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Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan
memegang engkau dengan tangan kananKu yang membawa kemenangan.
Yesaya 41:10

Jangan Takut! (Yes. 41:10)
Ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang bisa membuat kita ketakutan.
Sesungguhnya perasaan takut adalah sesuatu yang wajar karena itu
merupakan tanggapan terhadap situasi tertentu, karena rasa sakit atau
ancaman bahaya. Di zaman teknologi tinggi sekarang ini, orang tetap belum
dapat mengatasi rasa takut. Contohnya, dengan kemajuan ilmu kedokteran
sudah sangat canggih, di banyak negara orang sedang was-was terjangkit
penyakit ebola yang mematikan. Namun apabila ketakutan itu sedemikian
menguasai kita sehingga melumpuhkan hidup kita, maka ini yang menjadi
tidak sehat.
Untuk itu Alkitab memberikan pengharapan agar kita jangan takut karena kita
mempunyai TUHAN semesta alam yang maha kuasa dan maha tahu. Ia mampu
menjaga dan memelihara setiap anak-anak-Nya secara pribadi dan komunal.
Dengan demikian kita tetap dapat berkarya bagi Tuhan melalui hidup kita.
Bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, Allah menjanjikan peneguhan
dan penyertaan bagi mereka hingga kembali ke tanah Perjanjian. Tuhan
semesta alam akan terus menolong dan memegang mereka. Allah yang sama
akan terus memenuhi janji-Nya bagi umat-Nya pada hari ini.
Perubahan-perubahan situasi yang baru yang tidak mempunyai kepastian
dalam hidup akan membuat kita takut. Juga situasi baru yang mana kita belum
pernah punya pengalaman dengannya akan mendatangkan rasa ragu-ragu di
dalam hati kita.
Perubahan kondisi kesehatan, situasi ekonomi, tekanan untuk menyelesaikan
tanggungjawab dalam waktu yang terbatas bisa membuat kita cemas. Akan
tetapi Allah akan memegang tangan kita dengan tangan kanan-Nya yang
membawa kemenangan.
Tahun ini adalah tahun yang bersejarah bagi gereja kita dan kita sangat
bersyukur karena setelah bergumul selama 22 tahun akhirnya bisa diterima
menjadi anggota penuh sinode FeG Jerman. Pada saat yang sama kita
mengalami pergantian kemajelisan. Kita semua belum berpengalaman
menjalani kehidupan bersinode, namun kita dapat berharap bahwa Tuhan
Yesus yang tetap sama kemarin, hari ini dan selamanya akan menyertai dan
menolong kita.
JK

Pada hari Sabtu tgl 2 Agustus, JKIB kembali mengadakan Gemeindeausflug
yang diadakan di Sächsische Schweiz. Jam 6.50 di Südkreuz Gleis 3, itulah
waktu dan lokasi pertemuan kita untuk Gemeindeausflug kita kali ini. Memang
begitu pagi, tapi untunglah semua orang sudah terlihat semangat dan excited
pada saat bertemu. Akhirnya setelah perjalanan kereta api sekitar 2.5 jam,
tibalah kita di Kurort Rathen. Pada saat sampai, Kurort Rathen yang begitu
kecil terlihat seolah-olah seperti salah satu kota di Asia karena terdapat lebih
banyak orang berambut hitam daripada orang Jermannya sendiri. Perhentian
pertama kita di sana pastinya adalah WC umum, yang berharga 50 cent.
Setelah semua orang selesai dengan toilet, kita menuju ferry dan mengambil
ferry menyeberang menuju Bastei, tempat hiking kita.
Tema Gemeindeausflug tahun ini kurang lebih adalah “Hiking menuju Bastei”.
Sebelum hiking, koordinator membagi peserta menjadi 7 kelompok yang
nantinya harus menyelesaikan soal-soal atau permainan selama hiking supaya
tidak bosan. Ada pertanyaan normal seperti pertanyaan pertama ini “What
happens once in a minute, twice in a moment, but never in a thousand years?”
Yang jawabannya adalah huruf “M” dan ada juga pertanyaan yang
berhubungan dengan alkitab seperti berapa tahun orang Israel tinggal di
Mesir (430 tahun) dan apa arti nama Yakub (penipu), Petrus (batu karang) dan
Ester (bintang). Permainan yang dilakukan adalah memungut barang-barang
yang mempunyai warna-warna pelangi. Dari 55 peserta Gemeindeausflug,
yang ikut hiking adalah 52 orang, angka yang sebenarnya lumayan
mengagetkan, kalau jemaat kita toh sporty juga ya!

