
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemaat Kristen Imanuel Berlin 

(Christliche Gemeinde Imanuel Berlin) 

Stephanstr. 44 

10555 Berlin 

Edisi  

Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya 

bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.  

Mazmur 119 : 9 

 



Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah 

malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.   (2 Tim. 2:15) 

Sebuah perusahaan profesional yang mencari pekerja pasti akan menuntut kualifikasi 

tertentu.  Kualifikasi tersebut antara lain adalah ijazah dari universitas, memiliki 

keahlian sesuai dengan bidangnya dan penguasaan bahasa dsb. Bagaimana dengan 

seorang pelayan Tuhan di gereja? Tentu setiap pelayan seharusnya memiliki kemampuan 

dan penguasaan metode dalam bidang pelayanan masing-masing. Tanpa keahlian dan 

metode pelayanan yang tepat, pelayanan yang dilaksanakan tidak akan maksimal 

hasilnya. 

Tetapi bagi seorang yang melayani Tuhan, yang lebih penting adalah karakternya 

daripada kemampuannya. Apakah ia bermental seperti Yudas Iskariot yang sampai hati 

mengkhianati Yesus, gurunya atau seperti Petrus yang walaupun gagal, tetapi mau 

mengakui kesalahannya dan bersedia dibentuk terus untuk menjadi semakin setia 

kepada Yesus, Tuhan dan Gurunya? Atau seperti Demas yang lebih tertarik kepada 

tawaran dunia daripada menjalani pelayanan yang silih berganti penderitaan dan 

sukacita. Atau seperti Timotius, seorang yang lemah tetapi senantiasa mau dibentuk dan 

dibimbing oleh orang tua rohaninya, Paulus? 

Sebagai seorang murid Tuhan apakah kita cepat berpaling dari pelayanan karena alasan 

sibuk? Sibuk sekolah, deadline dalam pekerjaan, repot urus dapur dan anak-anak? 

Seorang pekerja Tuhan harus mengatur dan mengusahakan waktu untuk melayani, 

dengan tidak mengabaikan tanggung jawab yang lain yang Tuhan percayakan. Hal ini 

hanya mungkin, jika kita mau “berkorban” untuk verzichten rasa nyaman, kurang tidur, 

verpasst Freizeit dan sebagainya. Jika kita memahami pengorbanan Tuhan Yesus bagi 

kita, tentu pengorbanan-pengorbanan itu patut dilakukan buat Dia dan pelayanan-Nya. 

Selain berusaha, seorang pekerja atau pelayan Tuhan harus berkomitmen untuk 

memberitakan kebenaran Firman Tuhan. Ia tidak hanya fokus terhadap cara dan 

program yang harus dijalankan. Tetapi fokusnya adalah orang-orang yang dilayani 

supaya mereka bertumbuh, bukan untuk menyenangkan mereka dengan memberitakan 

apa yang enak dan suka didengar. Sebaliknya seluruh kebenaran Alkitab akan 

diberitakan. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan ingin mereka dengarkan, itu yang 

disampaikan. 

Karena itu tidak bisa tidak, seorang pelayan Tuhan harus dengan rajin dan tekun 

menyelidiki firman Tuhan. Setelah memahaminya, ia harus mengamalkannya dan pada 

akhirnya mengajarkannya kepada orang lain. Ini penting supaya ia tidak menjadi 

seorang yang munafik. Pandai mengajarkan tetapi bodoh dalam kelakuannya.  

Dengan anugerah Allah, apabila kita sudah mengusahakan karakter yang mau berkorban 

dan bersedia dibentuk-Nya, juga berkomitmen untuk setia memberitakan firman 

kebenaran, kita tidak usah malu di hadapan Allah dan terus memuliakan-Nya. Apakah 

kita adalah murid yang berkarakter  demikian?  

  Soli Deo Gloria, JK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada hari Minggu, 1 Juli 2012 Jemaat Kristen Imanuel Berlin mengadakan 

kebaktian penyerahan anak (Kinderdarbringung). Kinderdarbringung ini 

bukanlah baptisan anak, seperti lazimnya dilakukan di beberapa gereja, 

melainkan penyerahan anak kepada Tuhan seperti yang digambarkan di dalam 

firman Tuhan di Markus 10:13-16. Di dalam ayat 16 Tuhan Yesus memeluk anak-

anak dan sambil meletakkan tanganNya atas mereka, Ia memberkati mereka.  

Dalam kesempatan Kinderdarbringung kali ini kami beserta enam keluarga yang 

lain menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan lindungi 

dan berkati.  

Melalui khotbah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta John Kusuma saya melihat 

bahwa saya dan suami saya diberi satu tanggung jawab dalam membesarkan 

seorang anak yang telah Tuhan berikan untuk menuntun dia ke jalan yang benar. 

