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Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama
sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
II Kor. 5:17

Jangan Takut Berubah! (2 Kor. 5:17)
“Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru: yang lama
sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang” (2 Kor. 5:17).
Kehidupan orang yang ada di dalam Kristus seharusnya dinamis, tidak statis.
Artinya sebagai manusia baru di dalam Kristus, ia harus terus menerus
mengalami perubahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun pada
kenyataannya kita sebagai orang Kristen, maupun organisasi secara umum
takut mengalami perubahan dan lebih memilih status quo. Sebab dengan
demikian kita akan merasa lebih aman dan nyaman. Jika ada perubahan,
maka akan ada pula ketakutan bahwa kita tidak akan sanggup mengatasi
hal-hal yang kita belum tahu akibatnya dari situasi baru nanti.
Tetapi Kristus berkata kepada kita: „Aku yang telah bangkit adalah Tuhan
yang senantiasa menyinari engkau. Kau menyembah-Nya sebagai Tuhan
yang hidup, bukan allah buatan tangan manusia. Relasi Aku dengan engkau
adalah dimaksudkan untuk menjadikanmu bersemangat dan tertantang,
bahwa Aku semakin berpengaruh di area-area kehidupanmu.” Oleh sebab
itu kita tidak perlu takut berubah karena Dia akan menjadikan kita ciptaan
baru. Hal-hal yang lama telah mati dan yang baru akan terus menerus
menjadi fokus pendangan kita.
Jika kita tetap ingin mempertahankan cara-cara (baca: hidup) yang lama dan
hal yang selalu sama, sesungguhnya kita sedang menolak pekerjaan-Nya di
dalam diri kita. Pada dasarnya Tuhan mau kita membiarkan-Nya bekerja
dalam seluruh keberadaan kita, agar kita mendapatkan rasa aman hanya di
dalam Dia saja.
Sangat mudah kita diarahkan untuk mengandalkan rasa aman kita kepada
situasi yang sudah mendarah daging dalam kehidupan di sekitar kita. Jangan
memaksakan apa yang sudah „usang“ di masa lalu untuk diterapkan kepada
situasi dan kondisi sekarang yang terus berubah. Seharusnya kita meminta
kepada Tuhan agar membuka mata kita untuk melihat apa yang telah Ia
persiapkan untuk kita di hari depan kita. Tuhan Yesus yang tetap sama
kemarin, hari ini dan selama-lamanya, akan menyertai kita dalam setiap
proses perubahan yang kita akan alami terus sampai kita berjumpa Dia! (JK)

Sesuai dengan Tata Kerja FeG Immanuel Berlin masa jabatan majelis adalah
2 tahun, dan masa itu akan berakhir pada akhir September 2016.
Pemilihan calon anggota Majelis FeG Immanuel Berlin sedapat mungkin
memakai sistem Formator yang terdiri dari tiga orang anggota yang
ditentukan oleh Rapat Anggota.
Adapun setiap anggota FeG Immanuel Berlin dapat mengusulkan namanama calon anggota majelis kepada Badan Formator dan memiliki
kemungkinan untuk konsultasi dengan Badan Formator.
Badan Formator mempertimbangkan usul-usul anggota jemaat,
mengadakan konsultasi dengan calon-calon yang diajukan. Melalui
pertimbangan Badan Formator memilih calon-calon anggota majelis FeG
Immanuel Berlin lalu mengajukan calon-calon tersebut kepada Rapat
Anggota untuk mendapat persetujuan.
Mari kita mendoakan Rapat Anggota yang akan diadakan pada tgl 21 Mei
2016, dimana di dalam rapat akan dipilih Badan Formator. Agar Tuhan
menyatakan pada para anggota siapa yang mau Dia pakai sebagai anggota
Badan Formator.