Setelah hiking beberapa jam, akhirnya kita sampai juga di Bastei. Dari sana
kita melihat pemandangan yang sangat indah, misalnya sungai Elbe yang
mengalir di bawah dan batu-batu pasir sekeliling Bastei. Kita semuapun sibuk
berfoto-foto sambil menikmati pemandangan ini. Setelah itu kita punya
kesempatan untuk duduk beristirahat di atas batu, banyak dari kita juga yang
membeli es krim.
Setelah pause sebentar, kita semua turun ke bawah melalui jalan yang
berbeda, yang menurut aku jauh lebih bagus pemandangannya daripada jalan
sebelumnya. Di jalan ini terdapat banyak batu-batu yang besar yang berlumut
dan tidak teratur, yang memberi kesan misterius dan supernatural. Setelah
sampai di bawah, kita melakukan piknik atau makan siang bersama di tengah
hutan antara Amselfall dan Amselsee. Setelah selesai makan, kita semuapun
jalan balik menuju Kurort Rathen dan di tengah jalan kita memainkan
permainan terakhir, yaitu membuat yel grup yang mengandung kata-kata:
Yesus, burung dan batu.

Perjalanan dilanjutkan dengan berangkat ke kota lain, Bad Schandau. Di sana
kita memperoleh jam bebas, ada yang jalan-jalan melihat kota, ada yang juga
makan es krim karena cuaca saat itu memang sangat panas. Setelah sekitar 1
jam, kita semua kembali bertemu untuk mengambil ferry menuju stasiun Bad
Schandau. Dari Bad Schandau kita mengambil kereta api kembali ke Berlin.
Tiba di Stasiun Berlin Südkreuz jam 21.45, itulah perpisahan Gemeindeausflug
JKIB tahun ini, Gemeindeausflug yang memang panas dan melelahkan, tapi
asyik dengan pemandangan yang benar-benar indah. Pastinya
Gemeindeausflug tahun ini tidak akan terlupakan oleh kita semua!
Y

Saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan karunia keselamatan
kepada saya dan Ia bahkan memberikan Roh Kudus untuk tinggal didalam
saya. Untungnya Tuhan tidak membiarkan saya begitu saja, tetapi bahkan
memberikan kesempatan kepada saya untuk bertumbuh. Karena bantuan
Roh Kudus, saya jadi lebih banyak mengerti tentang Alkitab dan saya
sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan berbicara melalui FirmanNya. Dan
ada saat- saat tertentu saya benar-benar merasakan
kalau Tuhan sungguh hadir dan menuntun hidup saya.
Hubungan dengan Tuhan memang nyata. Saya
bersyukur karena mendapat kesempatan untuk
mendengar Injil dari orang percaya lain. Saya berharap
Tuhan memberikan saya hati untuk melihat orang yang
belum percaya seperti domba yang hilang.

Linda Cayadi Tjiptowidjojo

Akhirnya aku bener-bener nyerahin semua ketakutan aku, rasa ragu aku dan
segala penyesalan aku dalam kehidupanku sebelumnya dan aku bener-bener
pengen hidup aku cuma buat Tuhan. Setelah aku berkata demikian saat itu
juga, aku mulai berdoa meminta pengampunan dan untuk bener-bener mau
serahin kehidupan lama aku dan memulai kehidupan
baru bersama Tuhan. Saat itu juga aku didoakan oleh
seorang pembimbing dan setelah itu rasa syukur, rasa
lega dan rasa yang senang banget ada dalam diriku. Dan
saat ini aku udah tahu tujuan utama hidup aku yaitu
„memuliakan nama Tuhan“.