Itu bukanlah hal yang mudah. 

Pernahkah saudara bayangkan bagaimana sulitnya mengajarkan anak sesuatu 

yang "harus" dia lakukan namun dia tidak suka/tidak mau melakukannya? 

Trevis tidak suka berdoa. Dia tidak mengerti kenapa mama harus melipat tangan 

dalam posisi doa, menutup mata dan mengucapkan sesuatu sebelum menyuapin 

dia. Terkadang dia tidak sabar. Dia tidak mengizinkan tangannya dilipat dalam 

posisi doa, karena itu saya selalu berdoa di depan dia dengan posisi doa sambil 

mengucapkan: "Terima kasih Tuhan untuk makanan Trevis hari ini. Amin."  

Atau contoh lain, pernahkan saudara membayangkan betapa sulitnya 

mengajarkan anak untuk tidak melakukan sesuatu hal? Dapatkah saudara 

bayangkan berapa kali kata "Nein" yang saya ucapkan setiap hari? Hari-hari ini 

Trevis suka mengkutak-katik tombol oven, suka mengambil sandal/sepatu dan 

dimasukkan ke mulut, atau suka mencubit orang. Dan setiap kali dia melakukan-

nya saya selalu katakan: "Trevis, nein....!" dan itu berlangsung kadang setiap 5 

menit.  

Mendidik dan membesarkan anak membutuhkan suatu kesabaran, suatu 

ketekunan dan yang paling penting kasih. Melalui hal-hal sederhana ini saya 

menyadari bahwa ketiga hal itu hanya dapat saya peroleh dari Tuhan. Dengan 

kekuatan sendiri saya tidak sanggup. Saya melihat bagaimana terbatasnya kami 

sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan dia agar suatu saat nanti 

dia bisa mengenal siapa Tuhan Yesus dan mau mengizinkan Tuhan Yesus pegang 

hidup dia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendidik anak saya umpamakan seperti diberi satu pelayanan seumur hidup. 

Banyak hal yang terkadang menguras habis tenaga dan waktu saya. Kadang saya 

mesti verzichten banyak kesenangan saya yang dahulu, namun setiap malam 

ketika saya melihat Trevis tidur, hanya tawanya yang saya ingat. Saya sayang 

padanya. Ya...saya sayang anak ini. Anak yang Tuhan berikan ketika manusia 

mengatakan tidak mungkin. Iya, Tuhan sanggup memberikan. Terima kasih 

Tuhan untuk hadiahMu ini. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada dia 

hingga hari ini. Terima kasih untuk pertumbuhan dia.  

Pada 1 Juli sore itu saya berkata kepada Tuhan: "Bantu aku ya Tuhan untuk 

mengajar dia, membimbing dia. Beriku hikmat dan kasih dariMu. Bantu aku dan 

Acun sebagai orang tua untuk bisa memberikan dia satu keluarga yang 

mencerminkan kasihMu, dan iman kepadaMu yang teguh. Ajar kami untuk 

saling mengasihi sehingga kasihMu boleh nyata".  

Melalui Kinderdarbringung ini kami mohon jemaat juga ikut mendoakan kami 

dan setiap orang tua di jemaat ini, dalam kami mendidik anak-anak kami, agar 

kami boleh menjadi teladan yang baik. Dan suatu saat nanti mereka boleh 

mengecap sendiri arti hidup kekal itu.                     YT. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tgl 2 Juni 2012 diadakan seminar mengenai Pelayanan, 

Keanggotaan dan Peranan Wanita. Di seminar yang dibawakan oleh gembala 

sidang kita, bapak Pdt John Kusuma, kami pertama-tama diberi pengertian 

tentang apa arti gereja yang sebenarnya. Saya jadi ingat, waktu sekolah minggu 

kami sering menyanyikan lagu yang sebagian liriknya berbunyi „Gereja bukanlah 

gedungnya, dan bukan pula menaranya… Gereja adalah orangnya“. Hal ini (arti 

gereja, bukan lagu SM tersebut) kami pelajari lebih dalam lagi dalam seminar 

ini, bahwa gereja ialah kumpulan orang-orang yang oleh kematian Kristus 

diperdamaikan dengan Allah & telah menerima hidup yang baru. 

Selain itu, kami juga belajar tentang hakekat, sifat, tanda dan tujuan 

gereja yang sejati dan demikian juga tentang keanggotaan gereja, dan 

mengapa penting bagi seseorang untuk menjadi anggota gereja. Saat belajar 

tentang hal ini, saya langsung teringat pada buku Joshua Harris yang berjudul 

„Stop Dating the Church!”, dan apa yang dibahas dalam seminar mengenai 

pentingnya menjadi anggota gereja, kira-kira sama seperti yang dituliskan oleh 

Harris. Saya sudah membaca buku ini dan cukup tahu kenapa seseorang perlu 

menjadi anggota gereja, namun saya belum berani mengambil keputusan ini. 