Rapat Anggota

memilih

Badan Formator

Mengusulkan nama calon majelis & berkonsultasi
Melalui pertimbangan mengajukan calon majelis

Shalom saudara-saudari seiman dalam Kristus! Tanpa terasa, sudah hampir
sebulan berlalu setelah kita bersama-sama berkumpul di Bad Kissingen
untuk BCP. Tentunya kita semua mendapatkan pengalaman-pengalaman
yang unik pada saat BCP – apa yang kita pelajari, bagaimana Tuhan
berbicara dan menegur kita, dan seterusnya. Nah, di kesempatan kali ini,
aku juga ingin membagikan kepada kalian bagaimana Tuhan bekerja
melalui BCP di dalam hidupku.

Pembicara BCP
Beberapa bulan lalu saat Infoabend BCP, kita juga diberitahu nama-nama
pembicara yang akan membawakan Firman Tuhan pada saat BCP. Jujur
saja, secara manusia aku mulai “scanning” daftar itu. Ketika melihat satu
atau dua nama yang kukenal, langsung saja terlintas dipikiran, “Wah, bakal
bagus nih BCP kali ini”. Selanjutnya, aku juga mendengar dari saudarasaudari yang lain tentang pembicara-pembicara yang tidak aku kenal.
Secara kebetulan, ternyata mereka mengenal para
pembicara ini. Merekapun mengatakan hal yang
sama – pembicara-pembicara BCP kali ini adalah
pendeta-pendeta yang cukup mempunyai reputasi
di Indonesia. Dengan ekspektasi-ekspektasi yang
tinggi, aku pun berangkat menuju Bad Kissingen
Pdt. Hendra G. Mulia
dengan sangat antusias.

Pdt. Rahmiati Tanudjaja

Ibu Charlotte Priatna

Ibu Ria Pasaribu

Selama dua hari pertama
Team Utility
BCP, aku merasa sangat
diberkati dengan topik-topik
yang dibawakan oleh para
pembicara. Dan harus diakui,
para hamba Tuhan ini sungguh diurapi dan dipakai Tuhan secara luar biasa.
Namun entah mengapa masih ada yang mengganjal di hati. Masih ada
sesuatu yang entah kenapa belum klop, dan aku merasa kurang puas. Dan
aku pun menemukan jawabannya dalam sesi “A Cup with God”.
Di saat aku berdiam diri, menenangkan hati, dan menikmati
kehadiran-Nya, disitulah
hatiku meluap dengan
A Cup with God
sukacita, dan itu perasaan
yang tidak kudapatkan
dalam hari-hari sebelumnya tidak peduli betapa
“hebat” pembicara yang
berbicara dan topik yang
dibawakan. Aku merasakan
Tuhan
secara
sungguh-sungguh dan menikmati rasa aman dalam hadirat-Nya dalam
sesuatu yang sesimple itu: berdiam diri. Bukan KKR, bukan sesi-sesi, bukan
melalui praise and worship. Hanya melalui secangkir teh, sebuah kursi, dan
hati yang merindukan hadirat-Nya.
Dan di saat itulah aku
Weg der Besinnung
menyadari betapa bodohnya aku. Aku menaruh
harapanku pada pembicara yang hebat dan topiktopik yang menarik. Aku
mengira bahwa aku akan
paling diberkati ketika
sesi yang dibawakan juga

menarik dan dibawakan dengan pembicara yang hebat pula (bukan berarti
kita tidak dapat mengalami Tuhan dengan cara demikian, tentunya bisa saja,
namun kebetulan saja, ini yang aku alami secara pribadi). Namun Tuhan
berkata lain. Selama ini aku sudah terlalu banyak mendengar, tetapi aku
tidak pernah memberi waktu untuk firman yang aku simpan di kepala untuk
turun ke hati. Aku banyak mendengar Firman Tuhan, tetapi tidak memberi
waktu untuk Sang Penulis Firman untuk berbicara langsung kepadaku.
Dan itulah poin paling
Berangkat dengan bus dari Berlin ke Bad Kissingen
penting dari BCP yang
Berlin – Bad Kissingen 438 km
aku dapatkan kali ini.
Seperti Elia yang
mencoba mendengar
suara Tuhan melalui
hal-hal hebat dan
besar,
aku
dan
mungkin juga saudara saudari, sibuk
mencari
dan