Dame Rani Majesty
Saya akhirnya menyadari, bahwa perjalanan saya selama ini ternyata
mempunyai tujuan yang salah. Mencari Tuhan dan membuktikan apakah Tuhan
itu ada, adalah sangat tidak berarti. Seharusnya tujuan utama saya adalah :
diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. [Yoh. 3:16]. Sejak memahami
dan menerima kebenaran ini, saya percaya semua
dosa saya sudah diampuni Tuhan Yesus dan saya
hidup bersama Tuhan Yesus selamanya, saya yakin
saya diselamatkan. Saya juga mengalami damai
sejahtera dalam diri saya.

Lim William Budhy Kurniawan

Saat diminta berkomitmen saya sempat ragu-ragu kembali,
tetapi kemudian saya menyadari bahwa saya tidak bisa
menunda-nunda lagi karena maut bisa datang kapan saja
(Yakobus 4:14). Setelah itu saya berdoa dan berkomitmen
bahwa saya mau berubah menjadi saya yang baru dan
meninggalkan kehidupan yang lama dan saya menyerahkan
diri pada pertolongan Tuhan Yesus dan minta dikuatkan
dan diingatkan supaya tidak kembali ke jalan yang sesat.

David Gunarsa Wanasuria

Tapi sungguh hanya karena berkat kasih karunia Tuhan Yesus di kayu salib
saya boleh disadarkan dan dibukakan matanya bahwa saya ini hanya manusia
berdosa yang berusaha melakukan ini itu buat selamat! Tapi hal
keselamatan itu tidak dapat dikejar! Dalam pergumulan itu saya benar-benar
hancur dan malu di hadapan Tuhan, tapi Tuhan Yesus
sungguh amat baik, Dia masih mau menerima saya yang
hancur ini. Tuhan Yesus sudah membuka hati saya dan saya
berseru menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan Yesus
yang pimpin hidup saya.

Endri
Dari situlah pikiranku mulai berubah dari yang selalu berpikir tentang halhal duniawi menjadi pikiran yang lebih terfokus untuk melayani Kristus. Dan
aku percaya ini bukanlah suatu kebetulan melainkan ini
adalah rencana Tuhan bagiku dan Roh Kudus telah
bekerja dalam hatiku. Dia mau menyelamatkanku dari
jalan maut. Rancangan-Nya dalam hidupku begitu luar
biasa bisa aku rasakan. Sehingga mulai saat itu aku
berkomitmen untuk setia melayani Kristus dan mengikut
dia sampai selamanya.

Nevio Tamarindo Rumbay

Kamu telah mati bagi dosa,
dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh
BAPTISAN dalam kematianNya,
supaya hidup dalam hidup yang baru!
(dari Roma 6:1-4)

Yakobus 2:26 senantiasa mengingatkan saya bahwa iman tanpa disertai
perbuatan-perbuatan adalah mati. Di dalam satu kesempatan yang Tuhan
percayakan, melalui badan Serve the City Berlin saya dan dua teman lainnya
mendaftarkan diri untuk membantu men-cat tembok di satu rumah jompo di
Berlin. Mungkin ada yang berkata "Apakah men-cat tembok bisa membawa
orang mengenal Tuhan Yesus?". Jawabannya mungkin tidak secara langsung.
Tetapi dalam kesempatan ini, ada orang yang datang bertanya bagaimana
ceritanya sampai orang Indonesia datang men-cat tembok di rumah jompo di
Berlin, apakah kami dibayar? Saya melihat bahwa keberadaan kami disana
bisa membuka kesempatan untuk kami menyaksikan ataupun menceritakan
tentang kasih Tuhan Yesus yang telah kami alami, sehingga orang lain pun
dapat mengenali kasih Tuhan Yesus itu. Selain itu kami pun dapat berkenalan
dengan orang-orang di dalam grup kami, baik orang yang percaya maupun
orang yang belum mengenal Tuhan Yesus.
Setelah men-cat selama 3 jam grup kami yang terdiri dari 9 perempuan
berhasil menyelesaikan men-cat 2 ruangan disana. "Belegtes Brötchen" yang
disuguhkan dan sukacita dari Tuhan membuat saya lupa akan kelelahan dan
pegel linu yang mulai merayap ke otot tubuh.
RT

