
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemaat Kristen Imanuel Berlin 
(Christliche Gemeinde Immanuel Berlin) 

Stephanstr. 44 

10559 Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan 

datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang 

menjadikan langit dan bumi.  

Mzm. 121 : 1-2 

Warta Jemaat 

       Edisi        Juli 
2013 



Bersaksi Tentang Perbuatan Tuhan (Kel. 18:1-12) 

Orang Indonesia terkenal gemar bertukar cerita. Apa lagi jika seseorang baru 

melakukan perjalanan panjang, bahkan mencapai tempat-tempat yang jauh 

dan tak pernah dikunjungi kerabat dan kenalannya. Tentu saja, orang itu 

akan memilih cerita yang paling menarik perhatian. Makin seru dan aneh, 

makin bagus, walaupun belum tentu dirinya sendiri yang mengalaminya. 

Kepuasan tersendiri didapatkan ketika kerabat dan kenalan itu terpukau 

mendengar ceritanya. 

Konteks Musa sedikit terbalik. Ia dan bangsa Israel sedang menempuh 

perjalanan jauh, tetapi Yitro, mertuanya, mendatangi dia beserta istri Musa 

dan kedua putranya (2-5). Saat bertemu, Musa menceritakan segala perbuatan 

Allah bagi Israel, mulai dari "segala sesuatu yang dilakukan Tuhan kepada 

Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, " dan juga segala kesusahan 

yang Israel alami dan "bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka" (8). Setelah 

mendengar cerita itu, Yitro bersukacita (9) dan memuji Tuhan (10-11), lalu 

mempersembahkan korban bakaran dan sembelihan kepada Allah (12). 

Respons Yitro kontras dengan perbuatan Israel yang telah kita baca di dalam 

kisah sebelumnya. Yitro belum pernah melihat langsung perbuatan-perbuatan 

itu, hanya mendengar cerita Musa, tetapi ia memuji Allah karenanya. Bangsa 

Israel sudah berkali-kali melihat dan merasakan perbuatan ajaib Allah, tetapi 

masih saja menggerutu dan menunjukkan ketidakpercayaan. 

Di dalam nas ini kita melihat teladan Musa, yang sigap menyampaikan 

kesaksian tentang perbuatan ajaib Allah. Sikap ini mesti kita contoh. Ada 

baiknya tiap perjumpaan dengan kerabat dan kenalan, kita isi dengan cerita-

cerita yang menunjukkan anugerah penyertaan Allah di dalam hidup kita, 

dan bukan adu hebat cerita siapa yang paling menarik. Juga ada teladan dari 

Yitro. Meski tidak melihat langsung peristiwa yang disaksikan Musa, Yitro 

mengucap syukur kepada Allah. Kesiapan untuk bersyukur melihat anugerah 

penyertaan Allah pada orang lain merupakan bagian dari persekutuan kita 

dengan Allah dan sesama. (SH)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya belajar bahwa keselamatan  yang Tuhan berikan bersifat 

anugerah, tidak ada seorangpun yang dapat mengusahakannya 

(Efesus 2:8-10). Inilah yang menjadi dasar dan awal permulaan 

kehidupan saya bersama Tuhan. 

Saya masih terus belajar untuk menjadi pribadi yang Tuhan 

inginkan. Saat ini, saya masih muda, banyak sekali pula pengaruh 

luar yang kadang menggoda saya melakukan hal – hal yang Tuhan 

tidak ingini. Terhadap hal ini saya masih butuh dukungan dalam 

doa. Seperti yang tertulis didalam 1Timotius 4:12, saya ingin jadi 

teladan buat orang – orang di sekitar saya. 

Biarlah Tuhan pakai saya melalui perkataan, perbuatan dan kasih 

saya untuk menjadi garam dan terang Tuhan di tengah dunia. 

Mungkin saya tidak bisa melakukan hal – hal tersebut, tapi saya 

yakin Tuhan pasti berikan saya kekuatan selalu dan pimpinannya 

selalu ada buat saya. 

     

         Joseph O. Pratama 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Pastoral 
 

Saya percaya, bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa 

saya. Semua berkat-berkat dan karunia yang saya punya adalah 

bukan hasil usaha saya sendiri, tetapi Tuhanlah yang telah 

memberikan ini semua. 

 
Karena saya hanyalah manusia, saya juga mudah jatuh. Karena itu, 

saya membutuhkan teman-teman seperti kalian yang bisa 

menyokong saya dalam kepercayaan ini, supaya saya tetap teguh 

percaya kepada Dia. 