Salah satu ketakutan saya dalam mengambil komitmen karena saya 

sangat tidak suka dengan perpisahan. Saya takut, kalau saya sudah terikat 

dengan gereja dan menjadi anggotanya, akan berat buat saya ketika harus 

kembali ke Indonesia dan meninggalkan gereja. Namun setelah seminar ini saya 

menjadi lebih mengerti lagi makna menjadi anggota gereja dan berpikir-pikir 

lagi serta bergumul dalam mengambil komitmen untuk menjadi anggota gereja. 

Setelah membahas mengenai Peranan Wanita – perempuan dan laki-

laki setara dan Allah tidak pernah memandang perempuan lebih rendah dari 

laki-laki, dalam pelayanan Yesus juga tidak membedakan antara murid laki-laki 

dan perempuan – akhirnya kami memasuki tema pelayanan.  

Kami belajar tentang makna pelayanan – Kerinduan untuk melayani 

Kristus (dan juga sesama), karena Yesus sudah lebih dulu melayani kita, – 

tujuan, perlengkapan, prinsip, resiko dan pencobaan dalam pelayanan. Sebagai 

orang percaya tentunya kita tahu, bahwa Tuhan Yesus memberikan dan 

mempercayakan kepada kita masing-masing talenta sesuai dengan kemampuan 

kita, seperti dalam cerita tentang perumpamaan mengenai talenta (Matius 25: 

14-30). Alangkah baiknya, jika kita juga mau melayani Tuhan Yesus dengan 

talenta yang Dia berikan dan percayakan bagi kita. Namun yang sering menjadi 

permasalahan adalah kita tidak tahu talenta apa yang kita punyai. Di akhir 

seminar diadakan sebuah test yang melalui hasilnya membantu kita mengetahui 

talenta apa yang ada pada kita. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya termasuk orang yang tidak pernah tahu sebelumnya apa talenta 

yang saya miliki dan saya juga selalu merasa tidak mempunyai talenta apa-apa. 

Di Hauskreis (HK) salah seorang teman pernah mengatakan pada saya apa yang 

menjadi talenta saya, tapi saya merasa tidak yakin kalau itu adalah talenta saya, 

karena menurut saya itu cuma sesuatu yang sering saya lakukan dan juga 

karena saya memang suka pada kegiatan tersebut. Selain itu kegiatan itu juga 

hanya seperti hobi saja buat saya, yang memang sudah saya lakukan sejak kecil. 

Setelah saya mendapati hasil testnya, ternyata talenta saya seperti yang sudah 

pernah dikatakan sebelumnya oleh teman HK.  

Setelah seminar tersebut, saya menjadi lebih yakin lagi akan talenta 

yang saya miliki. Saya tidak lagi melihatnya hanya sebagai suatu hobi, tetapi 

sebagai hadiah dari Tuhan Yesus yang Dia percayakan dan berikan buat saya. 

Setelah saya mengetahui apa sebenarnya yang menjadi talenta saya, saya ingin 

bisa mengembangkan talenta yang sudah Tuhan Yesus berikan dan percayakan 

ini dan menggunakannya untuk melayani-Nya dan sesama lebih lagi. Kalau 

sebelumnya saya melayani Tuhan Yesus hanya karena hobi saya di bidang 

pelayanan tersebut, sekarang setelah mengetahui bahwa ini adalah talenta saya, 

saya mau melayani Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Saya ingin bahwa pada 

akhirnya, saat Tuhan Yesus datang kembali, saya bisa mendengar Tuhan Yesus 

mengatakan kepada saya “baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang 

setia… Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu” (Matius 25: 21 & 

23). 

      IVNM. 



 

ke Nordhausen ….. 

Hari Jumat, 15 Juni 2012 jam 11.30, kami berkesempatan untuk ikut 
dalam pelayanan ke Nordhausen. Sampai disana pukul 15, teman-teman di 
Nordhausen sudah berkumpul di kamar yang disediakan oleh Ray sebagai 
tempat bersekutu. Liturgis dipimpin oleh Edo dan permainan gitar oleh Marco. 
Walaupun tidak banyak pilihan lagu yang tersedia, namun kami tetap bisa 
memuji Tuhan dan mempersiapkan diri untuk mendengar renungan. 

