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Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang
memberi kekuatan kepadaku.
Filipi 4:13

Memilih Pemimpin Jemaat (1 Tim. 3:1-7)
Jabatan adalah penentuan Allah. Baik jabatan politik ataupun jabatan
dalam gereja. Karena itu hal itu tidak perlu dicari apalagi diperjuangkan
dengan cara-cara yang tidak benar. Jika demikian halnya, maka kita
harus siap sedia, apabila Tuhan Yesus menetapkan diri kita untuk
mengemban tanggungjawab memimpin dalam jemaat-Nya. Syarat
terpenting bukan kita memiliki kemampuan untuk itu, tetapi kesediaan
untuk mentaati panggilan Tuhan. Apabila kita dengan rendah hati
merespon kehendak Tuhan, Ia akan menambahkan segala hal yang kita
perlukan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan-Nya kepada kita.
Sebagai konfirmasi panggilan Tuhan anggota-anggota jemaat akan
memberikan kata „ok“ melalui sebuah pemilihan. Dalam konteks jemaat
kita yang pemerintahan gerejawinya berbentuk kongregational, Badan
Formator diberikan kepercayaan untuk menggumulinya terlebih dahulu
untuk menemukan calon-calon majelis (penatua) yang akan dipilih para
anggota. Dengan demikian anggota dipermudah untuk memilih
pemimpin mereka.
Rasul Paulus memberikan panduan atau syarat sebagai Penilik Jemaat
(Penatua/pemimpin jemaat) yang berfungsi seperti Gembala Sidang:
Tidak bercacat artinya tidak ada apapun yang harus diperbaiki, yaitu
kehidupan yang tidak dapat diserang iblis atau orang di luar jemaat; Bagi
yang berkeluarga, suami beristri satu, artinya orang yang setia dalam
berumah tangga; Dapat menahan diri berarti sabar atau sederhana;
Bijaksana dalam arti tekun dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaan;
Sopan dengan pemahaman teratur dalam pemikiran dan kehidupan;
Suka memberi tumpangan sama dengan mengasihi orang asing;
Cakap mengajar orang lain firman Tuhan sehingga orang dapat
mengerti kehendak-Nya; Bukan peminum yakni bukan orang yang
malas dan suka minuman keras; Bukan pemarah yaitu tidak suka
bertengkar dan tidak cari-cari alasan untuk „berkelahi“; Tidak tamak
akan uang artinya tidak serakah; Peramah artinya lemah lembut;
Pendamai yaitu sikap yang tidak suka cari-cari masalah dengan orang
lain; Bukan hamba uang; Seorang kepala keluarga yang baik, bukan
hanya mengasihi jemaat, tetapi juga keluarganya sendiri; Bukan orang
yang baru bertobat (orang Kristen baru); mempunyai reputasi yang baik
di luar jemaat. Semoga kita bersama-sama mentaati kehendak Tuhan dan
semakin membangun Kerajaan-Nya di sini. Amin! (JK)

Gemeindeausflug
Pada tanggal 16 Juli 2016 FeG Immanuel Berlin mengadakan Gemeindeausflug
yang diikuti oleh kurang lebih 80 orang. Di kesempatan kali ini Volkspark
Potsdam menjadi tujuan kami.
Diawali dengan pembagian kelompok menjadi 2
kelompok besar, kamipun memulai acara kami
dengan permainan berbasis teamwork. Mulai dari
Aufstand, Drachenschwanzjagd, hingga Wasserspiel. Permainan-permainan ini tidak hanya
menyertakan anak-anak muda, tetapi juga anak
kecil hingga orang tuapun bisa ikut berpartisipasi.
Disana kami tidak hanya belajar bagaimana
dapat bekerjasama dengan baik dalam tim, tetapi
juga saling mengenal satu sama lain.
Setelah dua jam kami puas bermain, tibalah
saatnya untuk menyantap makan siang yang telah
masing-masing kami siapkan dari rumah. Dibuka
dengan doa makan yang dipimpin oleh Bapak Pdt.
John, kami mulai makan dan berbincang-bincang
dengan teman-teman lainnya. Makanan yang kami
bawa ternyata sangat beranekaragam, mulai dari
masakan Indonesia, sushi, buah-buahan segar dan
aneka salat.

