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KEGIATAN SEPEKAN GKI KAVLING POLRI

    Hari Waktu Kegiatan
Minggu 07.30-08.30 Kebaktian Umum I

07.30-08.30 Kebaktian Anak
07.30-08.30 Kebaktian Remaja
09.00-10.00 Latihan Paduan Suara  Gracia
10.30-12.00 Persiapan GSM
09.30-10.30 Kebaktian Pemuda
17.00-18.00 Kebaktian Umum II
19.00-21.00 Latihan Paduan Suara Jemaat

Senin 19.00-20.30 Latihan Angklung Debora
19.00-20.30 Latihan Kolintang Gloria

Selasa 10.00-12.00 Jam Konsultasi Pendeta Santoni MTh
10.00-11.00 Persekutuan Lansia (Selasa I)
10.00-11.00 PA Lansia (Selasa III)
11.30-13.00 Pelawatan Kelompok I
16.00-17.30 Pelawatan Kelompok II
19.00-20.30 Pelawatan Majelis Jemaat
19.00-20.00 Jam Konseling Psikologi Ibu Milka M.

(pesan waktu ke T/U dulu)

Rabu 19.30-21.00 Briefing Liturgi+Musik u Kebak.Umum

Kamis 16.30-18.00 Latihan Kolintang Hosana
19.00-20.00 Briefing PL Komisi Remaja
19.00-20.30 PA Wilayah ( Kamis - IV )

Jumat 18.00-21.00 Jam Konsultasi Pendeta Santoni MTh
16.00-17.00 Persekutuan Dewasa (Jumat II+IV)
19.00-20.00 Persekutuan Dewasa (Jumat-I+III+V)
19.00-20.00 Briefing PL Komisi Pemuda

Sabtu 05.30-06.00 Persekutuan Doa Subuh

DAFTAR ISI

3 Daftar Isi
4 Pengantar Redaksi
5 Surat Gembala
7 Susunan Acara Natal 2008
8 Kisah 3 Pohon
9 Susunan Panitia Natal 2008
10 HARGA DIRI
14 Mujizat Persahabatan
17 The truth about His name-JESUS
20 Dapur AHA!
21 *** Salam Natal 2008 ***
69 TIM DUKA
70 Sebuah Perjalanan
71 Siapa Ayahmu?
74 Guardian Angel (English Story)
79 Cara efisien mengisi bensin
81 Terima Kasih dari Redaksi
81 Tema AHA! Nomor Berikut
82 Happy Birthday Jan 09
83 Humor
84 Kuis Anak #30
85 Kuis AHA! #30
86 Kegiatan GKI Sepekan
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Kuis AHA! #30 Kupon KUis AHA! #30

Dewa milik penduduk manakah ini:
1. ARTEMIS (Kis. 19:34)
   a. Efesus    b. Sikhem    c. Moab    d. Filistin
2. ASYERA (2 Raja 23:6,7)
   a. Amon    b. Siria    c. Kanaan    d. Yunani
3. BAAL (Hakin 2:13)
    a. Sikhem    b. Filistin    c. Moab    d. Kanaan

Syarat menjawab:
1. Jawaban di kartupos+kupon Kuis AHA! #30 (boleh foto copy)
2. Kirim selambatnya 30 Januari 2009
3. Pengumuman pemenang dimuat di AHA!#31.
     Disediakan 5 hadiah: tas alkitab.

------------ JAWABAN KUIS AHA! #27, #28, #29 -------------

===============================================================
AHA!
Media Komunikasi Jemaat dan Simpatisan
GKI Kavling Polri Blok D14/1203 - Jelambar - Jakarta 11460, Tlp:5601479

Penanggung Jawab : Majelis Jemaat GKI Kavling Polri
Penasehat : Pdt. Santoni
Dewan Redaksi : A.J.V.Tumilizar, Johnny Suparman. Warih Desantoro,

  Dwi Sunarjanto,  Sarri Paramitha, Dian, Dini.