Pak John membawakan Firman Tuhan dari Yoh 15 : 1-10 tentang Tuhan 
Yesus sebagai pokok anggur. Agar kita dapat berbuah di dalam Tuhan, ada 3 hal 
yang perlu dilakukan, yaitu pertama kita harus bersedia untuk diubahkan sama 
halnya seperti ranting yang tidak berbuah dipotong dan ranting yang berbuah 
dibersihkan-Nya. Hal kedua adalah agar kita tinggal di dalam Dia dengan cara 
menaati perintah dan larangan-Nya yang bisa kita ketahui melalui membaca 
Firman Tuhan. Dan hal yang terakhir adalah jika kita telah hidup di dalam Dia 
dan Firman-Nya juga hidup di dalam kita, maka apapun juga yang kita minta 
yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki maka kita akan menerimanya. 
Sungguh renungan yang menegur sekaligus mengingatkan buat kami semua 
yang mendengarkannya. 

Setelah itu kami mengumpulkan pokok doa. Sebagian besar adalah 
pergumulan tentang ujian di Studienkolleg. Bagi mereka yang ada di semester 1, 
berharap agar bisa mendapat nilai yang baik dalam ujian yang telah atau akan 
mereka tulis. Bagi yang di semester 2 akan menulis Feststellungsprüfung dalam 
waktu dekat, berharap bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin dan boleh lulus 
dari Studienkolleg dengan nilai yang baik. Setelah kami berdoa bersama, 
tersedia makan malam yang telah dimasak oleh teman-teman dari Nordhausen. 

Dalam kesempatan makan malam tersebut juga kami bisa berbincang-
bincang untuk bisa lebih saling mengenal satu sama lain. Pada pukul 19:30 kami          
pulang kembali ke Berlin dan tiba di rumah masing-masing sekitar jam 10 
malam. Saya bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan pulang pergi  

        kami, juga untuk  
                                                                                   persekutuan bersama di  

Nordhausen yang boleh 
diikuti.  
   RKW. 
 
 

                    

             Berlin – Nordhausen 

   ca. 273 km 

                                    Termine: 

             Rabu, 23 Mai 2012 jam 17 

             Jumat, 15 Juni 2012 jam 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ke Zittau ….. 

        Persekutuan Zittau adalah persekutuan pelajar Studienkolleg di kota 

Zittau. Setelah beberapa dari mereka sempat ikut Hauskreis di Berlin (dulunya 

disebut Gebetsgemeinschaft), mereka berinisiatif untuk membentuk sebuah 

persekutuan di kota Zittau. Sejak sekitar setahun yang lalu mereka mulai 

bersekutu seminggu sekali untuk memuji nama Tuhan, sharing dan berdoa 

bersama. Salah seorang dari anggota persekutuan Zittau pernah 

menyampaikan keinginan mereka kepada kami, bahwa persekutuan mereka 

membutuhkan pelayanan Firman. 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus, kami dari tim pelayanan kota JKIB 

bersama bapak Pendeta John Kusuma dapat memulai pelayanan ke Kota Zittau 

pada tanggal 27 April dan 08 Juni 2012. Kami mengadakan Hauskreis, dimulai 

dengan bernyanyi bersama untuk menyembah Tuhan, dan Firman Tuhan 

diuraikan oleh bapak Pdt. John. Setelah Hauskreis berakhir kamipun 

berkesempatan utk berbincang-bincang sambil menikmati makanan dan 

minuman yang telah disediakan mereka. 

Dalam pelayanan ini Tuhan memperlihatkan kepada saya, bagaimana 

semangat mereka untuk bersekutu dan sekaligus kebutuhan mereka akan 

pelayanan dan bimbingan dalam hidup mengikut Tuhan. Dan ini yang 

meyakinkan hati saya juga, untuk meneruskan komitmen saya dari BCP 2012 

untuk ikut pelayanan kota. Di persekutuan Zittau, saya merasakan kasih Tuhan 

yang begitu besar kepada setiap orang yang hadir disana. 

Saya percaya, persekutuan Zittau dapat terbentuk dan berjalan sampai 

saat ini, semata-mata karena Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada orang–

orang yang mencari Dia. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan 

melayani di kota Zittau. Saya juga berdoa agar persekutuan ini bisa bertumbuh 

dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, Juruselamat dan Tuhan kita. 

                   LKD.    

 

 

 
 
 

      Berlin – Zittau 
ca. 281 km 

             Termine : 

       Jumat, 27 April 2012 

  jam 19 

       Jumat, 8 Juni 2012           

               jam 19 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ke Basel ….. 

 Persekutuan Anugerah, Basel  dipimpin oleh Bapak Moga Simbolon. 

Pesekutuan ini berjumlah 16 orang dan terdiri dari keluarga dan ibu-ibu yang 

bersuamikan orang Swiss serta dua orang pemuda. Jemaat Persekutuan Basel 

haus akan firman Tuhan dan antusias dalam mendengarkan kebenaran firman. 

