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Verlass dich auf den Herrn von
ganzem Herzen, und verlass
dich nicht auf deinen
Verstand, sondern gedenke an
ihn in allen deinen Wegen, so
wird er dich recht führen.
Sprüche 3:5-6
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Amsal 3:5-6

Tiada Perdamaian Tanpa Pengampunan (Kej. 45:16-28)
Yusuf tahu bahwa ia tidak dapat melupakan apa yang telah
dilakukan saudara-saudaranya terhadap dirinya. Tidak mudah baginya
untuk mengampuni mereka, tetapi kasih dan pertolongan Allah yang ia
alami telah mendorong dirinya untuk mengampuni orang yang telah
bersalah padanya. Ia sadar bahwa jalan perdamaian dengan saudarasaudaranya adalah melalui pengampunan yang ia berikan kepada mereka.
Yusuf mau berdamai dan bersedia mengampuni saudara-saudaranya itu.
Pengampunan Yusuf dinyatakan ketika ia dengan murah hati
mau memaafkan mereka dan berbagi hartanya meskipun saudarasaudaranya itu tidak setia kepadanya (22). Yusuf memberikan kepada
mereka masing-masing sepotong pesalin untuk dipakai sebagai ganti baju
mereka yang lama. Pada masa perjanjian lama, penggantian pakaian atau
baju melambangkan terjadinya perdamaian (Kej 35:1-7; 41:14).
Pemberian pesalin dari Yusuf kepada masing-masing saudaranya
menunjukkan bahwa Yusuf telah mengampuni mereka. Yusuf berharap,
melalui pendamaian ini, kesebelas saudaranya dapat memusatkan
perhatian untuk mengurus perpindahan keluarga mereka dan menjemput
ayah mereka ke tanah Mesir agar mereka semua selamat dari bahaya
kelaparan. Hal ini ia nyatakan sewaktu mengantar mereka pulang dengan
menasihati mereka untuk tidak bertengkar di jalan (24), karena Yusuf
tahu watak dari kesebelas saudaranya (Kej 42:21-22).
Tindakan Yusuf kepada saudara-saudaranya itu merupakan
suatu gambaran kasih karunia sebagaimana yang Allah tunjukkan melalui
Yesus Kristus kepada kita. Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan
kita dan Ia telah bersedia untuk mencurahkan kebaikan-Nya kepada kita
melalui Yesus Kristus. Sebenarnya kita tidak pantas untuk menerima
pengampunan itu, tetapi karena anugerah Tuhan kita dapat
memperolehnya. Oleh karena itu mengucap syukurlah atas keselamatan
yang telah kita terima dengan cuma-cuma dan kita harus bersedia
mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah dan menyakiti kita.
Masalahnya bukan apakah kita dapat mengampuni, tetapi apakah kita
mau mengampuni saudara-saudara kita yang telah mendapat belas
kasihan Tuhan, sebagaimana kita juga telah mendapatkannya dari Tuhan
Yesus yang mengasihi kita semua. (SH)

Pada hari Sabtu, 3 August 2013, Gemeinde tercinta kami mengadakan Ausflug
ke Spreewald. Tempat Ausflug yang letaknya tidak begitu jauh dari Berlin ini
tentunya sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, terutama bagi yang
memiliki keluarga, namun mengunjungi tempat ini bersama-sama dengan
Gemeinde tentunya adalah suatu hal tersendiri yang juga pasti terasa beda bila
dibandingkan dengan berpiknik hanya bersama keluarga sendiri. Sungguh
menyenangkan, bahwa pada hari itu cuaca begitu cerah, walaupun ada sedikit
gerimis disaat kami akan kembali ke Berlin.