 

 

       

 

            Yulianti 

Saya bersyukur bahwa Allah begitu mengasihi saya, sehingga telah 

mengutus PuteraNya untuk mati di kayu salib menebus dosa saya. 

Bahwa saya yang seharusnya mati karena dosa, tetapi Yesus sudah 

mati untuk saya, ketika saya masih berdosa, sehingga saya bisa 

menerima janji Allah itu. 

Sukacita karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa saya, karena Ia 

tidak menolak saya, karena sekarang Tuhan yang berkuasa di atas 

hidup saya, dan sukacita yang terbesar adalah karena janji 

keselamatan yang telah saya terima, biarpun saya tahu, bahwa saya 

tidak layak untuk menerimanya. 

 

     Mira Anindita 



         André André André André ––––    MelindaMelindaMelindaMelinda 

 

Pada tanggal 11 Mei 2013 yang lalu, kami berdua telah melangsungkan 

pemberkatan dan resepsi pernikahan kami di Jakarta. Tetapi dari awal 

kami berdua juga sangat ingin untuk berbagi sukacita dalam 

merayakan moment yang terindah dalam hidup kami bersama dengan 

teman-teman di Jemaat Kristen Imanuel Berlin. Kami merasa ada 

sesuatu yang kurang kalau tidak merayakannya bersama dengan 

teman-teman di sini karena kami berdua pun dari awal bertemu di 

jemaat ini, bertumbuh secara rohani di dalam jemaat ini. Jemaat ini 

sudah kami anggap seperti keluarga kedua kami. 

 

 

Keinginan kami ini akhirnya bisa terlaksanakan pada tanggal 1 Juni 

2013 dalam acara Nachfeier pernikahan kami. Seperti yang kami duga, 

kami mendapatkan begitu banyak sukacita dalam acara ini. Kami 

benar-benar merasakan adanya kasih dan perhatian dari jemaat di 

Imanuel kepada kami berdua. Dimulai dari persiapan yang sangat 

sempit waktunya sampai pelaksanaan pada malam hari, kami melihat 

bahwa semuanya itu dapat terlaksanakan dengan lancar dan indah 

hanya karena pertolongan Tuhan dan bantuan dari teman-teman 

semua. Terlebih lagi ketika melihat begitu banyak acara-acara yang 

telah dipersiapkan dan disumbangkan, kami merasa begitu diberkati. 

 



Kami sekali lagi mau mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya 

kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kami tahu semua acara 

pemberkatan dan perayaan pernikahan kami baik di Indonesia 

maupun di Jerman ini dapat 

terlaksana dengan sangat baik hanya 

karena ikut campur tangan Dia dan 

kebaikan Dia. Kami juga 

mengucapkan terima kasih yang 

sebanyak-banyaknya kepada teman-

teman yang telah hadir dalam acara 

Nachfeier kami, kepada teman-teman 

yang telah membantu dari awal 

sampai akhir, kepada teman-teman 

yang telah memberikan sumbangan 

acara dan juga untuk semua kado dan 

perhatian yang ada. 

Kiranya seperti ayat pegangan kami di 

Roma 11:36, "Sebab segala sesuatu 

adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan 

kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan 

sampai selama-lamanya!", biarlah 

semua berkat Tuhan yang telah kami 

dapat bisa kami kembalikan hanya 

untuk kemuliaan Dia saja. Amin. 

A & M 

 

 

 

 

 



                                                                                      
 

 

 

Dari halaman depan gedung gereja FeG Moabit, tempat dimana kita 

bersekutu biasanya, sudah tercium wangi dari makanan yang sedang 

dibakar. Aroma yang begitu membangkitkan selera makan, Apetitt, 

kata orang Jerman.  

Dan ketika sampai di halaman belakang dari FeG Moabit ini terlihat 

suatu pemandangan ... di Sandkasten terlihat beberapa anak kecil 

dengan asiknya bermain pasir, ada juga yg berlari-lari dan bermain 

bola di atas lapangan rumput kecil dan ada beberapa anak yg sedang 

bermain air di dalam planschbecken (kolam renang portable). 

Memang cuaca yang cukup panas mendukung dan membuat anak-anak 

semangat untuk bermain di luar. Di sisi yang lain tampak asap 

mengepul dari atas Grill. Beberapa orang sedang sibuk membakar 



macam-macam daging untuk disantap bersama-sama. Dari sate ayam, 

sate babi, udang, steak... dan yang paling exotisch adalah serangga 

goreng (belalang, ulat, jangkrik). 