Dalam persekutuan jemaat cukup terbuka untuk sharing kehidupan/pergumulan 

mereka. 

 Setiap dua bulan sekali, Sabtu ketiga bulan genap, Pdt. John melayani di 

persekutuan ini. Persekutuan Anugerah bersekutu setiap dua minggu sekali 

secara bergantian di rumah-rumah jemaat. Doakan pergumulan persekutuan 

akan kebutuhan para pekerja dan pelayan dan bangkitkan jemaat untuk ambil 

bagian dalam pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

       

 

 
Berlin – Basel  ca. 861 km  

             Termine : Sabtu, 21 April 2012 
                    Sabtu, 16 Juni 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ke Bielefeld ….. 

Persekutuan pertama kali di Bielefeld pada tgl 14 Januari 2012 yang 

diadakan di rumah ibu Kwane, hadir pada saat itu 15 orang (sebagian besar ibu-

ibu). Orang-orang di kota Bielefeld begitu antusias dalam persekutuan  baik itu 

dalam bernyanyi maupun dalam mendengar firman Tuhan. Bagi ibu-ibu yang 

sebagian besar bersuamikan orang Jerman persekutuan seperti ini sangat 

mempersatukan, menguatkan serta mempererat hubungan mereka satu dengan 

yang lain. Mereka rindu untuk persekutuan seperti ini. 

 Sebelum persekutuan dimulai, setiap orang  dibagikan kertas untuk 

mengisi pokok doa yang akan didoakan di dalam persekutuan. Sejak bulan Mei 

kunjungan ke Bielefeld diadakan 2 bulan sekali. Beberapa orang datang dari 

luar kota Bielefeld. Setelah persekutuan orang-orang saling sharing pergumulan 

tentang kehidupan di Jerman sampai malam. Tempat persekutuan disediakan 

secara bergiliran oleh ibu-ibu. Beban kami adalah supaya orang-orang di dalam 

persekutuan kota Bielefeld mengenal Tuhan dan memiliki iman yang teguh 

dalam keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
       

      Berlin – Bielefeld  ca. 388 km 
           Termine : Sabtu, 16 Maret 2012 jam 16 

                  Sabtu, 19 Mai 2012 jam 16    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ke Aachen ….. 

Pertama-tama, kami  ingin bersyukur kepada Tuhan atas 

penyertaanNya kepada persekutuan kami hingga saat ini. Persekutuan kami 

adalah sebuah persekutuan Kristen yang berpusat di Aachen. Sebagian besar 

orang-orang yang datang ke persekutuan ini adalah mahasiswa, yang 

bertempat tinggal tidak hanya di kota Aachen, namun juga di kota-kota sekitar, 

seperti Mönchengladbach, Jülich dan Linich.  Jumlah kami saat ini sekitar 13 

orang. 

Setiap Sabtu kami mengadakan penelaahan Alkitab di dalam kelompok-

kelompok kecil, yang kemudian dilanjutkan dengan persekutuan dan renungan 

singkat. Kami sangat bersyukur, bahwa sebulan sekali kami masih dapat 

mengadakan kebaktian. Seiring dengan waktu, satu persatu anggota 

persekutuan kami akan menyelesaikan studi dan mungkin akan meninggalkan 

Aachen. 

Yang menjadi pergumulan terbesar kami adalah kurangnya regenerasi 

di dalam persekutuan, karena semakin berkurangnya mahasiswa Indonesia 

yang berstudi di Aachen. Kami akan sangat bersyukur, jika saudara-saudari 

dapat juga mendukung kami mengenai hal ini di dalam doa. Tentu kami juga 

sangat rindu mendoakan saudara-saudari di dalam persekutuan kami. 

Salam hangat kami dari Aachen 

BK. 

 

 

 

 

 

 
 Berlin – Aachen  ca. 636 km 

                       Termine : 

   Sabtu, 26 Mai 2012 

         Sabtu, 30 Juni 2012 

              jam 15 – 17 PA 

              jam 17 – 19 Persekutuan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ke Stuttgart ….. 

Pelayanan ke persekutuan di Stuttgart pada bulan Juni  merupakan 

kunjungan yang pertama. Yang hadir dalam persekutuan ada 8 orang. Terdiri 

dari 2 pasangan suami-istri (salah satu pasangan, suami tidak hadir karena 

sakit) dan 5 orang mahasiswa. Walaupun ini pertemuan pertama, suasana 

persekutuan sangat hangat dan bisa saling berbagi/sharing.  