Di Spreewald kami mengadakan kegiatan Kanuing. Beberapa orang telah
terlebih dahulu memesan agar bisa ikut dalam Kayak untuk 3 orang, namun
sayangnya persediaan Kayak untuk 3 orang ternyata sangat terbatas disana.
Kebanyakan orang akhirnya harus mau ikut kedalam Kayak untuk 2 orang,
karena kayak untuk 3 orang didahulukan bagi mereka yang membawa anak.
Sebagian lagi tidak mengikuti kegiatan kanuing, namun tetap bisa menikmati
keindahan Spreewald dengan mengikuti Kahnfahrt.
Setelah kanuing, acara selanjutnya adalah berpiknik bersama. Kami semua
berangkat dari tempat kanuing menuju tempat piknik tersebut. Tempat yang
letaknya hanya diseberang tempat kanuing ini masih relativ baru, namun sangat
menyenangkan. Kami menikmati makan siang bersama-sama diatas
rerumputan.

Ada yang membawa makanan sendiri, ada yang makan bersama-sama, ada
pula yang saling bertukar makanan. Sungguh menyenangkan. Setelah makan
siang, acara selanjutnya adalah acara bebas. Dalam acara bebas ini, ada yang
pergi bermain-main dan menjelajahi tempat ini, namun ada juga yang tetap
duduk bersama-sama, mengobrol, sambil menikmati udara dan cuaca yang
cerah.
Di sekitar tempat ini terdapat Spielplatz, Labyrinth, dan terdapat pula alat-alat
yang mengeluarkan berbagai jenis macam bunyi. Di tempat ini terdapat
Wasserspielplatz. Anak-anak terlihat sangat senang menikmati waktu mereka
bermain air sepuasnya disana. Namun ternyata tidak hanya anak-anak saja
yang suka bermain air, banyak juga dari kita yang sudah dewasa senang juga
bermain air.
Setelah hari mulai
sore, kami semua
bersiap-siap
untuk
kembali ke Berlin.
Beberapa dari kami
kembali duluan ke
Berlin,
karena
mungkin mempunyai
suatu
acara
lain
ataupun
kegiatan
yang lainnya yang
harus dikerjakan.
Sebagian yang pulang belakangan sempat mengunjungi Altstadt saat bersamasama berjalan menuju stasiun kereta untuk kembali ke Berlin.
IVNM

Kenapa yach kalau acara di gereja itu biasanya ada acara makan-makannya juga?
Karena makanan bisa menenangkan perut yang „berbunyi“, makanan juga bisa
membuat suasana menjadi lebih santai dan bisa mendukung kebersamaan
antara satu dengan yang lain.. tapi di samping itu makanan juga bisa
menimbulkan efek lain, mis. tidak menyehatkan tubuh kalau makannya
overdosis .. =) Tapi pasti kita semua mau hanya yang sisi positiv aja dong .. Nah
karena hal-hal positiv ini, maka setelah selesai Kebaktian Bersama FeG Moabit,
dilanjutkan dengan acara makan siang bersama.
Pada siang hari itu telah tersedia berbagai jenis makanan yang menjadi ciri khas
makanan jerman maupun Indonesia. Salah satunya adalah rendang. Katanya,
orang Indonesia itu kalau tidak makan nasi, maka tidak akan bisa kenyang. Tapi
kalau makan nasi dengan rendang, juga tidak akan kenyang-kenyang .. maunya
nambah terusss .. =)
Di samping itu tentu ada juga Wurst, u.z. frisch gegrillte Bratwurst dari jemaat
FeG Moabit. Nah pernah coba makan nasi pake Bratwurst? Atau makan
Bratwurst sekaligus rendang dalam satu piring? Mungkin ada orang yang bisa
makan nasi pake Bratwurst atau sekaligus juga dengan rendang dalam satu
piring tapi mungkin ada orang lain yang tidak bisa. Bumbunya, bentuknya,
rasanya yang berbeda mungkin sulit atau tidak cocok dipadukan (juga kayaknya
belum ada Bratwurst rasa rendang ;). Jadi meskipun dalam satu piring,
makannya tetap dipisah tidak dicampur.
Mungkin ada sedikit kemiripan juga keadaaan
hubungan Feg Moabit dan JKIB. Bukanlah
hal yang mudah bagi jemaat FeG Moabit
dan JKIB, meskipun masing-masing
berada di dalam gedung yang sama,
untuk bisa dengan sendirinya berbaur
satu dengan yang lain,timbul keakraban
dan juga kebersamaan satu dengan yang lainnya.
Adanya perbedaan kultur atau latar belakang yang berbeda, karakter setiap
orang yang berlainan, gaya hidup, cara berpikir yang berbeda, bahasa asal yang
berbeda dan seterusnya. Seringkali itu menjadi kendala atau alasan kenapa kita
sulit berbaur dengan FeG Moabit, meskipun kita tahu dan ingin bisa bersekutu
bersama dengan mereka. Terlihat bahwa pada siang hari itu banyak