 

Banyak juga orang dewasa yang dengan santainya duduk-duduk di 

bangku taman dan saling bercerita dan tertawa. Suatu suasana yang 

relax, entspannt dan juga vertraut.. dimana satu dengan yang lain bisa 

berbicara dan berinteraksi bebas. Sukacita terpancar dari setiap wajah 

orang yang hadir pada saat acara Grillen tersebut. What a wonderful 

day!! 

Tapi acara itu tidak terlaksana begitu saja... di dalam persiapannya 

semua orang ikut terlibat. Ada yang membuat lontong, saus kacang, 

ada juga yang membeli daging dan yang menyiapkan Grill. Singkat kata, 

acara ini tidak akan bisa berlangsung jika tidak ada yang bersama-

sama menanggung beban yang ada. 

Melayani, ini adalah kata kunci dari keberhasilan acara Grillen tersebut, 

dimana setiap orang saling melayani dengan mengambil tugas-tugas 

dan beban yang ada. Ini dapat dijadikan contoh bagaimana seharusnya 



kita hidup dalam mengikut Tuhan, harus saling melayani, bukan di 

dalam waktu senang saja, tapi juga di waktu susah. Baik di dalam 

persekutan maupun ketika kita ada di luar.  

 

Sekitar pukul 15.30 acara Grillen berakhir, dan ditutup oleh acara 

bersih-bersih bersama. Satu acara yang dipersiapkan oleh semua, 

untuk semua, dan juga ditutup oleh semua. 

What a wonderfull day!! 

B1L 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Pengumuman PernikahanPengumuman PernikahanPengumuman PernikahanPengumuman Pernikahan    

 

Jemaat Kristen Imanuel Berlin akan melangsungkan Peneguhan dan 

Pemberkatan Pernikahan atas diri kedua saudara saudari kita  

 

Agus JaparAgus JaparAgus JaparAgus Japar    

&&&&        

Cindy HaryantoCindy HaryantoCindy HaryantoCindy Haryanto    

    

Pemberkatan Pernikahan 

Sabtu, 31 Agustus 2013 

Pukul 15.00 

Jemaat Kristen Imanuel Berlin 

Stephanstr. 44 

10555 Berlin 

 

Kami yang berbahagia, 

Agus & Cindy 
 

 

 

Segenap jemaat diundang dalam Kebaktian Pemberkatan dan Peneguhan 

Pernikahan ini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segenap jemaat JKIB 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. 

 

Enricko Santoso 

1 Agustus

Gerdion Bastam 

10 Agustus

Susy Kusuma 

10 Agustus

Randy Kelly Wibawa 

14 Agustus

Kelvin Lim 

16 Agustus

Hartono Sugih 

18 Agustus

Wahyu S. Purwandari 

18 Agustus

Fabian Gang-Müller 

18 Agustus

Wilson Kurniawan 

28 Agustus

 

 

 

Stephanie V.L. 

3 September

Elle Basuki 

11 September

Heinz Gang-Müller 

19 September

Mira Anindita 

28 September

Biyan Kurniawan 

30 September

 

 

 

 

Tieneke Lim 

10 Oktober

André Kelly Wibawa 

11 Oktober

Bram Satriadarma Lim 

15 Oktober

Arlina Wiguna 

17 Oktober

Joseph Octavian Pratama 

27 Oktober

Agustus September Oktober 



Pokok Doa : 

1. Gemeindeausflug pada tanggal 3 Agustus 2013 agar Tuhan 

memelihara dan memberikan sukacita dalam kebersamaan  

2. Untuk kebaktian baptisan yang akan diadakan pada tanggal 25 

Agustus 2013 dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan serta 

orang-orang yang akan dibaptis agar Tuhan meneguhkan iman 

mereka 

3. Rencana kebaktian pemberkatan pernikahan saudara Agus Japar 

dan Cindy Haryanto pada tanggal 31 Agustus 2013 dan untuk 

perjalanan orang tua dari kedua belah pihak dari Indonesia ke 

Jerman 

4. Untuk kerjasama dan kesehatian dalam melayani bagi para Badan 

Pengurus serta untuk keluarganya masing-masing supaya bisa 

mendukung pelayanan bersama di gereja 

5. Kebutuhan keuangan untuk operasional gereja 

6. Untuk pelayanan bapak Pdt. John Kusuma di kota-kota di luar 

Berlin (Nordhausen, Stuttgart, Aachen, Bielefeld, Hamburg dan 

Basel (Swiss)) 

7. Untuk kerohanian setiap jemaat agar rindu untuk bertumbuh 

dalam pengenalan akan Firman Tuhan 

 

 

 

 

 

 



Das sonnige Suchworträtsel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Wörter sind in diesem Buchstabenfeld versteckt. Alle haben eines 

gemeinsam: 

Stellt man ihnen den Wortteil Sonnen … voran, ensteht ein 

eigenständiger Begriff. 

