragu-ragu karena berita kebangkitan dari para perempuan yang telah
datang ke kuburan dan mendapati kubur Yesus telah kosong. Sedangkan
mereka belum melihat Yesus yang telah bangkit itu. Di pihak lain, mereka
sendiri telah melihat Yesus telah mati tergantung di atas kayu salib. Di dalam
kondisi sedih dan tidak berpengharapan, Yesus yang telah bangkit hadir di
tengah-tengah mereka. Yesus mendengarkan dan bercakap-cakap dengan
mereka.
Dalam percakapan ini Yesus menegur mereka karena mereka tidak percaya
kepada firman Allah, bahwa Yesus harus mengalami penderitaan dan kematian
dan sesudah itu dimuliakan Allah. Yesus meneguhkan iman mereka kembali
dengan menjelaskan kitab suci dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi.
Ketika sampai ke tujuan, menjelang malam Kleopas dan murid lainnya itu
mendesak Yesus untuk menginap di rumah mereka dan Yesus
menyanggupinya. Kemudian mereka bersekutu di meja makan dan Yesus
memecahkan roti bersama mereka. Saat itulah mata rohani mereka terbuka
dan hati mereka berkobar-kobar dan Yesus menghilang dari hadapan mereka.
Kleopas dan temannya setelah berjumpa dan bersekutu dengan Tuhan Yesus
yang telah bangkit telah berubah dari ragu menjadi percaya, sedih menjadi
sukacita, putus asa menjadi penuh pengharapan. Firman Tuhan telah
meneguhkan iman dan pengikutan mereka kepada Tuhan Yesus. Seketika itu
juga mereka kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kabar sukacita ini
kepada teman-teman mereka.
Adakah saat ini suasana hati kita sedang galau dan bersedih atau tanpa
pengharapan? Ambillah waktu untuk bersekutu dengan Kristus yang telah
bangkit dan biarkan firman Tuhan menguatkan dan menghibur kita. Tuhan
Yesus yang telah bangkit itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah
meninggalkan kita sendirian saat kita bergumul. Amin. Selamat Paskah!
(JK)

Seminar pelayanan yang diadakan pada Sabtu, tgl 4 April lalu terbagi
dalam 3 Sesi.
Sesi yang pertama bertemakan “Menjadi
Sesi I
Murid dan Memuridkan”. Penulis injil
Menjadi Murid dan
memakai kata murid untuk menggamMemuridkan
barkan dua jenis orang kristen yang berbeda. Yang pertama adalah orang kristen nominal, dengan kata lain
orang kristen „KTP“ dan yang kedua adalah orang kristen yang
menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Juruselamat dan guru di dalam
hidupnya serta berkomitmen untuk mengikutNya seumur hidup.
Untuk menjadi orang kristen yang berkomitmen ini tidaklah mudah.
Yesus mengingatkan di dalam Lukas 14:25-35 bahwa ada harga yang
harus dibayar bagi orang yang sungguh – sungguh mau mengikut Dia.
Dari
sudut
pandang
duniawi sungguh tidaklah
mudah
mengikut Yesus.
Penderitaan, penganiayaan,
dibenci oleh orang lain,
inilah sedikit dari banyak
contoh nyata bahwa ini
tidaklah mudah.
Puji syukur kepada Tuhan, Allah kita yang setia, yang memberikan
janjiNya bahwa Ia akan memampukan kita dan memberikan kekuatan
di saat – saat susah tersebut dan bahwa pengharapan kita akan hidup
yang kekal bersama – sama dengan Dia sungguh nyata. Pada akhir sesi
ini, peserta diberikan kesempatan di dalam grup kecil untuk
mengevaluasi diri dan membagikan apa yang menjadi tantangan
pribadi dalam menjadi murid.