terbentuk kelompok-kelompok yang terdiri hanya dari orang-orang JKIB atau
juga kelompok yang hanya terdiri dari orang-orang FeG Mobit. Hanya sebagian
kecil ada kelompok-kelompok yang berbaur antara FeG Moabit dengan JKIB.
Kalau di dalam kegiatan-kegiatan yang rutin dari kedua jemaat, kita sangat
jarang memiliki kesempatan untuk bisa banyak berhubungan satu dengan yang
lain, maka Kebaktian Bersama ini sebenarnya merupakan salah satu acara yang
dengan sadar direncanakan oleh kedua jemaat untuk meningkatkan
persekutuan antara FeG Moabit dan JKIB. Rencana ini sangat baik dan perlu
terus dipelihara dan ditingkatkan.

Perjamuan Kudus
Di samping hal-hal diatas yang memang menjadi alasan, ada juga hal lain yang
menyebabkan kita sulit untuk meningkatkan kebersamaan dengan jemaat FeG
Moabit. Yaitu adanya kecenderungan kita untuk lebih mudah memilih secara
sadar atau tidak sadar untuk duduk/berdiri dan ngobrol dengan orang-orang
yang kita kenal dan yang cocok dengannya. Apakah hal ini juga kita temukan
dalam kebaktian-kebaktian kita yang rutin? Setiap dari kita, baik secara pribadi
maupun sebagai jemaat memang memiliki „keunikan“ masing-masing. Tapi
ketika kita mau belajar bersama-sama, selangkah demi selangkah untuk
bersekutu dengan orang lain yang mempunyai “keunikan“ nya sendiri. Memang
tidak mudah. Tapi semoga kita juga akan melihat „keunikan“ kita semua,
termasuk dengan FeG Moabit, sebagai suatu kekayaan jemaat Tuhan di
Stephanstraße.
Semoga paling tidak, melalui Kebaktian Bersama ini bisa terlihat bahwa
kebersamaan itu seringkali tidak berjalan dengan sendirinya, tapi juga perlu
„diusahakan“ oleh masing-masing pihak, baik sebagai jemaat maupun secara
pribadi.

Berikut ini kita juga bisa membaca masukan pendapat dari 2 orang yang
berbeda mengenai Kebaktian Bersama ini:
Orang pertama:
Gottesdienst und Lobpreis:
Ich fand‘s schön, dass wir den gemeinsamen Gottesdienst gemacht haben, da
man sich dadurch etwas besser kennenlernen konnte. Auch wenn die Predigt
nicht so lang war, war das in Ordnung. Vielleicht auch eher normal für die
Deutschen.
Bei den Liedern konnten ja beide FEG und JKIB zusammen singen und wir
kannten ja alle Lieder, das fand ich gut :). Vielleicht könnte man das nächste
Mal noch die Musikteams mischen, wenn Interesse besteht. Das würde die
Gemeinschaft noch mehr stärken.
Die Teilung von Liturgi und Predigt war gut so :)
Gemeinsames Essen:
Beim Putzen, wäre es noch schöner gewesen, wenn man mehr zusammengearbeitet hätte, aber bei der FeG war nur eine Person dafür zuständig und
sie hat vorher schon angefangen sauber zu machen. Aber das war ok so. Noch
engere Zusammenarbeit mit unserem Kaffeezeit-Team würde ich mir für das
nächste Mal erhoffen.
Das mit dem Essen ist super gewesen. Ich glaube, jeder hatte Freude an dem
Essen und dass auch die FeG einige Sachen mitgebracht hat und auch was
mitgegrillt hat, war super. Hatten genügend zu essen :) Leider sitzt man
allgemein dennoch eher getrennt. Liegt wohl einfach auch an der Sprache und
das man sich nicht so kennt. Das man eher bei Leuten ist, mit denen man sich
schon versteht.