Kebersamaan di „pop mie – time“

mengalami Tuhan dengan
cara-cara yang spektakuler:
KKR yang dahsyat, tim musik
yang hebat, pembicara yang
terkenal,
dsb.
Namun
hadirat Tuhan tidak serumit
itu.
Eliapun
akhirnya
mendengar suara Tuhan
melalui angin sepoi-sepoi
yang sangat biasa. Dan

seringkali begitu juga halnya dengan kita.
Dia ada di dalam hati kita, dan Ia menunggu kita untuk
mendengarkanNya berbicara dan juga berbicara kepadaNya, jikalau saja
kita mau berdiam diri (karena angin sepoi-sepoi tidak dapat terdengar
jika tidak dalam keadaan diam), merendahkan hati di hadapan Tuhan,
dan come to the presence of God.

“Lalu firman-Nya: “Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan!”
Maka Tuhan lalu! Angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan
memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan
dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada
Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak
ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoisepoi basa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya
dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah
suara kepadanya yang berbunyi: “Apakah kerjamu di sini, hai Elia?”” (1 Rajaraja19:11-13TB)
YW

Jugendherberge DER HEILIGENHOF

Kesaksian & Pujian

Berdua ........
Sejak pertama kali saya memutuskan untuk ikut Tuhan di BCP 1995 sampai
saya pindah ke Köln untuk studi, dan akhirnya pindah ke Offenburg, saya
mengalami kerohanian yang sangat dinamis. Ketika berada jauh dari
persekutuan membuat saya jauh dari Tuhan bahkan sampai terhilang. Ketika
berada di lingkungan saudara seiman saya sangat terbantu untuk mengenal
pribadi Tuhan lebih intensif. Itu
semua membentuk saya menjadi
seorang pengikut Tuhan dalam
pengertian seorang hamba yang
mendapatkan Auftrag untuk
menjalankan Amanat Agung
Tuhan Yesus sebagai Tuan.
Sesi Pemuda Pemudi bersama Ibu Charlotte

Tidak mudah untuk merealisasikan Auftrag tersebut sehingga sering terjadi
komplikasi antara keinginan yang sangat besar untuk menyenangkan hati
Tuhan dengan minimnya kemampuan atau hasil yang dicapai. Hal tersebut
terjadi setelah kami pindah sekeluarga ke Offenburg, ketika saya berusaha
untuk menjalankan Auftrag Tuhan tersebut. Keberhasilan terbentuknya
sebuah persekutuan indah yang diakhiri dengan kehancurannya membuat
saya bertanya “Tuhan Engkau ada dimana?”
Selama 7 tahun saya berjemaat di gereja Jerman menambah tebal
pertanyaan “TUHAN ENGKAU ADA DIMANA?” Doa saya “Tuhan tolong
keluarkan saya dari kota ini” dijawab dan akhirnya kami pindah ke Berlin.
Saya menyerah untuk hidup sendirian sebagai orang percaya di sebuah
kota yang tidak ada persekutuannya. Oleh sebab itu saya memutuskan
untuk segera berjemaat di FeG Immanuel Berlin.

SPRING merupakan pengalaman special kedua dimana saya bertemu
dengan Tuhan. Perjumpaan saya dengan Tuhan yang pertama terjadi di
saat kelahiran baru saya. Di sana saya berjumpa dengan Tuhan secara
vertikal dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat saya.