Di dalam sesi 2, peserta diajak untuk
membahas tema „Kelompok Kecil
Kelompok Kecil sebagai sebagai Sarana Pemuridan“. Di dalam
Sarana Pemuridan
perjalanan hidupNya di dunia, Yesus pun
mempunyai kelompok kecil yaitu ke 12 murid-Nya dalam hal
pemuridan. Yesus memanggil murid-murid-Nya dan mengajar mereka,
agar pada saat Yesus kembali kepada Allah, murid-muridNya mampu
memberitakan kabar kesukaan dan memuridkan orang lain kembali.
Contoh nyata dalam hal ini adalah Paulus yang selain bermisi,
memuridkan Timotius setelah ia sendiri pun mengalami pemuridan
oleh Yesus secara pribadi.
Dalam prakteknya, kita pun
diberikan kesempatan ini di
dalam bentuk PA (Pendalaman
Alkitab) dalam kelompok kecil
di
gereja
kita.
Namun
sayangnya
seringkali
kita
memiliki konsep yang keliru
tentang PA. Kita sering
menganggap bahwa PA
hanyalah rutinitas semata dan bahwa PA adalah ajang “show off” ilmu
teologis aja. Untuk kita yang sudah lama ber-PA pun terkadang
persiapan pribadi sebelum jam PA terasa membebani jadwal aktivitas
kita yang padat.
Sesi II

Pada kesempatan ini, ketua PA dan calon ketua PA diajar untuk mampu
menghapus konsep yang salah ini di dalam kelompoknya masingmasing dan menjalankan peran seperti yang Yesus ajarkan. Berdoa
menjadi satu elemen yang terpenting dalam menjalankan peran ini.
Kita harus senantiasa menyadari bahwa Roh Kudus lah yang bekerja di
dalam pertumbuhan seseorang, sebab itu berdoa memohon
pertolongan-Nya menjadi hal yang sangat penting.

Sesi 3 membahas tentang Methode OIA
(Observation, Interpretation, Aplication)
Mempersiapkan
yang sudah sempat di bahas di dalam
Penelaahan Alkitab (PA)
Lokakarya 15 Nov 2014 lalu oleh Ibu Ria
Pasaribu. Namun yang menarik, yang di bahas kali ini adalah penerapan
dari methode tersebut. Dengan lebih mendetail dan kritis dalam
menggali satu bagian dari alkitab, peserta dimampukan untuk
membawakan renungan di kelompok kecil, menyiapkan bahan PA
bahkan mempersiapkan kotbah!
Sesi III

Contoh konkret penggunaan methode ini adalah kotbah pendeta kita
Bapak Pdt. John Kusuma yang hampir selalu menggunakan methode
ini. Inti utama dalam methode penggalian Alkitab ini adalah Detail.
Dengan memperhatikan kata sambung, „tenses“ (waktu),
pengulangan kata, dll yang terdapat di dalam perikop atau ayat
Alkitab, peserta diajar agar dapat menarik kesimpulan dari apa yang
Alkitab mau ajarkan lewat perikop atau ayat tersebut. Sama seperti
yang sudah dibahas di atas, bahwa doa menjadi aspek yang
terpenting di dalam menggunakan methode apapun. Segala sesuatu
harus kita bawakan kepada Yesus melalui doa, agar Ia memampukan
kita untuk mengerti Firman-Nya dan mengaplikasikannya di dalam
kehidupan kita.
JOP

He is not here, He has risen!
Begitulah kata malaikat Tuhan kepada
Maria
Magdalena
beserta rombongan.
Ya, Tuhan Yesus tidak
mati
selamanya
namun Dia bangkit
dan hidup selamalamanya.
Karena
itulah kita bisa
bersyukur dan bersukacita bersama-sama seluruh umat Tuhan di
segala zaman dan tempat. Pada pagi hari Senin, 6 April 2015 kita
mempunyai kesempatan untuk bersukacita dengan para keluarga di
jemaat FeG Immanuel melalui acara Osterbrunch.
Pada Osterbrunch kali ini, keluarga dapat membawa makanan untuk
dinikmati bersama. Melalui tangan-tangan yang rajin akhirnya tersedia
begitu banyak makanan. Acara tidak selesai sampai di makan –
makan saja, tetapi
masih berlanjut dengan
nyanyian dan permainan kecil. Permainan tersebut dibagi menjadi 2
kelompok, yaitu kelompok anak-anak dan
kelompok
teenies
dengan pembimbing. Di