Orang kedua:
Kebaktiannya sih ok, tp acara kebersamaannya kurang. Mungkin lebih baik
klo dibikin kayak sebelomnya di mana ada acara yang diatur bersama
supaya semuanya ikut terlibat dalam acara. Klo cuma makan doang,
akhirnya yang indo makan sendiri, yang jerman makan sendiri.
Bagaimana pendapat saudara/-i sendiri tentang Kebaktian Bersama ini?
Apakah yang dapat saya lakukan dalam mendukung acara-acara jemaat seperti
ini agar tujuan yang direncanakan bisa tercapai? Mungkin tujuan acara
Kebaktian Bersama kali ini belum 100% tercapai seperti yang diinginkan, tapi
selangkah demi selangkah kita mau berjalan semakin mendekati tujuan kita di
dalam acara-acara berikutnya.
Kebaktian Bersama ini dimulai pukul 11:00. Sejauh yang bisa saya perhatikan
maka ruang kebaktian pada hari itu sangat penuh. Bangku-bangku juga masih
terus ditambahkan ke dalam ruang kebaktian untuk mereka yang datang
terlambat ke kebaktian. Bahkan pada akhirnya terlihat tidak ada tempat lagi
untuk menambah bangku-bangku. Secara keseluruhan acara Kebaktian
Bersama ini berjalan dengan baik, dari jumlah yang hadir sangat
positif, tersedia makan siang yang lezat dan disamping itu juga ada diadakan
doa bersama bagi Viktoria, Alycia, dan Elle yang akan mulai masuk sekolah
dasar (SD).

Lima saudara-saudari yang dibaptis
Kesaksian ….
Tepat di detik saya membuka mata setelah doa penyerahan diri ada satu
perasaan tenang yang belum pernah saya alami dalam kehidupan saya
sebelumnya. Saya boleh berkata dengan yakin kalau saya telah menjadikan
Yesus satu-satunya Tuhan dan Juruslamat saya yang sejati. Namun dengan
sekaligus tetap menyadari bahwa itu bukan hasil pekerjaan saya sendiri
melainkan karena kasih karunia Allah dan memang pemberian Tuhan
semata (Ef 2: 8-9).
Saya pun kini benar-benar yakin bahwa setelah kematian jasmani dan
penghakiman terakhir saya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di
Surga. Komitmen saya kedepan adalah saya mau di baptis dewasa sebagai
simbol pengakuan iman percaya saya ini.

Adriel Alexandro Santoso

… akhirnya saya memutuskan untuk ikut PA di gereja, supaya saya bisa lebih
mengenal Dia. Di dalam PA saya belajar banyak, bahwa saya ini adalah orang
berdosa yang butuh Tuhan, bahwa Tuhan ialah jalan satu-satunya menuju Allah
yang kudus, yang bisa menyelamatkan saya dari dosa-dosa dan memberikan
saya hidup yang kekal. Dan, keputusan ini adalah mendesak, yang harus saya
ambil secepatnya.
… di dalam PA, saya sudah berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Dia
dan menjadikan Dia sebagai pusat dalam hidupku. 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. Dengan doa ini, saya adalah ciptaan baru, yang
lama sudah berlalu. Apabila besok saya tiba-tiba dipanggil, saya akan bertemu
dengan Dia dan hidup kekal bersama Dia.
Setelah doa ini, saya benar-benar merasa berbeda. Saya
merasa terlepas dari beban yang telah saya pendam dan
gumulkan selama 5 tahun ini.