Pada tgl 6 September 2014 diadakan Seminar Penghakiman di Anbau oben.
Seminar berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan dihadiri oleh kurang
lebih 40 orang. Sebagian besar peserta adalah jemaat FeG Immanuel Berlin
dan ada juga beberapa tamu dari Indonesia yang juga hadir di seminar ini.
Tema tentang penghakiman terakhir adalah tema yang jarang disinggung
tetapi sebenarnya perlu untuk diketahui karena
(1) tema ini adalah tema yang sering diulang-ulang dalam Alkitab (mis. Mat.
10:14-15; Ibr. 9:27; 10:26-27);
(2) kita harus menyadari bahwa penghakiman akan dialami oleh semua orang
dengan konsekuensi maut bagi orang yang tidak percaya atau hidup kekal
bagi orang percaya (Why 20:14-15); dan

(3) sebagai orang

percaya, kita

harus

mempertanggung – jawabkan

setiap perkataan, tindakan dan pemikiran kita pada hari penghakiman (Rm 14:
10, 12; 2 Kor 5:10).
Setiap dari kita akan dihakimi
oleh Allah yang memberikan
kuasa penghakiman itu pada
Tuhan Yesus (Yoh 5:22) pada
saat Yesus datang kembali di
akhir jaman (Mat 13:40).

Dasar dari penghakiman adalah kitab kehidupan dan kitab-kitab perbuatan
(Why 20:12). Meskipun orang percaya sudah pasti diselamatkan karena
namanya tertulis dalam kitab kehidupan (Why 20:12), akan tetapi setiap orang
percaya harus tetap memberi pertanggungan jawab atas bagaimana dia
menjalani kehidupannya sehari-hari. Ada pahala yang dijanjikan Tuhan pada
setiap orang percaya (Luk. 19:12-27; 1 Kor. 3:10-15).
Penghakiman terakhir adalah deklarasi di hadapan semua manusia tentang
Allah yang kudus dan adil tetapi juga penuh anugerah dan kemurahan.
Penghakiman terakhir juga menunjukkan bahwa
keselamatan manusia didasari atas anugerah
Allah dan keputusan kita sekarang menentukan
vonis mati kekal atau hidup kekal.

AW

Atas anugerah dan pertolongan Tuhan, telah lahir seorang putera
dari pasangan Enricko - Linda pada pukul 00:17, tgl 14 September
2014 di Martin Luther Krankenhaus dengan nama

Berat 3480 gr
Panjang 50 cm

Segenap jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran Finn dalam
keluarga Enricko & Linda. Kekuatan dan sukacita yang dari Tuhan
akan menyertai di dalam membesarkan dan mendidik Finn.