Persekutuan Stuttgart melaksanakan persekutuan dua minggu sekali 

dan jemaat Berlin, mengutus Pdt. John melayani di sana dua bulan sekali 

(sabtu ke dua, setiap bulan genap). Pergumulan aktual dalam persekutuan, dua 

dari mahasiswa ini setelah menyelesaikan studi, mereka akan pindah kota dan 

seorang lagi, setelah praktikum akan kembali ke kota asal. Tolong doakan 

untuk regenerasi dalam  persekutuan ini. 

                        Berlin – Stuttgart   ca. 634 km 

                Termin : Sabtu, 23 Juni 2012 jam 17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelayanan Koor  ke Kassel ….. 

Pada tgl. 25-26 Mei 2012 Koor JKIB diundang ke Kassel, Hessen untuk 

bermain angklung sebagai wakil dari jemaat Indonesia yang berada di bawah 

FeG sekaligus menghadiri kongres FeG (Frei Evangelische Gemeinde). Kongres 

tersebut diadakan untuk memperkenalkan berbagai aktivitas yang dilakukan 

oleh organisasi-organisasi dalam FeG. 

Untuk sebagian besar dari anggota Koor, pelayanan ke luar Berlin ini 

adalah pengalaman untuk yang pertama kalinya, termasuk bagi saya pribadi. 

Saya mendapatkan banyak berkat dan sukacita dari pelayanan ini.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari pertama diadakan kebaktian internasional di mana ada banyak 

orang dari berbagai negara berkumpul dan menyumbangkan pujian pada 

Tuhan dalam bahasa dan art negara mereka masing-masing. Saya sungguh 

bergetar menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di tengah seluruh bangsa yang 

ada di dunia ini. Kalau selama ini saya mendengar pujian dinaikkan bagi Tuhan 

hanya dalam bahasa Indonesia, Inggris atau Jerman, maka saat itu saya bisa 

melihat pujian bagi Tuhan dalam bahasa Jepang, Arab, Spanyol, Rusia dan 

banyak bahasa lainnya. Saya menyaksikan bagaimana Tuhan juga bekerja 

dalam negara-negara di mana kekristenan sulit diterima. 

Koor JKIB menyumbangkan 3 lagu melalui permainan angklung. 

Keindahan permainan angklung adalah bahwa setiap angklung hanya dapat 

membunyikan satu nada saja sehingga diperlukan banyak orang untuk dapat 

memainkan satu melodi yang indah. Setiap orang harus memainkan nadanya di 

tempat dan waktu yang tepat. Demikian juga setiap orang perlu bekerjasama 

memainkan peranannya masing-masing dalam jemaat supaya kehidupan 

berjemaat juga dapat berjalan dengan baik. 

Hari kedua kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan 

khotbah dari John Ortberg, seorang pendeta dari Amerika yang juga telah 

banyak menulis buku kristen. Setelah itu kami berkesempatan melihat stand-

stand yang ada dan mengenal banyak organisasi beserta kegiatan yang mereka 

lakukan. Kami juga bermain angklung lagi dalam salah satu presentasi yang 

dilakukan oleh FeG AK Internationale Gemeindearbeit/Migranten. 

Kami pulang ke Berlin setelah selesai melakukan bagian kami dalam 

kongres tersebut. Meskipun perjalanan kami panjang dan melelahkan, 

terutama bagi orang-orang yang menyetir mobil di sepanjang perjalanan, kami 

merasakan sukacita yang sangat besar dan bersyukur pada Tuhan yang telah 

memberi kesempatan pada kami untuk bisa melakukan pelayanan ini. 

             AW. 

   

 

 

 

 

 

 

 

      Berlin – Kassel  
              ca. 382 km 

             Termin:  

                25 – 26 Mai 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   bersama …… 

Yeay! Es ist wieder so weit  

Pada tgl 23.06.12 lalu Jemaat Kristen 
Imanuel Berlin mengadakan acara keber- 
samaan kembali, yaitu „nyate“ atau disini 
kita akrab dengan kata Grillen. Acara  
makan daging dan sayur tusuk itu dimak- 
sudkan untuk menyambut musim panas 
di tahun ini dan tentunya ramah tamah. Supaya setiap orang bisa ikut ambil 
bagian dalam kegiatan ini, tugasnya dibagikan ke setiap persekutuan di rumah-
rumah atau Hauskreis. Ada yang giliran untuk mengurus daging panggangnya, 
ada yang tusuk sate daging dan sayur, membuat bumbu sate yaitu bumbu kacang 
dilengkapi dengan irisan bawang merah dan tidak kalah si nasi gempel padat 
a.k.a Lontong pulen, bahkan ada sate kambing dan udang panggang . 