ruangan tersebar kertas puzzle, yang bisa disusun dan dibentuk
menjadi satu kalimat. Yang tercepat dalam menyusun puzzle menjadi
satu kalimat dialah yang menang. Kelompok anak-anak langsung
gerak cepat menyelesaikan puzzlenya dan merekalah yang
memenangkan permainan tersebut.
Setelah itu,
mulailah
acara yang
ditunggu
oleh
anakanak, yaitu
mencari
telur. Telah
disembunyik
an 48
Kinderüberraschungseier di sekeliling taman gereja. Dengan
semangat anak-anak mencari telur-telur yang disembunyikan, 2 telur,
10 telur, 20 telur ditemukan dan pada akhirnya ditemukan 47 telur
yang dikumpulkan terlebih dahulu dalam satu keranjang lalu dibagi
rata ke semua anak-anak.
Semoga Paskah bukan
menjadi ajang mencari telur
buat anak-anak, tetapi
biarlah anak-anak boleh
mengingat
lagi
pengorbanan Tuhan Yesus
di atas kayu salib dan
mengenal kasih Yesus yang
sesungguhnya
dalam
kehidupan mereka.
SVL

Kinderdarbringung (Penyerahan Anak) sebagai
-

tanda ucapan syukur atas kelahiran anak
komitmen untuk membesarkan anak dalam Tuhan dan
pengharapan agar kelak si anak akan beriman serta melayani Tuhan

Finn Marco Santoso

Yuna Isabelle Lim

(anak dari pasangan Enricko & Linda) (anak dari pasangan Bram & Debora)

Pokok Doa:
1. Untuk para majelis di dalam pelayanan, keluarga dan pekerjaan
mereka agar Tuhan mengaruniakan hikmat, kekuatan dan sukacita
2. Gemeindefreizeit yang akan diadakan pada tgl 1-3 Mei 2015 di Burg
Stargard
- Untuk perjalanan ke tempat Freizeit dan pulang ke Berlin
- Untuk kebersamaan selama di sana agar ada persekutuan yang
indah
- Untuk merekatkan antar generasi dalam jemaat
3. Untuk seminar baptisan yang diadakan dalam 5 sesi (sesi I dimulai
29 April) supaya Tuhan memberi hikmat kepada para peserta
seminar untuk bisa mengerti makna baptisan. Rencana kebaktian
baptisan akan diadakan pada tgl 30 Agustus 2015
4. Untuk setiap jemaat dalam pergumulan yang dihadapi baik dalam
hal pribadi, pekerjaan, keluarga, pelayanan, kesehatan maupun
study agar bisa mengandalkan Tuhan yang adalah sumber
kekuatan
5. Untuk persiapan Rapat Anggota pada hari Sabtu, 23 Mei 2015
6. Rencana kedatangan Pdt Rahmiati dan dua dosen SAAT yang
akan melayani kita di awal Juni

Juni

Mei

April
Sarah

1 Apr

Yus Tanni

2 Apr

Sistra

11 Apr

Chenyang

Charity

4 Mei

Cindy

10 Jun

Gladys

11 Mei

Pak Giman

10 Jun

13 Apr

Melani

11 Mei

Howard

11 Jun

David H.

13 Apr

Melinda

12 Mei

Audrey

16 Jun

Alice

14 Apr

Lauryn

12 Mei

Yeni

18 Jun

Ipit

19 Apr

Christian

19 Apr

Keisha

17 Mei

Owen

19 Jun

Norman

21 Apr

Andre P.