Imanuel, Tuhan Beserta Kita, adalah arti dari nama jemaat kita. Dan hal ini
juga yang jemaat kita sendiri telah rasakan secara nyata, karena lebih dari
40 tahun Tuhan telah menyertai persekutuan kita. Diawali oleh beberapa
orang mahasiswa Indonesia yang memiliki kerinduan untuk bersama-sama
bersekutu, pada tanggal 10 Januari 1970 dibentuklah Persekutuan Kristen
Indonesia Imanuel, yang pada saat itu dikenal dengan PERKI Imanuel.
Sejak dari mula penyertaan Tuhan atas PERKI Imanuel sudah dirasakan.
Melalui seorang ibu yang berjemaat di FeG Moabit, yang dikenal
dikalangan mahasiswa Indonesia pada waktu itu dengan panggilan Tante
Dora (Stepzinski), para mahasiswa PERKI Imanuel mendapat kebebasan
untuk menggunakan ruangan-ruangan yang ada di FeG Moabit untuk
bersekutu. Dengan didasarkan oleh kasih persaudaraan di dalam Kristus
Yesus, jemaat FeG Moabit dengan senang hati menerima keberadaan
PERKI Imanuel .

PERKI Imanuel
10 Jan 1970

Bersamaan dengan berjalannya waktu, PERKI Imanuel pun terus
bertumbuh, tidak hanya secara jumlah, bahkan komponen persekutuan
yang ada pada waktu itupun telah berkembang sedemikian rupa, seperti
layaknya sebuah jemaat. PERKI Imanuel pada waktu itu telah dengan rutin

menjalankan ibadah hari Minggu, sekolah Minggu untuk anak-anak,
persekutuan doa dan lainnya. Karenanya dan juga atas dorongan
dandukungan saudara/i dari FeG Moabit PERKI Imanuel pada tanggal
30Desember 1990 berubah menjadi Jemaat Kristen Imanuel di Berlin
(JKIB).

Jemaat Kristen Imanuel Berlin
30 Des 1990

PERKI Imanuel

Pada bulan Desember 1992 JKIB diterima sebagai anggota tidak penuh
(assoziiertes Mitglied) dari sinode Freie evangelische Gemeinde (Bund
FeG).
Dengan menjadi anggota tidak penuh Bund FeG, JKIB tidak hanya diberi
kesempatan untuk beradaptasi sebagai salah satu jemaat yang berada
dibawah naungan Bund FeG, tetapi juga diberi kebebasan yang sangat
luas dalam menentukan arah pertumbuhannya.
Disebabkan oleh keadaan jemaat yang fluktuatif, ditambah dengan
keadaan keanggotaan jemaat yang sebagian besar adalah mahasiswa,
yang hanya menetap di jemaat untuk sementara waktu, status jemaat
sebagai anggota tidak penuh dari Bund FeG seakan tidak pernah
digubris. Disamping itu tidak adanya tekanan ataupun dorongan dari
Bund FeG kepada JKIB untuk meningkatkan hubungannya dengan Bund
FeG membuat jemaat merasa tidak perlu untuk memikirkan hal tersebut.

JKIB

assoziiert
sejak Des 1992

Meskipun demikian penyertaan Tuhan atas JKIB melalui Bund FeG tetap
dapat dirasakan dengan nyata, tidak hanya di waktu-waktu baik melainkan
juga di waktu-waktu sulit sekalipun. Melalui hamba-hamba Tuhan dari
Bund FeG, terutama dari Kreis Berlin Brandenburg maupun FeG Moabit,
JKIB senantiasa mendapat dorongan, pertolongan serta penghiburan
dalam melewati masa-masa sulit.
Baru pada tahun 2009 melalui seorang hamba Tuhan dari Allianz Mission
(AM), Dave Rose, jemaat diajak untuk menggumulkan statusnya sebagai
anggota tidak tetap Bund FeG yang sementara waktu telah berlangsung
sekitar 17 tahun.
Sungguhpun pada waktu itu demografi jemaat mulai berubah. Dengan
adanya perubahan peraturan di Jerman, yang memungkinkan para lulusan
mahasiswa untuk dapat tinggal menetap di Jerman apabila mendapatkan
pekerjaan tetap, mayoritas jemaatpun tidaklah lagi terdiri dari mahasiswamahasiswa, melainkan keluarga-keluarga yang dapat tinggal menetap di
Jerman dan yang juga memiliki pekerjaan tetap. Hal ini tentunya
berdampak positif bagi pertumbuhan JKIB.