Beispiel: 

Allergie = Sonnenallergie 

Viel Spass bei der Suche ! 

K  O  B  E  S  C  H  E  I  N  U  H  F  O  G  O  E  I 

O  X  R  N  K  C  E  L  E  B  Y  D  J   C  X  M  X  J 

R  E   I  M  B  P  H  L  F  I   N  S  T  E  R  N   I  S 

H  G  L  E   L  M O  I   I  A  E  Q  S  V  B  S  X  R 

K  O  L  L   E   K  T  O R  R  K  K  J   J   A  F  O  A 

Q  R  E  T  N  T   P  B X  M P  U O  L  N  T  O  J 

H  N  S  Z  D  F  Q  L  D  A  C  H B  E  K   E  C  L 

W Y  A  L  E  Q  S  U  N  T  E  R  G  A  N G  Q  I 

S  T  U  D  I   O  B  M  P  I  E  Y   F  U  D  I   F  C 

E  E  F   J  T  G  W  E  G  T  F  Z   E  J   Z  X  G  H 

S  G G  H Q  F  W  R  E  Q  T  A  G  E W B  C  T 

G  N A  L G  U  E   B  C  U  R  H  F  O  Q  I  K  X 

A  A  N  I  L   L  N  G  H  B  R   I   L  C  T   K A P 

J   V  G  L  L  A  A  C  R  E  M  E  U  S  A  T  Z  Y 

C  H  H  A H  X  S  N  F  Z  N  V  C  Y  U  U  D  J 

 



 

 

Acara Khusus JKIB 
Waktu Acara Tempat 

3 Agt 2013 Gemeindeausflug 

Gereja 

7 Agt 2013, pkl 18:00 Persekutuan pasangan suami istri 

11 Agt 2013, pkl 11.00 Kebaktian bersama FeG Moabit 

25 Agt 2013, pkl 16.00 Kebaktian baptisan 

31 Agt 2013, pkl 14:30 Kebaktian pemberkatan pernikahan 

7 Sept 2013, pkl 10.00 Seminar tentang pelayanan 

Jadwal Kegiatan JKIB 
Waktu Acara Tempat 

Minggu,  
pkl. 16.00 

Kebaktian 
(dalam bahasa Indonesia) 

Gereja Sekolah Minggu 

Sabtu, pkl. 14.30 
Kelompok Doa Jemaat 

Penghubung: Arlina Wiguna 

Sabtu, pkl. 15.00 
Penelaahan Alkitab 

Penghubung: Max Widjaja, Hendry Lim 
Gereja 

Sabtu, pkl. 18.00 
Latihan Paduan Suara 

Penghubung: Christoph Purnomo 
Gereja 

Jumat, pkl. 19.00 
Hauskreis 

Penghubung: Wilson Kurniawan 
Rumah 
Jemaat 

Rabu terakhir 
bulan ganjil 
 pkl. 18.00 

Persekutuan Pasangan Suami Istri 
(Pasutri) 

Penghubung: Mira Anindita 
Gereja 

Selasa III bulan 
genap, pkl. 18.00 

SOuL (Serve Our Lord/ 
Persekutuan Muda Mudi) 

Penghubung: Melinda Tjandra 
Gereja 



Pelayanan Pastoral 
 

Bagi yang membutuhkan pelayanan pastoral/konsultasi, dapat meng-
hubungi bapak Pdt. John Kusuma melalui: 

�  johnkusuma69@gmail.com 

 

Badan Pengurus JKIB 
 

- Christoph Purnomo 

- Enricko Santoso 

- Jeffrey Purnomo 

- Willyanto Kurniawan 

- Wilson Kurniawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JJJJemaat  KKKKristen  IIIImanuel  BBBBerlin (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 

Website  : www.immanuel-berlin.de 