Sabtu siang jam 11 itu beberapa dari kita sudah mulai acara nyate ini 
dengan memanaskan alat panggangnya di halaman belakang gereja. Tentunya 
ada juga yang memotong lontong, sayuran, membuat minuman dan menata 
makanan tersebut. Dari segi orang-orang yang datang juga lumayan banyak. 
Walaupun toh sate daging dan sayurnya tidak ludes semua seperti tahun-tahun 
sebelumnya. 

Kira-kira jam 12.30 siang kita semua sudah bisa menikmati sate itu 
sambil duduk-duduk disirami matahari yang kebetulan lumayan bersahabat dan 
sepoi-sepoi dari angin yang hilir mudik. Kegiatan sabtu siang menjelang sore itu 
tidak berlangsung terlalu lama. Di tengah sore perut kami juga sudah 
dikenyangkan oleh sate-sate lezat itu dan kami pun mulai dengan ajang 
membersihkan dari Grillen tersebut. Dari mulai gelas, wadah, alat panggangnya 
bahkan sampai gedung gereja juga kebagian untuk dibersihkan. Dimana 
kebetulan pada hari yang sama giliran kami Jemaat Kristen Imanuel Berlin yang 
membersihkan gedung gereja yang kami pakai selama ini.  

Semuanya kami lakukan bersama-sama, dari mulai membuat, 
menyiapkan, makan bersama sampai bersih-bersih pun dikerjakan bersama. Dari 
hal-hal tersebut bukan saja membuat pekerjaan yang banyak menjadi lebih 
ringan dan cepat, akan tetapi juga membangun hubungan lebih mengenal lagi 
satu dengan yang lain  
Ditunggu Nyate-nya kembali di musim panas 2013!   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suara pendeta yang sedang berkhotbah di mimbar terdengar keras di 

seluruh ruangan kebaktian, text khotbah dan text lagu dapat dilihat dengan jelas 

di „Leinwand“ dari tempat duduk yang paling belakang. Terlihat juga beberapa 

orang mengenakan Earphone duduk tersebar di seluruh ruangan kebaktian dan 

menikmati jalannya kebaktian. Suatu kondisi yang nyaman… tapi bagaimana 

mungkin? 

Di podest yang cukup tersembunyi, di bagian belakang kiri dari ruangan, 

duduk setiap minggu dua orang, yang bekerja dan berusaha keras supaya 

semuanya bisa terjadi, supaya setiap orang bisa mengikuti kebaktian dengan 

kondisi yang nyaman. 

Mereka datang lebih pagi dari kebanyakan orang, dan juga menjadi orang 

yang paling akhir meninggalkan ruangan. Siapakah mereka? 

Kami adalah tim teknik JKIB. Adalah tugas kami untuk mendukung acara-

acara yang ada di gereja dari sisi teknik supaya semua bisa berjalan dengan lancar 

dan nyaman. Baik di dalam kebaktian, seminar maupun acara lainnya. 

Tujuan utama dari tim teknik adalah agar Firman Tuhan yang 

disampaikan bisa juga didengar dan dimengerti  oleh semua orang yang datang, 

juga untuk orang yang kurang fasih dalam berbahasa Indonesia maupun 

berbahasa Jerman. 

Untuk hal itu kami memperlengkapi diri dengan sebuah “wireless 

Übersetzungsgerät”. Dengan alat ini, mereka yang membutuhkan terjemahan 

mempunyai kebebasan dalam memilih tempat duduk di dalam ruangan kebaktian. 

           Sebagai tim support, mungkin kami berdiri dibelakang layar, dan kehadiran 

kami tidak disadari oleh banyak orang. Tetapi hal inilah yang membuat tim  teknik  

ini menarik. Apakah  Saudara  mempunyai kerinduan untuk melayani, tetapi  

merasa  tidak  nyaman, jika men- 

jadi sorotan orang-orang? Jika 

Ya, ini adalah  tempat  yang  tepat 

untuk Saudara, carilah kami !  

 
 

  Tim Teknik JKIB 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Segenap jemaat JKIB mengucap “Selamat Ulang Tahun” kepada teman-

teman yang berulang tahun, Tuhan memberkati di umur yang baru. 

Harap maklum, apabila ada Saudara/-i 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 dalam kedua hal tersebut. 