Rapat anggota

Namun karena dibebani oleh begitu banyak pergumulan yang
memberatkan, salah satunya pergumulan untuk mendatangkan gembala
sidang yang sangat dibutuhkan jemaat, akhirnya dorongan untuk
memikirkan status jemaat pada tingkatan yang lebih jauh di dalam Bund
FeG lambat laun menjadi terkesampingkan.
Meskipun demikian Bund FeG pun tetap bersabar dan menanti jawaban
dari JKIB. Dorongan demi dorongan terus diberikan, khususnya melalui
salah seorang Bundesleitung (pimpinan) Bund FeG, Reinhard Spincke.
Pada tanggal 21 Oktober 2012, beliau menyempatkan diri untuk
berkunjung ke JKIB untuk memberikan informasi sehubungan dengan
Bund FeG dan keanggotaan penuh di Bund FeG.

Pdt. John Kusuma, Christoph Purnomo, Willyanto Kurniawan dan Wilson
Kurniawan, ketika di wawancara oleh Pastor Bernd Kanwischer di
Bundestag Bund FeG pada tgl 20 Sept 2014

Mulai dari saat itu JKIB mulai lebih intensif menggumulkan status
keanggotaan penuh di Bund FeG. Setelah pergumulan yang memakan
waktu lebih dari 1 tahun lamanya, pada akhirnya JKIB melalui rapat
anggota pada tanggal 01.02.2014 memberikan mandatnya kepada majelis
JKIB untuk mengajukan permohonan menjadi anggota penuh Bund FeG.

Adapun yang menjadi pertimbangan JKIB untuk menjadi anggota penuh
Bund FeG adalah bahwa sebagai salah satu jemaat Tuhan, JKIB tidak
dapat hanya hidup 'sendiri' saja. JKIB pun seharusnya juga mempunyai
hubungan yang universal dengan tubuh Tuhan di tempat lain. Secara
nyata hal ini dapat diwujudkan dengan menggabungkan diri pada sinode
lokal yaitu Bund FeG.
Disamping itu status keanggotaan tidak penuh yang telah dipertahankan
selama lebih dari 20 tahun tentunya menunjukkan 'ke-tidak serius-an' JKIB
dalam hubungan dengan Bund FeG. Sesuai peraturan yang ada, status
keanggotaan tidak penuh yang dimiliki suatu jemaat dibawah naungan
Bund FeG hanya memiliki jangka waktu 2 tahun saja. Setelahnya jemaat
tersebut harus memutuskan untuk menjadi anggota penuh atau
melepaskan keanggotaannya.

JKIB

20 Sept 2014

Pada tanggal 20.09.2014 di dalam Bundestag Bund FeG yang diadakan di
Ewersbach, dengan diwakili oleh gembala sidang, bpk. pdt. John Kusuma,
dan beberapa anggota majelis, sdr. Christoph Purnomo, sdr. Wilson
Kurniawan dan sdr. Willyanto Kurniawan, JKIB melalui voting terbuka
diterima dengan suara bulat menjadi anggota penuh Bund FeG.
Hal ini tentunya bagi kami yang hadir mewakili jemaat, merupakan satu
peneguhan, bahwa langkah yang telah diambil adalah langkah yang benar
dan kamipun meyakini, bahwa hal ini sesuai sebagaimana yang Tuhan
kehendaki terjadi atas jemaat kita.
Nama JKIB pun sesuai dengan kesepakatan anggota jemaat diubah
menjadi FeG Immanuel Berlin.