Yulianti

Aku mulai mengenal lagi tentang karya keselamatan Yesus Kristus, salah
satunya dengan menonton film “The Passion of the Christ”. Akupun mulai
merasa dan mengenal akan kondisiku yang sesungguhnya adalah seorang
manusia yang berdosa. Semakin aku mengenal Dia lebih dekat lagi, semakin
aku yakin kalau setiap dosa yang telah kuperbuat diampuni oleh-Nya dan kalau
aku pasti diselamatkan.
Meskipun aku merasa kalau aku tidak layak untuk menerima semua itu karena
begitu banyak dosa yang telah kuperbuat, tapi Ia tetap mengampuniku. Sejak
itu aku mulai berbalik dan mengarahkan diri untuk lebih dekat lagi dengan
Tuhan dan meninggalkan hidupku yang lama. Aku menerima Yesus sebagai
Juruselamat pribadiku dan membiarkan Ia berkarya dalam diriku untuk terus
lebih membangun imanku. Terkadang juga aku masih
terjatuh dalam dosa... Tapi kini berbeda aku mulai merasa
hidupku berarti dan penuh, aku menemukan arti dan tujuan
hidupku untuk melayani Tuhan dan juga merasakan kasih
Tuhan atas diriku.

Vincent Kurnia

Lalu suatu hari ada KKR dari seorang Pendeta. Disana dia berkhotbah tentang
seorang Horse Whisperer, dimana Sang Pendeta menggambarkan bahwa
Horse Whisperer in sepeti Tuhan Yesus yang dengan sabar memanggil orang
– orang berdosa untuk datang kepada Dia. Ketika mendengar hal itu aku sadar
bahwa aku itu berdosa dan Tuhan itu sudah memanggil – manggil aku untuk
bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
Setelah KKR … aku mau terima Tuhan Yesus… sekarang aku sudah mengerti
bahwa aku itu masih manusia berdosa dan kalau aku mati saat itu maka aku
akan binasa, maka aku perlu Tuhan Yesus buat menyelamatkan aku. Seperti
dibilang di Wahyu 3 : 20 selama ini Tuhan sudang memanggil- aku tapi aku
sendiri yang mengeraskan hati tidak mau terima Tuhan. Aku
pun tertegur oleh Fiman Tuhan dari Yes 55:6, dimana dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ketika ingat
hal itu maka aku memutuskan untuk terima Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juruselamat aku.

Christine Muljadi

Saya kebingungan, banyak pertanyaan mulai muncul dalam pikiran saya.
Mengapa saya tetap dikatakan berdosa meskipun saya selama ini berusaha
melakukan baik? Mengapa jalan keselamatan hanya melalui Kristus? Akan
kemana kita nantinya jika sudah mati?
Maka saya mulai rajin berdoa dan mengikuti kebaktian dewasa di gereja ini
untuk menjawab semua pertanyaan itu, dan diperdalam lagi melalui PA.
Sampai suatu saat saya menemukan ayat ini:
Yoh. 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Tapi sungguh nyata kasih karunia Tuhan Yesus sehingga saya boleh
disadarkan dan dibukakan matanya bahwa saya ini hanya manusia berdosa.
Dalam doa penyerahan ini saya berseru bahwa saya sungguh
manusia berdosa, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan
Juruselamat saya, dengan sungguh-sungguh bertekad untuk
Mengikuti Yesus Kristus dan mau memohon Tuhan Yesus
untuk masuk ke dalam hidup saya dan mau memimpin
hidup saya.