 

 

  1  August Enricko Santoso 

 8  August Elmo Ryaner Panggabean 

10 August Susy Kusuma 

14 August Randy Kelly Wibawa 

16 August Kelvin Lim 

18 August Hartono Sugih 

18 August Wahyu Sri Purwandari 

18 August Fabian Gang-Müller 

28 August Wilson Kurniawan 

  2 Jul  Stefan Hendrata 

  8 Jul  Mary Purnomo 

11 Jul  Meike Lim 

12 Jul  Jeffrey Purnomo 

24 Jul  James F. Santoso 

27 Jul   Hendry Lim 

28 Jul  Erik Bastian 

 

  3 Sept Stephanie Verrayo Limas 

19 Sept Heinz Gang-Müller 

28 Sept Mira Anindita 

30 Sept Biyan Kurniawan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban: 5 



Pokok Doa: 

1. Rencana Kebaktian Baptisan yang akan diadakan pada tgl 5 

Agustus 2012, doakan untuk para calon Täuflinge supaya mereka 

teguh di dalam iman dan pergumulan hidup, bisa menjadi 

kesaksian bagi jemaat dan sekeliling mereka. 

2. Untuk pertumbuhan iman jemaat Imanuel melalui saat teduh dan 

doa pribadi. 

3. Untuk hamba Tuhan dan badan pengurus gereja. 

4. Untuk pelayanan bapak pendeta John Kusuma ke kota-kota di luar 

Berlin, seperti Aachen, Bielefeld, Basel (Schweiz), Nordhausen, 

Zittau, Stuttgart dan untuk orang-orang yang bersekutu di sana 

supaya mereka mengenal kebenaran firman Tuhan dan tidak 

diombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak benar. 

5. Untuk rencana Gemeindeausflug yang akan diadakan pada tgl 1 

September 2012. 

6. Untuk anak-anak yang akan mulai dengan tahun ajaran baru di 

sekolah, supaya mereka diberikan kepintaran dan dipelihara dari 

pergaulan yang tidak baik. 

7. Untuk pemilihan badan pengurus yang baru, supaya Tuhan 

mempersiapkan orang yang mau dipakaiNya dalam memimpin 

jemaat. 

8. Supaya Tuhan menumbuhkan jiwa bermisi kepada 

setiap jemaat yang sudah mengalami kasih Tuhan, 

untuk mencari orang-orang baru yang belum 

mengenal Tuhan. 

 

 



Acara Khusus JKIB 
Hari/Pukul Acara Tempat 

Minggu, 5 Agst 2012 

pkl. 16.00 
Kebaktian Baptisan 

FeG Moabit 

(Stephanstr. 44) 

Sabtu, 25 Agst 2012 
Grillen bersama FeG 

Moabit 
 

Sabtu, 1 Sept 2012 Ausflug  

Sabtu, 6 Okt 2012 Rapat Anggota FeG Moabit 

 

Jadwal Kegiatan JKIB 
Hari/Pukul Acara Tempat 

Minggu, pkl. 16.00 

Kebaktian 

(dalam bahasa Indonesia) FeG Moabit 

(Stephanstr. 44) Sekolah Minggu 

Sabtu, pkl. 14.30 Persekutuan Doa Jemaat 

Sabtu, pkl. 15.00 
Penelaahan Alkitab 

Penghubung: Max Widjaja, Hendry Lim 

FeG Moabit 

(Stephanstr. 44) 

Sabtu, pkl. 18.00 
Latihan Paduan Suara 

Penghubung: Christoph Purnomo 

FeG Moabit 

(Stephanstr. 44) 

Jumat, pkl. 19.00 
Haus Kreis 

Penghubung: Wilson Kurniawan 
Rumah Jemaat 

Rabu IV bln ganjil 

 pkl. 18.00 

Persekutuan Pasangan Suami Istri 

Penghubung: Diah Bleeβ 

FeG Moabit 

(Stephanstr. 44) 

Selasa III bulan 

genap, pkl. 18.00 

SOuL (Serve Our Lord/Persekutuan Muda 

Mudi) 

Penghubung: Randy K. Wibawa 

FeG Moabit 

(Stephanstr. 44) 

 

Bagi yang membutuhkan pelayanan pastoral/konsultasi, dapat 

menghubungi bapak Pdt. John Kusuma melalui: 

 johnkusuma69@gmail.com 

 

Anggota badan pengurus JKIB adalah: 

- Budianto Liong 

- Enricko Santoso 

- Willyanto Kurniawan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemaat  Kristen  Imanuel  Berlin (JKIB) 

SIAPAKAH DIA? 

JKIB bukanlah suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang 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 JKIB berusaha untuk mendukung REALISASI 

AMANAT AGUNG TUHAN YESUS KRISTUS. 

BAGI SIAPA? 
Segala acara JKIB 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 : Christoph Purnomo  info@immanuel-berlin.de 

Hamba Tuhan : Pdt. John Kusuma  johnkusuma69@gmail.com 

Bank  : Spar- und Kreditbank Freier ev. Gemeinden eG (SKB Witten) 

    Konto-Nr. 11 520 300 BLZ 452 604 75  

Redaksi  : Enricko Santoso  wartajemaat@immanuel-berlin.de 

 

 