Setelah acara penerimaan keanggotaan berlalu, pada waktu istirahat
kami dihampiri oleh banyak saudara yang ingin memberikan selamat dan
dorongan atas keputusan yang telah diambil jemaat. Salah seorang yang
juga menghampiri kami adalah salah satu dari Bundesleitung yang
bernama Matthias Knöppel.
Beliau menyampaikan kepada kami, betapa beliau begitu berbahagia,
setelah sekian lama menantikan, akhirnya dapat mengalami, bahwa satu
jemaat yang telah dia kenal sejak lama akhirnya memutuskan untuk
menggabungkan diri dengan Bund FeG. Beliau pada tahun 70an pernah
tinggal di gedung FeG Moabit, karena ayahnya adalah seorang pastor
yang bertugas di FeG Moabit pada waktu itu, sehingga dia cukup
mengenal PERKI Imanuel yang merupakan cikal bakal jemaat kita. Selain
itu beliau adalah keponakan dari Tante Dora, yang melalui
pertolongannya jemaat kita bisa ada sebagaimana adanya sekarang.

Bersama Pastor Ralf Nitz dari FeG Tempelhof Berlin dan Präses Bund FeG
Ansgar Hӧrsting di Bundestag Bund FeG tgl 20 Sept 2014.
Pdt. John Kusuma, Christoph Purnomo, Willyanto Kurniawan dan Wilson
Kurniawan

Kiranya melalui hal ini kitapun semakin diyakinkan, bahwa sebagaimana
nama jemaat kita Imanuel, Tuhan pun telah dan akan tetap dengan setia
menjaga, menyertai serta memimpin jemaat kita melalui doa-doa,
saudara-saudara maupun hamba-hamba Tuhan yang dekat dengan
jemaat. Kiranya keberadaan FeG Immanuel Berlin di dalam Bund FeG
dapat menjadi berkat bagi jemaat-jemaat lainnya.
Sebagai kenang-kenangan jemaat mendapat hiasan dinding yang
bertuliskan: „Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen.“ Tulisan ini
ingin menggambarkan bahwa jemaat Tuhan layaknya seorang raja yang
mengenakan mahkota.
Ada kalanya kita sebagai jemaat Tuhan dapat terjatuh. Tetapi apabila hal
itu terjadi, kita harus kembali berdiri, merapikan kembali mahkota yang
Tuhan percayakan dan melanjutkan perjalan dengan mata tertuju
kepada Kristus. Imanuel – Tuhan Beserta Kita!
WK

Bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan orang-orang yang
terbeban untuk mengambil pelayanan menjadi majelis FeG Immanuel
Berlin periode 2014 - 2016, yang telah dipilih melalui rapat anggota pada
tanggal 11 Oktober 2014.
Mari kita sebagai jemaat mendukung pelayanan mereka dan mendoakan
agar mereka melayani dengan hikmat dan kasih yang dari Tuhan.
Mereka adalah Rafelia Tjandra, Melinda Wibawa, Budianto Liong, Wilson
Kurniawan dan Pdt. John Kusuma.
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab
mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus
bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya
dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan
membawa keuntungan bagimu.
Ibrani 13 : 17.

Pokok Doa :
1.

Bersyukur untuk anggota majelis periode 2014-2016 yang baru terpilih,
mari kita sebagai jemaat mendoakan supaya Tuhan menganugerahkan
hikmat dan sukacita di dalam pelayanan mereka bersama sehingga
tercipta keseimbangan dalam pelayanan, pekerjaan dan keluarga
masing-masing

2. Bersyukur untuk kelima anggota majelis periode 2012-2014 yang telah
dengan setia dan bertanggungjawab memperhatikan kehidupan
jemaat melalui pelayanan-pelayanan mereka
3. Bersyukur untuk teman-teman yang sudah mendapatkan tempat di
Studienkolleg dan Universitas, mohon agar Tuhan menolong mereka
dalam mengikuti pelajaran/kuliah
4. Berdoa untuk persiapan kebaktian Natal yang rencana akan diadakan
pada tgl 21 Desember 2014, kebaktian Heiligabend tgl 24 Desember
2014 dan perayaan Silvester tgl 31 Desember 2014
5. Berdoa untuk sdr. Jeffrey Purnomo yang sedang menjalani
Chemotherapie, supaya Tuhan berikan kekuatan selama proses
Chemotherapie dan pemulihan atas kesehatannya.
Demikian juga untuk sdr. William, kakak dari sdr. Wilson dan sdr.
Willyanto, yang juga harus menjalani pengobatan lanjut untuk tumor di
kaki
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Edo
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Ocep

27 Okt

Jordi

28 Okt
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Natalie
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Sandra

19 Des

Joseph
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Nina
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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.