Willy

Gereja telah mengadakan Kebaktian Pemberkatan Pernikahan atas
pasangan

Pada hari/tgl : Sabtu, 31 Agustus 2013
Tempat

: Jemaat Kristen Imanuel Berlin
Stephanstr. 44
10559 Berlin

Standesamtliche Trauung telah diadakan pada :
Hari/tgl

: Kamis, 29 Agustus 2013

Tempat

: Rathaus Schmargendorf
Berkaer Platz 1
14199 Berlin

Atas anugerah dan pertolongan Tuhan, telah lahir seorang puteri dari
pasangan Debora - Bram pada tanggal 8 Oktober 2013 dengan nama

(artinya: ersehntes Geschenk Gottes)
Berat 3550 gr
Panjang 51 cm

Segenap jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran Yuna dalam
keluarga Debora - Bram. Kekuatan dan sukacita yang dari Tuhan akan
menyertai di dalam membesarkan dan mendidik Yuna.

Bible Camp Pemuridan 2014
Kami ingin mengundang Saudara-Saudari untuk bersama-sama dengan
orang-orang setanah air kita dari berbagai kota di Jerman dan di Swiss
untuk merenungkan tentang kehidupan Saudara-Saudari dan belajar
bersama-sama tentang Firman Tuhan di dalam BCP 2014 yang akan
datang.

Hari/tgl

: Kamis – Senin, 17 - 21 April 2014

Di

: Jugendherberge der Heiligenhof
Alte Euerdorfer Str. 1
97688 Bad Kissingen
Tel. Nr. : 0971 7147 -0

Tema

: The Power of His Resurrection” (Filipi 3:10)

Pembicara

: Pdt. Jonathan Lo dan Ev. Bedjo Lie

Biaya

: (harga belum termasuk biaya transportasi):

- Umur 0-3 tahun: € 0,00 (tidak dikenakan biaya)
- Umur 4-6 tahun: € 60,00
- Umur 7 tahun ke atas: €126,00

Transportasi : Panitia BCP 2014 hanya menyediakan Omnibusfahrt
dengan Route: Berlin – Bad Kissingen.
- Umur 4 tahun ke atas sebesar €50,00
- Anak umur 0-3 tahun tidak dikenakan biaya
transportasi.

Selain orang dewasa, dalam BCP 2014 juga diadakan Camp untuk anakanak dan remaja. Pembicara adalah Conny Hufnagel. Untuk keterangan
lebih lanjut mengenai program acara dan sebagainya, dapat
menghubungi Sdri. Sunny Purnomo dan Stephanie Verrayo Limas.

1. Bersyukur untuk orang-orang yang baru datang dari Indonesia,
berdoa supaya mereka bisa beradaptasi dengan keadaan yang
baru dan bisa mendapatkan tempat di Studienkolleg dan di
Universitas
2. Berdoa untuk rencana Kebaktian Natal yang akan diadakan pada
tgl 22 Desember 2013, agar kebaktian ini bermakna bagi setiap
orang yang akan hadir
3. Juga untuk rencana Kebaktian Heiligabend yang akan diadakan
pada tgl 24 Desember 2013 dan Silvester pada tgl 31 Desember
2013
4. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi segala kebutuhan
operasional gereja selama setahun (Okt 2012 – Sept 2013)
5. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi Badan Pengurus gereja
hingga saat ini dan doakan untuk pekerjaan, keluarga dan
pelayanan mereka
6. Berdoa untuk Komisi Sekolah Minggu yang memerlukan
Kindermitarbeiter (KiMi) yang baru, agar Tuhan membangkitkan
orang yang mau dipakaiNya
7. Berdoa untuk Pdt. John Kusuma dalam pelayanan baik di Berlin
maupun di kota-kota di luar Berlin dan bagi keluarganya

Januari

Desember

November
Clemens R. P. 05 Nov

Natalie C.

