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Jangan Ada Allah lain! (Kel. 20:3)
Semangat Alkitab menentang Ilah lain sebenarnya sudah ditegaskan sejak
awal. Tiga kata pertama dalam Alkitab: „Pada mulanya Allah“ (Kej.1:1). Allah
adalah awal, sumber dan titik tolak segala sesuatu. „Awal segala awal“,
Cuma Dia, tiada yang lain! Tidak boleh ada yang lain!
“Pada mulanya Allah”, tak ada yang lain, bukan cuma paradigma pokok
teologi, tetapi juga prinsip paling mendasar dari etika kristiani. Tidak heran
bila dalam sepuluh hukum dimulai dengan “Jangan ada padamu Allah lain di
hadapan-Ku” (Kel. 20:3). Dibalik ini tidak lain adalah monoteisme.
Di luar monoteisme, ada politeisme. Menurut konsep ini Tuhan tidak hanya
satu, tapi banyak. Dalam ibadah ada yang menyembah bulan. Ada yang
menyembah matahari. Ada yang menyembah gunung, laut dll. Semuanya
disebut menyembah “Tuhan”. Ini semua sangat terkesan primitif. Apakah
orang zaman sekarang ini juga melakukan hal yang sama? Secara tidak sadar
pandangan ini telah merasuki pola pikir dan sikap orang zaman sekarang.
Apakah sebenarnya prinsip terdalam politeisme? Tak lain adalah relativisme,
yaitu corak berpikir manusia yang menolak bahwa ada yang mutlak di dunia
ini. Semuanya serba relatif. Relatif sebab semua tergantung kepada situasi
dan kondisi, tergantung pada ruang dan waktu. Semua, termasuk yang
bertentangan harus dihargai dan pantas dihormati. Pola pikir demikian
menghasilkan toleransi yang hampir tidak ada batas. Semua ditolerir, kecuali
sikap intoleran.
Toleransi orang sekarang sudah tidak dapat dibedakan lagi dengan sikap
ketidakacuhan atau ketidakpedulian. Toleransi yang seperti ini harus
dijauhkan karena membuat hidup tanpa pegangan, arah dan tujuan.
Persoalannya adalah bagaimana kita dapat menentang kejahatan tanpa
kehilangan toleransi? Pilihannya hanya satu, yaitu Allah sendiri. Yang kita
perlukan adalah Allah, sumber kebenaran dan prinsip untuk kita gunakan
sebagai tolak ukur atau kriteria yang mutlak dan objektif.
Apakah ini tidak menjadikan agama sebagai sumber sikap yang intoleran?
Tidak mesti begitu, sekiranya hukum pertama ini dilaksanakan dengan
konsekuen. Artinya bila ia tidak memperilah dogma-dogma dan
kepentingannya sendiri, tetapi hanya memutlakkan Allah. Perintah pertama
ini sepintas kelihatannya mengekang dan membatasi, ternyata
membebaskan manusia dari ketidakpastian karena ketiadaan pegangan.
Juga membebaskan manusia dari ketertindasan karena memutlakkan yang
tidak mutlak dan memperilah yang bukan Allah. (disadur dari Eka
Darmaputra: “Museumkan Saja?”)

“Yes, I do!”
Salah satu keputusan paling penting dan besar dalam kehidupan
kami, selain menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kami dan
mengikutNya, adalah mengucapkan komitmen di hadapan Tuhan
dan jemaatNya untuk menikah, saling mengasihi, saling
menghormati dan saling melayani untuk seumur hidup kami. Kami
sangat mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah
rencanakan buat kami, dari kami bertemu, berpacaran dan Tuhan
pun berkenan agar kami memasuki pernikahan. Ya, pada tgl 20
Juni 2015 kami melangsungkan pemberkatan
pernikahan kami di Bali, Indonesia, dihadiri
oleh saudara-saudara dan teman-teman
dekat kami.
Tentunya
kami
juga
ingin
berbagi
kebahagiaan bersama dengan saudarasaudari persekutuan kami di Berlin, satu
persekutuan di mana kami bertumbuh
bersama dan menjadi bagian di dalamnya.

Setelah hari-hari sebelumnya
yang mendung, satu hari yang
cerah Tuhan berikan buat kami di
hari Sabtu, 11 Juli 2015. Kami
begitu mengucap syukur karena
Tuhan Yesus memberikan kami
saudara saudari seiman yang
begitu menyayangi kami, yang
membantu dan memberikan
yang terbaik untuk Nachfeier
pernikahan kami.
Man sagt: “Bilder sagt mehr als
tausend Worte” oder “Pictures
worth more than thousand
words”…

Tapi puji Tuhan, Tuhan telah memanggil
kembali saya yang hilang. Tuhan menyadarkan bahwa saya manusia berdosa (Roma 3:23
Karena semua orang telah berbuat dosa dan
telah kehilangan kemuliaan Allah) dan hanya
Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju
keselamatan (Yohanes 14:6).
Saya sadar betul bahwa saya hanya manusia
hina yang seharusnya dicampakkan ke dalam api neraka namun saya
mendapatkan anugerah. Seharusnya saya ini bersyukur dan malah
menjadikan pelayanan sebagai respon saya akan penebusan Tuhan
Yesus.