1. Siapa nama ayah Daud? (1 Sam. 16:11)
2. Siapa nama nabi yang mengurapi Daud menjadi raja? (1 Sam. 16:13)
3. Untuk siapa Daud memainkan musik? (1 Sam. 16:23)
4. Apa yang dilakukan Daud bagi ayahnya ketika dia masih tinggal
bersama orangtua? (1 Sam. 17:15)
5. Apa yang dihadiahkan Yonatan untuk Daud ketika mereka
bersahabat? (1 Sam. 18:4)
6. Siapa yang mau membunuh Daud? (1 Sam. 19:1)
7. Siapa nama anak Daud yang mau merebut kerajaannya? (2 Sam.
15:12,13)
8. Siapa nama nabi yang menegur Daud setelah rencana membunuh
Uria terjadi? (2 Sam. 12:1)
9. Apa nama gua tempat Daud dan keluarganya bersembunyi dari
kejaran Saul? (1 Sam. 22:1)
10. Siapa nama anak laki-laki Yonatan yang mendapat belas kasihan
Daud? (2 Sam. 9:6)
11. Berapa umur Daud ketika ia menjadi raja atas Israel? (2 Sam. 5:5)
12. Berapa tahun lamanya Daud memerintah di Yerusalem? (2 Sam. 5:5)
13. Siapa nama perempuan yang memandang rendah Daud ketika
melihat Daud meloncat-loncat dan menari-nari di hadapan tabut
Tuhan? (2 Sam. 6:16)
14. Siapa yang mengurapi anak Daud, Salomo menjadi raja? (1 Raja2. 1:45)
Adulam
Mefiboset
tigapuluh
Saul
Mikhal

Samuel
Adulam
Natan
Isai
Absalom

Jubah, pedang, panah, ikat pinggang
menggembalakan domba
Imam Zadok dan nabi Natan
tigapuluhtiga

Acara Khusus FeG Immanuel Berlin
Waktu

Acara

Tempat

Sabtu, 1 Nov 2014
Sabtu, 15 Nov 2014
Minggu, 21 Des 2014
Rabu, 24 Des 2014
Rabu, 31 Des 2014

Rapat Komisi
Workshop „Membawakan Renungan“
Kebaktian Natal
Kebaktian Heiligabend
Silvester

Gereja

Jadwal Kegiatan FeG Immanuel Berlin
Waktu

Acara

Kebaktian
(dalam bahasa Indonesia)
Minggu, pkl. 16.00
Sekolah Minggu
Kelompok Doa Jemaat
Minggu, pkl. 15.00
Penghubung: Arlina Wiguna
Sabtu, pkl 14.00 (Gel I)
Penelaahan Alkitab
pkl. 17.00 (Gel II)
Penghubung: Max Widjaja, Hendry Lim
Latihan Paduan Suara
Sabtu, pkl. 15.30
Penghubung: Christoph Purnomo
Hauskreis
Jumat, pkl. 19.00
Penghubung: Wilson Kurniawan
Rabu terakhir bulan Persekutuan Pasangan Suami Istri
ganjil
(Pasutri)
pkl. 18.00
Penghubung: Mira Anindita
SOuL (Serve Our Lord/Persekutuan
Selasa III bulan genap,
Muda Mudi)
pkl. 18.00
Penghubung: Incipit Marthadiwangsa

Tempat
Gereja

Gereja
Gereja
Rumah
Jemaat
Gereja
Gereja

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
: Enricko Santoso  wartajemaat@immanuel-berlin.de
: www.feg-immanuel-berlin.de