17 Mei

Willy

26 Jun

Frisca

23 Apr

Levin

27 Mei

Emily

27 Jun

Debora

26 Apr

Segenap jemaat JKIB mengucapkan “Selamat Ulang Tahun”
kepada Saudara/Saudari yang berulang tahun, Tuhan memberkati
dan menyertai di umur yang baru.
Harap maklum, apabila ada Saudara/Saudari yang namanya tidak
tercantum, meskipun berulang tahun pada jangka waktu di atas.
Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan
nama. Harap memberitahu tim redaksi untuk kedua hal tersebut.

Acara Khusus FeG Immanuel Berlin
Waktu

Acara

Tempat

Burg Stargard
1-3 Mei 2015
Gemeindefreizeit
Kamis, 14 Mei 2015, pkl. 10 Kebaktian Kenaikan Tuhan Yesus
Gereja
Sabtu, 23 Mei 2015, pkl. 10
Rapat Anggota
Sabtu, 20 Juni 2015, pkl. 10
Sportfest

Jadwal Kegiatan FeG Immanuel Berlin
Waktu

Acara

Kebaktian
(dalam bahasa Indonesia)
Minggu, pkl. 16.00
Sekolah Minggu
Kelompok Doa Jemaat
Minggu, pkl. 15.00
Penghubung: Andre Wibawa
Sabtu, pkl 14.00 (Gel I)
Penelaahan Alkitab
pkl. 17.00 (Gel II)
Penghubung: Max Widjaja
Latihan Paduan Suara
Sabtu, pkl. 15.30
Penghubung: Mira Anindita
Hauskreis
Jumat, pkl. 19.00
Penghubung: Budianto Liong
Persekutuan Pasangan Suami Istri
26 Agst 2015, pkl. 18.00
(Pasutri)
Penghubung: Enricko Santoso
SOuL (Serve Our Lord/Persekutuan
Selasa III bulan genap,
Muda Mudi)
pkl. 18.00
Penghubung: Incipit

Tempat
Gereja

Gereja
Gereja
Rumah
Jemaat
Gereja
Gereja

Pelayanan Pastoral
Bagi yang membutuhkan pelayanan pastoral/konsultasi,
menghubungi bapak Pdt. John Kusuma melalui:
 johnkusuma69@gmail.com
Majelis FeG Immanuel Berlin
-

Wilson Kurniawan
John Kusuma
Budianto Liong
Rafelia Tjandra
Melinda Wibawa

dapat

Freie Evangelische Gemeinde Immanuel Berlin
(FeG Immanuel Berlin)
SIAPAKAH DIA?
FeG Immanuel Berlin bukanlah suatu kelompok yang terdiri dari orangorang Kristen dan orang-orang yang bersimpati terhadap ajaran Kristen,
yang mempunyai tujuan dan minat yang sama dalam bidang-bidang
organisasi, olahraga, rekreasi, dll., tetapi ia adalah suatu Jemaat Kristen
yang mendasarkan iman kepercayaan, ajaran dan kehidupan-nya atas
seluruh isi Alkitab (Perjanjian Lama dan Baru), yang diakuinya sebagai
Firman yang diilhamkan oleh Tuhan Allah.

APAKAH KEGIATANNYA?
Segala kegiatan FeG Immanuel Berlin berusaha untuk mendukung
REALISASI AMANAT AGUNG TUHAN YESUS KRISTUS.

BAGI SIAPA?
Segala acara FeG Immanuel Berlin terbuka bagi semua orang, juga bagi
Saudara. Karenanya kami menantikan kedatangan Saudara dengan
sukacita!

DIMANA?
Kecuali apabila ada perubahan yang diumumkan sebelumnya, maka
semua acara diadakan di:

Penghubung
Hamba Tuhan
Bank

Redaksi
Website

: Rafelia Tjandra  info@immanuel-berlin.de
: Pdt. John Kusuma  johnkusuma69@gmail.com
: Spar- und Kreditbank Freier ev. Gemeinden eG (SKB Witten)
FeG Immanuel Berlin
IBAN : DE 15 4526 0475 0011 5203 00
BIC
: GENODEM1BFG
: Susy Kusuma  wartajemaat@immanuel-berlin.de
: www.feg-immanuel-berlin.de