Di SPRING saya berjumpa dengan Tuhan secara horizontal sebagai “teman
ngopi” saya, sebagai Partner, sebagai Sahabat yang selalu ada di sebelah
saya, dimanapun saya berada. Saya belum pernah merasakan kedekatan
dengan Tuhan yang begitu dahsyat sebelumnya, karena selama ini
hubungan saya dengan Tuhan hanya seperti Tuan dan hamba, ketika
Termin datang si hamba pergi menghadap Tuannya untuk mendengarkan
Dia bicara sebentar, lalu hambaNya pulang lagi dan mengerjakan sendiri
semua yang disuruh oleh Tuannya dengan segala kepintaran dan
kemampuan yang dimilikinya. Jika sukses dia puas, jika gagal dia sedih.
Semakin dia gagal melakukan Auftrag Tuannya semakin dia malu dan
merasa bersalah dan takut jika
berbicara kepada Tuannya. Itulah
kehidupan rohani saya, si hamba
yang merasa tidak berguna dan
semakin jarang pergi menghadap
Tuannya di atas sana. Maju salah,
mundur salah. Tidak menjalankan
Auftragnya salah, tetapi dijalanPembicara BCP Kids
kan pun salah, karena gagal
sehingga tidak ada sukacita.

BCP Kids

Saya bisa mengalami Tuhan dekat dengan saya bukan setelah mengikuti
KKR, bukan setelah menyanyi lagu rohani yang diulang2 dan menyentuh
perasaan, bukan juga setelah mendengarkan khotbah yang themanya pas
mengena di hati. Tetapi saya menjadi sadar bahwa Tuhan ada di sebelah
saya, ketika saya mencoba
untuk rutin setiap hari
Hymne BCP
berdiam diri dan menikmati
Tuhan Yesus t’lah dib’rikan kepadaMu
moment
berdua
dengan
S’gala kuasa di bumi dan di sorga
Tuhan “A cup with God.” Di
Tiap murid Kau utus b’ritakan Injil
Jadikan semua bangsa muridKu
sana saya membiarkan Tuhan
berbicara apa adanya, saya
Inilah aku, utuslah aku
juga berbicara kepadaNya apa
Pergi jadi saksiMu k’mana Kau mau
adanya, seperti berbicara
Sertai aku dan lengkapi aku
Dengan kasih, firman dan RohMu
dengan teman ngopi beneran.
Dia menunggu saya dengan
setia setiap hari di ruang keluarga untuk minum kopi bersama saya, untuk
berbincang-bincang sebagai seorang Sahabat, bukan seperti pembantu
yang takut kepada majikannya dan hanya membuatkan kopi untuk Tuannya.
Hubungan saya dengan Tuhan memasuki kapitel baru, Dua orang sahabat
yang berjalan bersama-sama sampai akhir hidupnya. Dialah Sahabat kita
yang selalu setia dimanapun saudara dan saya berada. Tuhan menyertai
anak-anakNya. How Great Thou Art.
CR

WEG der BESINNUNG
1. Spiegelbilder (Wer bin ich):
Ingin menjadi seperti apakah aku?
1. 2. Sicher: Kemana aku melangkah?
3. Kern (Das Wesentliche): Hal
penting apakah yang harus
kupegang?
4. Balance: Tenangkah aku?