Dikarenakan cuaca yang
sangat indah, anak-anakpun
dapat menikmati permainan
air di kolam yang tersedia di
Volkspark dan sebagian dari
kami dapat bermain sepak
bola.
Acarapun ditutup dengan
pemberian hadiah untuk tim
yang menang berupa 1 buah
semangka besar, yang pada
akhirnya tidak hanya tim
pemenang
yang
dapat
menikmatinya, melainkan
seluruh peserta.
Walaupun acara kami cukup
singkat, tetapi kami dapat
merasakan
kebersamaan
satu dengan yang lain.
Tidak hanya kami para
panitia, tetapi juga seluruh
peserta yang hadir hari itu
benar-benar bisa merasakan
bagaimana Tuhan menyertai
acara ini dari awal hingga
akhir dan menghadiahkan
kami semua cuaca yang
begitu indah di tengah
minggu-minggu hujan.
R.N.

Melalui acara ini juga, kami diingatkan
kembali sebagai jemaat untuk saling
mengasihi satu sama lain, sama seperti
Kristus yang telah terlebih dahulu
mengasihi kita semua.

BERITA KELAHIRAN
Telah dikaruniai oleh Tuhan seorang putri yang pertama atas
pasangan Sistra Amandha & Endri Elnadav yang lahir pada tgl
30 Juli 2016, pukul 15:29 dan diberi nama

Kyleen Grace Wu Elnadav
Dengan berat 3650 gr dan panjang 54 cm.

BERITA KELAHIRAN
Puji syukur kepada Tuhan yang telah menolong dalam proses
kelahiran putra kembar dari pasangan Linda Kusuma Dewi &
Enricko Santoso pada tgl 3 September 2016
Putra I

Putra II

Luke Ricardo Santoso

Dave Ricardo Santoso

Lahir pukul 17:05

Lahir pukul 17:17

Berat 2880 gr, panjang 48 cm

Berat 2900 gr, panjang 48 cm

Kebaktian Baptisan

Saya harus bilang kalau saya sudah siap untuk mengkonfirm
dan mengikuti perintah Tuhan dalam kehidupan saya.
Dengan semua yang telah Dia
berikan kepada saya, Dia
telah menyelamatkanku dua
kali.
Pertama,
Dia
telah
menebusku dari dosa dengan
mengirimkan AnakNya Tuhan
Yesus ke dunia ini, disiksa
dan disalibkan hanya untuk
menebusku dari dosa, karena
kasihNya yang sangat besar
buatku.
Johanes 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal.
Dan kedua, karena Dia sangat menyayangi aku dan anak-anakku
sehingga aku selalu dibukakan pintu untuk bertobat dan kembali
kejalanNya. Dia selalu mengingatkanku melalui berbagai cara.

Cinmei Sinaga

Melalui
pembimbingan
dan
juga
pergumulan pribadi dengan Tuhan aku
memutuskan untuk dibaptis karena buat
aku baptisan ini komitmenku ke Tuhan
Yesus kalau aku mau belajar dan mendengar
firman Tuhan dan aku tidak mau menjauhi
Dia lagi dan juga melalui baptisan aku mau
imanku diteguhkan sehingga aku tidak
goyah lagi.
Aku mau kembali ke dasarku dulu percaya
dan mengikut Yesus, yaitu bahwa aku
percaya dan mengamini kalau kasih Tuhan
yang memimpinku selama aku hidup dan kasih Yesus dan
pengorbanan Dia di kayu salib yang menyelamatkanku dan menjadi
pegangan hidupku.
Aku bersyukur kalau Tuhan masih sayang aku dan panggil aku
kembali, jika tidak mungkin saat ini aku masih terus mengeraskan
hatiku. Doa utamaku saat ini adalah minta pertolongan Tuhan
untuk melembutkan dan merendahkan hatiku saat mendengar
firman Tuhan lewat kebaktian maupun di PA, supaya aku bisa
mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadaku dan untuk
melepaskan keegoisanku supaya benar fokus hidupku adalah
Tuhan dan bukan ‚aku‘.

