c/o FeG Moabit, Stephanstr. 44
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Warta Jemaat
Edisi Juli 2016

Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau telah
meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah
betapa dalamnya engkau telah jatuh! Bertobatlah dan
lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak
demikian, Aku akan datang kepadamu dan Aku akan
mengambil kaki dianmu dari tempatnya,
jikalau engkau tidak bertobat.
Wahyu 2:4-5

Kasih yang Pertama (Why. 2:4-5)
Salah satu tantangan terbesar dalam sebuah pernikahan adalah
memelihara dan menumbuh-kembangkan kasih yang pertama di antara
pasangan suami istri itu. Sebab ketika kehidupan berkeluarga difokuskan kepada
karier, anak atau hal yang lain, maka cinta kasih itu akan tergeser dengan
berjalannya waktu. Sebagai akibatnya akan muncul berbagai persoalan di dalam
rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu pasangan suami-istri harus tetap fokus
terhadap pemupukan kasih mereka yang mula-mula, meskipun tanggung jawab
lainnya tidak boleh dilalaikan.
Problem yang serupa terjadi dalam kehidupan pribadi dan berjemaat di
Efesus. Berbeda dengan generasi pertama jemaat yang dengan sungguhsungguh mencintai dan mengharapkan kedatangan kembali Tuhan Yesus, saat
kitab Wahyu ditulis, namun penerima kitab adalah generasi yang berikutnya.
Mereka diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan sosial,
maupun spiritual.
Jemaat Efesus dikelilingi oleh masyarakat yang tujuan hidupnya
memenuhi hawa nafsu dan menyembah berbagai berhala. Lalu di dalam gereja
mereka harus berhadapan dengan para pengajar sesat. Sebagai reaksi, jemaat
Efesus bertindak keras terhadap mereka yang dianggap sesat. Untuk hal ini
mereka mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Namun di saat yang sama Tuhan
Yesus menegur keras karena mereka telah kehilangan kasih mula-mula kepada
Dia, yaitu antusiasme dan kerinduan yang sepenuhnya dalam mengenal dan taat
kepada Tuhan Yesus seperti generasi sebelumnya. Karena itu Tuhan meminta
mereka bertobat supaya mereka kembali bersinar bagi Dia.
Sekarang kita hidup di zaman yang mementingkan egoisme dan
humanisme. Gerakan pendukung LGBT yang sangat humanis telah merangsek ke
gereja dan memporak-porandakan kesucian hidup pernikahan dan seksualitas.
Bahkan PGI yang harusnya mengayomi gereja-gereja di Indonesia, justru
meminta gereja untuk menerima LGBT sebagaimana mereka ada, tanpa perlu
pertobatan. Sebagai jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus, kita harus menolak
permintaan seperti itu. Seharusnya kita menolak gerakan ini dan pada saat yang
sama menerima orang seperti itu agar dibimbing untuk bertobat dan kembali ke
dalam kehidupan yang benar. Jadi, sebagai jemaat Yesus Kristus kita harus tetap
fokus mengasihi Dia dan sesama, meskipun kita hidup dalam tantangan dunia
yang semakin ingin menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Amin! (JK).

Seminar Baptisan
Perjamuan Kudus dan baptisan adalah sakramen yang ditetapkan Tuhan
Yesus untuk dilaksanakan gereja. Baptisan merupakan perintah Tuhan
Yesus sebelum Ia naik ke surga:
- Matius 28:19, 20 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman.
Baptisan merupakan tanda ketaatan jemaat dan orang yang dibaptis.
Baptisan adalah deklarasi iman kepada dunia bahwa ia adalah milik
Kristus.
Untuk mengerti makna baptisan maka gereja mengadakan Seminar

Baptisan yang dibagi dalam beberapa kali pertemuan.

Sesi I

: Selasa, 14 Juni 2016
(telah dilaksanakan)

Sesi II : Selasa, 21 Juni 2016
(telah dilaksanakan)
Sesi III : Selasa, 28 Juni 2016
Sesi IV : Selasa, 5 Juli 2016
Sesi V : Selasa, 12 Juli 2016

Gemeindeausflug 2016
16. Juli 2016

Was wollen wir dort machen?

Wo geht‘s hin?

GEMEINSAM
abhängen
!!!

Kebersamaan
sebagai satu
keluarga

Schachbrett



Potsdam

Potsdam stimmt schon, aber unser
genaues Ziel ist:



Volkspark Potsdam

Disc-GolfParcours

Skateanlage

FeG
Immanuel
Berlin

Wichtige Daten:


Datum

: Samstag 16.07.2016
(kein PA an diesem Tag)



Treffpunkt

: Hauptbahnhof Potsdam
(dann gemeinsam zum Volkspark)



Uhrzeit

: 10:30 Uhr



Anmeldung bei &
Ansprechpartner: Willy Wu (der kleine :P)

Eintritt:


1,50 Euro pro Person



0,50 Euro Studenten / Schüler



Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahr eintrittsfrei

Hinweis:


Potsdam

: Liegt im „C“ – Bereich
 Anschlussfahrt-Ticket notwendig
 Preis: 1,60 Euro



Ausnahme

: Semesterticket

Mitbringsel:


Sitzdecke



Mittagessen & Trinken



Bälle & Schläger
(Fuß-, Basket-, Volleyball, Tischtennis, etc.)