04 Des

Johan T.

10 Nov

Sandra M. L.

19 Des

Diah B.

13 Nov

Joseph K. P.

20 Des

John K.

25 Nov

Tanaya K.

27 Nov

Nina C.

31 Des

Benedikt T.

30 Nov

Wiryadi

01 Jan

Endri

05 Jan

Yulianti

06 Jan

Oscar P.

08 Jan

P. Carla S.

09 Jan

Budianto L.

13 Jan

Linda K. D.

15 Jan

Alycia C. K.

18 Jan

Max W.

28 Jan

Emma P.

28 Jan

Marcel T.

29 Jan

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.

1. Hari ke berapakah Tuhan menciptakan benda-benda penerang ?
2. Tulah ke berapakah katak ?

3. Berapakah jumlah pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah
Kanaan?
4. Berapakah jumlah pengintai yang diutus Yosua untuk mengintai

Yerikho?
5. Berapa tempayan yang diperintahkan Yesus untuk diisi dengan air

sampai penuh pada mujizat di KANA?
6. Berapakah jumlah semua pelita yang dibawa gadis bodoh dan gadis

bijaksana dalam perumpamaan Yesus?
7. Berapakah jumlah semua lembu dalam mimpi Firaun yang diartikan
oleh Yusuf?
8. Berapakah jumlah semua anak Yakub, baik laki-laki maupun
perempuan?
9. Pada hari ke berapakah orang Israel disunat, menurut perintah Tuhan
dalam Taurat?
10. Jumlah kitab dalam seluruh Alkitab yang memakai nama perempuan ?
11. Berapakah jumlah surat yang ditulis oleh PAULUS?
12. Jumlah kitab yang ditulis oleh Musa?

Jawaban:
5, 13, 8, 2, 6, 12
2, 10, 13, 7, 2, 4

Acara Khusus JKIB
Waktu

Acara

Tempat

30 Nov 2013 pkl. 10
22 Des 2013 pkl. 16
24 Des 2013 pkl. 21
31 Des 2013

Rapat Anggota
Kebaktian Natal
Kebaktian Heiligabend
Silvester

Gereja

Jadwal Kegiatan JKIB
Waktu

Acara

Tempat

Kebaktian
(dalam
bahasa Indonesia)
Minggu, pkl. 16.00
Sekolah Minggu
Gereja
Kelompok Doa Jemaat
Sabtu, pkl. 14.30
Penghubung: Arlina Wiguna
Penelaahan Alkitab
Sabtu, pkl. 15.00
Gereja
Penghubung: Max Widjaja, Hendry Lim
Latihan Paduan Suara
Sabtu, pkl. 18.00
Gereja
Penghubung: Christoph Purnomo
Hauskreis
Jumat, pkl. 19.00
Rumah Jemaat
Penghubung: Wilson Kurniawan
Rabu terakhir bulan Persekutuan Pasangan Suami Istri
ganjil
(Pasutri)
Gereja
pkl. 18.00
Penghubung: Mira Anindita
SOuL (Serve Our Lord/Persekutuan Muda
Selasa III bulan
Mudi)
Gereja
genap, pkl. 18.00
Penghubung: Randy K. Wibawa

Pelayanan Pastoral
Bagi yang membutuhkan pelayanan pastoral/konsultasi, dapat menghubungi
bapak Pdt. John Kusuma melalui:
 johnkusuma69@gmail.com

Badan Pengurus JKIB
-

Christoph Purnomo
Enricko Santoso
Jeffrey Purnomo
Willyanto Kurniawan
Wilson 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
Redaksi

: Spar- und Kreditbank Freier ev. Gemeinden eG (SKB Witten)
Konto-Nr. 11 520 300
BLZ 452 604 75
: Enricko Santoso  wartajemaat@immanuel-berlin.de

Website

: www.immanuel-berlin.de