5. Ausblick (Durch Ihn die Welt sehen): Dapatkah anda melihat dengan
perspektif yang benar?
6. Narben (Wunden): Adakah luka dalam hidupmu? Sudah hilangkah atau
masih disana?
7. Wie weit noch (Dimensionen): Siapakah anda di tengah alam semesta?
8. Du! (Gefunden): Sudahkah anda mengenalNya?
9. Mauern (Wiederstände): Bagaimana mengatasi tembok ini?
10. Geborgen: Tertopangkah aku?
11. Verborgen: Sudahkah anda temukan jejakNya?
12. Bilder (Vorschau): Benarkah sudut pandang anda?
Hatiku Rumah KRISTUS
Analogi ruang-ruang dalam kehidupan orang percaya
sebagai tuan rumah yang menyambut Kristus tinggal
dalam rumah hatinya.
Ruang Belajar: isilah dengan firman Allah dalam ruang
pikiran kita dan renungkanlah itu siang dan malam
Ruang Makan: pilihlah kehendak Allah sebagai
makanan dan minuman yang memuaskan jiwa kita
Ruang Tamu: tentukan saat dan tempat dimana setiap hari kita dapat
bersekutu dengan Kristus melalui firmanNya dan doa
Ruang kerja: ijinkanlah Roh Kudus bekerja melalui kita untuk menghasilkan
sesuatu yang berguna untuk Tuhan
Ruang Rekreasi: lakukan dan nikmatilah segala sesuatu bersama Tuhan
Ruang Tidur: jagalah kekudusan pernikahan
Ruang Keluarga: utamakan kesatuan dalam hidup bersama saudara dalam
Kristus, karena saya tidak hidup sendiri
Dapur: saya membutuhkan banyak saudara dalam melaksanakan misi Allah
Gudang: apapun dosa atau kepedihan masa lalu kita, Yesus selalu siap sedia
mengampuni, memulihkan dan memberikan kelegaan

Pokok Doa:
1. Agar pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui BCP
boleh terus dipelihara oleh semua peserta BCP
2. Untuk rapat anggota tgl 21 Mei 2016 supaya Tuhan memimpin di
dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan kehendak Tuhan
3. Untuk pemilihan Badan Verifikasi dan pemilihan Badan Formator
supaya para anggota FeG Immanuel dapat bersehati menangkap
maksud dan rencana Tuhan
4. Untuk rencana dan persiapan Familiengottesdienst yang akan
diadakan pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016
5. Untuk Taufseminar yang akan diadakan pada bulan Juni agar

Tuhan mendorong orang-orang yang terbeban mengikutinya

Juni

Mei
Gavrila

5 Mei

Juni

1 Jun

Sidney

6 Mei

Olga

2 Jun

Gladys

11 Mei

Cindy

10 Jun

Melani

11 Mei

Pak Giman

10 Jun

Michael

11 Mei

Howard

11 Jun

Melinda

12 Mei

Audrey

16 Jun

Lauryn

12 Mei

Yeni

18 Jun

Andre P.

17 Mei

Owen

19 Jun

Keisha

17 Mei

Steven ZJ

20 Jun

Daniel

22 Mei

Willy

26 Jun

Levin

27 Mei

Emily

27 Jun

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

Tempat

3 Mei 2016 pkl.18
5 Mei 2016 pkl.10
15 Mei 2016 pkl. 16
21 Mei 2016 pkl. 10

SOuL
Kebaktian Kenaikan Tuhan Yesus
Kebaktian Keluarga
Rapat Anggota

Gereja

Jadwal Kegiatan FeG Immanuel Berlin
Waktu

Acara

Minggu, pkl. 16.00

Kebaktian
(dalam bahasa Indonesia)
Sekolah Minggu

Gereja

Kelompok Doa Jemaat

Minggu, pkl. 15.00

Penghubung: Andre Wibawa

Sabtu, pkl 14.00 (Gel I)
pkl. 17.00 (Gel II)

Penelaahan Alkitab
Penghubung: Max Widjaja

Latihan Paduan Suara

Sabtu, pkl. 15.30

Penghubung: Arlina Wiguna

Gereja
Gereja

Penghubung: Budianto Liong

Rumah
Jemaat

Persekutuan Pasangan Suami Istri
(Pasutri)

Gereja

Hauskreis

Jumat, pkl. 19.00
Lihat Website

Tempat

Penghubung: Enricko Santoso

Selasa III bulan genap,
pkl. 18.00

SOuL (Serve Our Lord/Persekutuan
Muda Mudi)

Gereja

Penghubung: Oscar Palusi

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 Kr isten
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