Semenjak kelahiran baru dalam Kristus yang
saya alami, Puji Tuhan ada beberapa
perubahan yang saya rasakan... , baru saya
mengerti apa maksud dari ayat-ayat yang
sebenarnya sudah lumayan sering saya
dengar tersebut.... ketika saya melakukan
sesuatu yang baik, saya lebih memiliki
motivasi untuk melakukan itu semua untuk
Tuhan.
Saya pun akhirnya memutuskan untuk dibaptis karena yang saya
tahu adalah, bahwa dibaptis adalah suatu bentuk ketaatan bagi
orang yang sudah mengalami lahir baru dan juga bisa dijadikan
pegangan bahwa saya telah mati dari dosa dan dibangkitkan untuk
hidup bagi Kristus.

Pertama alasan saya di baptis karena saya
sudah percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai
Juruselamat ‘karena siapa percaya dan
dibaptis pasti diselamatkan‘ .
Oleh karena itu saya ingin di baptis untuk
menyatakan sepenuhnya saya benar-benar
percaya kepada Kristus bukan hanya di dalam
hati percaya. Baptisan juga untuk menyatakan
kepada Tuhan, pada dunia bahkan pada semua manusia bahwa
saya sepenuhnya benar-benar percaya kepada Tuhan dan mutlak
milik Tuhan.

Pokok Doa:
1. 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.
2. Untuk para majelis di dalam pelayanan, keluarga dan pekerjaan
mereka agar Tuhan mengaruniakan hikmat, kekuatan dan sukacita
dalam kehidupan mereka.
3. Untuk rencana pelaksanaan Bible Camp Pemuridan (BCP) di 24-28
Maret 2016, perencanaan acara, kerjasama dan persiapan dari
seluruh panitia.
4. Untuk persiapan Kebaktian Natal 20 Des 2015, Kebaktian
Heiligabend 24 Des 2015 dan Silvester 31 Des 2015.
5. Untuk rapat anggota yang akan diadakan pada tgl 10 Oktober 2015,
agar para anggota diberi hikmat untuk mengambil keputusan yang
berkenan kepada Tuhan.
6. Untuk pemerintah-pemerintah di dunia, khususnya di Indonesia
agar dapat membuat regulasi ekonomi yang melancarkan
perekonomian.
7. Untuk pemerintah Jerman dalam penanganan para pengungsi,
untuk para relawan yang membantu, berdoa supaya para
pengungsi bisa berintergrasi
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November

Oktober

Keane

1 Sept

Elisha

2 Okt

Nicole

1 Nov

Trevis

2 Sept

Yuna

8 Okt

Linda T.

2 Nov

Stephanie

3 Sept

Tieneke

10 Okt

Clemens

5 Nov

Timo

3 Sept

André

11 Okt

Johan

10 Nov

Heinz

19 Sept

Bram

15 Okt

William

16 Nov

Monica

24 Sept

Arlina

17 Okt

John

25 Nov

Vincent

27 Sept

Edo

19 Okt

Tanaya

27 Nov

Mira

28 Sept

Wiwin

21 Okt

Benedikt

30 Nov

Biyan

30 Sept

Caroline

25 Okt

Joseph OP

27 Okt

Jordi

28 Okt

Segenap jemaat FeG Immanuel Berlin 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

10 Okt 2015 pkl. 10.00
20 Des 2015 pkl. 16.00
24 Des 2015 pkl. 21.00
31 Des 2015 pkl. 20.00

Rapat Anggota
Kebaktian Natal
Kebaktian Heiligabend
Silvester

Tempat

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
28 Okt 2015, pkl. 18.00
(Pasutri)
Penghubung: Enricko Santoso
SOuL (Serve Our Lord/Persekutuan
Selasa III bulan genap,
Muda Mudi)
pkl. 18.00
Penghubung: Johan Trenggono

Tempat
Gereja

Gereja
Gereja
Rumah
Jemaat
Gereja
Gereja

Pelayanan Pastoral
Bagi yang membutuhkan pelayanan pastoral/konsultasi, dapat menghubungi
bapak Pdt. John Kusuma melalui:
 johnkusuma69@gmail.com

Majelis FeG Immanuel Berlin
-

Wilson Kurniawan
John Kusuma
Budianto Liong
Rafelia Tjandra
Melinda Wibawa

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