Nina Christina Hendrata

Kebaktian Einschulung

Emma

11 September 2016

Lauryn
Levin

Adinda

Bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin keempat anak-anak ini
sampai mereka bisa memasuki tahap yang baru dalam hidup mereka
yaitu tahap sekolah („Schulkind“). Di bulan September 2016 mereka
akan mulai dengan Grundschule. Mereka yang masih muda ini sangat
memerlukan bimbingan dan dukungan dari orangtua dalam menjalani
masa-masa sekolah. Sebagai jemaat kita telah mendoakan untuk Emma,
Levin, Lauryn dan Adinda demikian juga untuk orangtua mereka dalam
kebaktian.

Undangan Pernikahan

Undangan Pernikahan
Pemberkatan Pernikahan:
HKBP Tebet
Jl. Tebet Barat Dalam X, RT 11/RW 5
Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
Pukul 08.30 AM
Tanggal 29 Oktober 2016

Persekutuan PASUTRI
Persekutuan PASUTRI telah memulai pembahasan tentang relasi suami
istri dengan memakai bahan Ehekurs yang terdiri dari tujuh sesi.

Informasi lebih
lanjut, hubungi
Sdr. Enricko Santoso

Dalam persekutuan ini setiap pasutri mempunyai kesempatan untuk
saling sharing (Austausch) hal-hal yang menjadi pergumulan dalam
pernikahannya. Selain itu juga ada sharing dalam pasangan suami istri
masing-masing.
Sesi I

: 2 Juli 2016 (telah dilaksanakan)

Sesi II : 29 Oktober 2016 pukul 16:30
Sesi III : 19 November 2016 pukul 16:30
Sesi IV : 3 Desember 2016 pukul 16:30
Mengundang setiap PASUTRI untuk bersama-sama belajar melalui
Ehekurs ini.

Pokok Doa:

1.

Doakan untuk rencana rapat anggota pada tgl 8 Oktober 2016 yang
akan memilih majelis periode 2016 – 2018, kiranya Tuhan yang memberi
hikmat kepada setiap anggota untuk dapat memahami kehendak
Tuhan.

2. Untuk badan formator yang masih menggumulkan calon majelis yang
akan dibawakan ke dalam rapat anggota, demikian juga untuk para
calon majelis supaya siap menjawab panggilan Tuhan.
3. Untuk badan verifikasi supaya dapat memeriksa keuangan gereja
dengan baik.
4. Untuk persiapan dan pelaksanaan Alfa Kurs (Grundkurs des Glaubens)
pada bulan Oktober dan November 2016.
5. Untuk perencanaan dan persiapan Kebaktian Natal 25 Desember 2016.
6. Untuk setiap jemaat yang ada dalam pergumulan pribadi supaya boleh
mengalami kehadiran dan pertolongan Tuhan.

Tetaplah berdoa
I Tes. 5:17

Oktober

November

Elisha

2 Okt

Linda T.

2 Nov

Yuna

8 Okt

Clemens

5 Nov

Tieneke

10 Okt

Johan

10 Nov

André

11 Okt

William

16 Nov

Bram

15 Okt

John

25 Nov

Arlina

17 Okt

Tanaya

27 Nov

Edo

19 Okt

Benedikt

30 Nov

Carolina

25 Okt

Hana

26 Okt

Ocep

27 Okt

Jordy

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

TEMPAT

Sabtu, 8 Okt 2016 pkl. 10.00
Minggu, 25 Des 2016 pkl. 16.00

Rapat Anggota
Kebaktian Natal

Gereja
Gereja

Jadwal Kegiatan FeG Immanuel Berlin
WAKTU

ACARA
Kebaktian
(dalam bahasa Indonesia)
Sekolah Minggu
Kelompok Doa Jemaat

Minggu, pkl. 16.00
Minggu, pkl. 15.00

Penghubung: Andre Wibawa

Sabtu, pkl 14.00 (Gel I)
Pkl. 15.30 (Gel II)
pkl. 17.00 (Gel III)

Penelaahan Alkitab
Penghubung: Max Widjaja

Latihan Paduan Suara

Sabtu, pkl. 15.30

Penghubung: Arlina Wiguna

Gereja
Gereja
Gereja
Gereja

Penghubung: Budianto Liong

Rumah
Jemaat

Persekutuan Pasangan Suami Istri
(Pasutri)

Gereja

Hauskreis

Jumat, pkl. 19.00
Sabtu, 29 Oktober 2016
pkl.16.30

TEMPAT

Selasa III bulan genap,
pkl. 18.00

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