Extra-Kleidung
(falls man im/mit Wasser spielt)

Kebaktian Pemberkatan Pernikahan

David Haryanto
&
Maria Rückert

Kami sangat bersyukur bahwa kami boleh merasakan betapa
besar kasih dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari masa
perkenalan hingga sekarang, tidak jarang kami mendapat halangan
dan tidak jarang kami pun jatuh dalam keputus-asaan. Tetapi kami
tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dan Tuhan itu maha kasih, dia
telah memberikan jalan yang terbaik bagi kami.

11 Juni 2016

Kami telah menikah dalam catatan sipil sekitar 1 tahun yang
lampau di Denmark, pada tanggal 27 Maret 2015. Oleh karena
beberapa halangan kami memutuskan untuk menunda Kebaktian
Pemberkatan Pernikahan. Ini bukanlah hal yang mudah, dan kami
pun banyak bergumul. Satu demi satu Tuhan telah membukakan
jalan untuk kami, dan puji Tuhan kami bisa berkecukupan dan
waktunya pun tepat.
Dalam perencanaan Kebaktian Pemberkatan Pernikahan ini
kami juga mendapatkan beberapa halangan yang cukup
mengganggu hati kami. Akan tetapi kami bisa merasakan secara
nyata betapa besar kasih Tuhan. Selain Tuhan memberikan
pertolongan kepada kami melalui teman-teman seiman yang telah
meluangkan waktu dan tenaga mereka untuk membantu
mempersiapkan acara tersebut sehingga semuanya bisa berjalan
dengan baik, Tuhan juga telah memelihara suasana damai di acara
tersebut. Dan hari itu pun boleh menjadi salah satu hari yang
terindah untuk kami. Kami berharap, bahwa hari itu juga bisa
menjadi berkat bagi teman-teman dan keluarga kami, terutama
melalui firman Tuhan yang telah disampaikan di dalam khotbah.
------------------------------------------------------------

TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita
bersukacita, Mazmur 126:3.

Pokok Doa:
1. Untuk tiga orang Badan Formator yang sedang menjalankan
tugas mereka dengan mempertimbangkan usul nama-nama calon
anggota majelis dari para anggota jemaat, mereka akan
berkonsultasi dengan calon-calon yang diajukan. Melalui
pertimbangan, Badan Formator memilih calon-calon anggota
majelis lalu mengajukan calon-calon tersebut kepada Rapat
Anggota untuk mendapat persetujuan. Doakan supaya Tuhan
memberi mereka hikmat untuk mengerti siapa yang Tuhan mau
pakai.
2. Doakan untuk Badan Verifikasi (4 orang) yang sedang memeriksa
keuangan gereja, agar Tuhan memberi mereka kerjasama yang
baik dan ketelitian.
3. Untuk seminar baptisan yang sudah dimulai di Berlin dan akan
diadakan juga di kota Aachen, agar makna baptisan boleh
dimengerti oleh setiap orang yang ikut seminar. Doakan juga
untuk rencana Kebaktian Baptisan tgl 28 Agustus 2016.
4. Untuk Gemeindeausflug yang akan diadakan pada tgl 16 Juli
2016, supaya Tuhan melindungi dalam perjalanan pergi dan
pulang, memberi sukacita dalam kebersamaan.

Tetaplah berdoa
I Tes. 5:17

Agustus
Juli

Enricko

1 Agst

Jannick

2 Agst

Maria

1 Juli

Key

9 Agst

Stefan H.

2 Juli

Dion

10 Agst

Benedikt

10 Juli

Susy

10 Agst

Waldorf

11 Juli

Randy

14 Agst

Meike

11 Juli

Kelvin

16 Agst

Jeffrey

12 Juli

Fabian

18 Agst

Puspa

13 Juli

Sugih

18 Agst

Mary

14 Juli

Wahyu

18 Agst

Tika

22 Juli

Widya

24 Agst

James

24 Juli

Wilson

28 Agst

Meng Khun

27 Juli

Delvin

29 Agst

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

Sabtu, 2 Juli 2016 pkl.13.30
Minggu, 3 Juli 2016 pkl. 12.00
Sabtu, 16 Juli 2016
Minggu, 28 Agustus 2016

Persekutuan Pasutri
Kebaktian bersama FeG Moabit
Gemeindeausflug
Kebaktian Baptisan

Gereja
Gereja
Potsdam
Gereja

Jadwal Kegiatan FeG Immanuel Berlin
WAKTU

ACARA

TEMPAT

Minggu, pkl. 16.00

Kebaktian
(dalam bahasa Indonesia)

Gereja

Sekolah Minggu
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

Selasa III bulan genap,
pkl. 18.00

Gereja
Gereja

Penghubung: Budianto Liong

Rumah
Jemaat

Persekutuan Pasangan Suami Istri
(Pasutri)

Gereja

Hauskreis

Jumat, pkl. 19.00
Sabtu, 2 Juli 2016
pkl.13.30

Gereja

Penghubung: Enricko Santoso

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 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