Redaksi menerima segala jenis naskah yang membangun jemaat dan memuliakan
Tuhan. Sebelum dimuat, naskah akan melalui proses seleksi dan editing.
Alamat Pengiriman: - KOTAK SURAT BULETIN AHA!

- Tata Usaha Gereja, atau
- e-mail: buletinaha@yahoo.com

Naskah dapat dikirimkan dengan tulisan tangan - jelas dan rapi. Akan lebih baik bila
naskah sudah diketik rapi. Panjang tulisan maksimal 2 halaman kuarto dengan spasi
rangkap.

PENGANTAR REDAKSI
Saudara-saudara pembaca,
Tergugah oleh usul di rapat Panitia Natal 2008 yang meminta
agar AHA! terbit lagi (tema HARGA DIRI & NATAL 2008), dengan 3 tujuan:
1) Agar Pembaca setia AHA! dan jemat GKI Kav.Polri dapat saling berkirim
    SALAM NATAL,
2) Membantu Pemasukan dana Pembangunan Gereja yang masih kurang.
3) Mempraktekan pemeliharaan HARGA DIRI yang utuh: baik bagi Jemaat
    warga gereja, bagi Redaksi yang punya janji terbit, dan bagi seluruh aktivis
    di dalam komisi, panitia atau tim kerja yang baik dalam gereja Tuhan.
Maka AHA! terbit lagi bagi anda sekalian.

Banyak terima kasih bagi pembaca yang sudah berkontribusi dalam pengumpulan
Dana Pembangunan ini. Hanya Tuhan saja yang dapat membalas budi baik anda
sekalian dengan berkatNya yang tak berkesudahan.

Selamat Natal 2008 dan Tahun Baru 2009

(Redaksi)
KUIS AHA! #27
Jawaban: Mengepel lantai.
Pemenang: 1. Evi Ashadi (CD-Alkitab)

2. ——

KUIS AHA! #28
Jawaban: MATIUS 1:1-3
Pemenang: 1. Darmadi Gunawan (CD-Alkitab)

2. Imelda S.
3. Nadine Ondja (kl.3SD)
4. Josephine Ondja (kl.5SD)
5. Jo Jauw Ing

KUIS AHA! #29
Jawaban: (d) antara 1 tahun sampai 2 tahun (=Matius 2:16)
Pemenang: 1. —— (tidak ada)

2. ——
Selamat untuk para pemenang! Hadiah ambil di T/U Gereja.

(redaksi)
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SURAT GEMBALA

Jemaat yang terkasih,
Natal 2008 jemaat kita mengambil thema “HARMONI DALAM
KEANEKARAGAMAN”. Perbedaan atau aneka ragam adalah sebuah
anugerah yang patut disyukuri.  Dengan perbedaan dan keanekaragaman manusia
dapat saling membantu, menolong, melayani dan saling melengkapi. Itu sebabnya
kita tidak boleh memiliki pandangan bahwa semua orang harus sama. Wah

hidup akan membosankan.  Karena itu harmoni tidak
boleh diperjuangkan dengan meniadakan perbedaan
tetapi harmoni memberi ruang dan penghargaan kepada
keanekaragaman. “andaikata tubuh seluruhnya adalah
mata, di mana pendengaran, andaikata semua telinga
di mana penciuman?? ( I kor 12:17)  jadi berbeda itu
indah dan perlu. Aneka ragam itu indah dan perlu.

Efesus 2 :11-22 rasul Paulus memahami misi kedatangan Yesus Kristus ke dunia
ini. Inti natal sebagai misi persatuan. “karena Dialah Damai sejahtera kita, yang
telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah”
(14)”...oleh Dia kedua pihak dalam satu Roh beroleh jalan masuk kepada Bapa”
(18)Misi Kristus adalah misi perdamaian, misi rekonsiliasi “tetapi sekarang di
dalam Yesus Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi
dekat (13). Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang
melainkan kawan sewarga..anggota-anggota keluarga
Allah” (19)Misi untuk merubuhkan tembok dan
membangun jembatan. Yesus membangun jembatan
bahkan Yesus menyediakan diriNya untuk menjadi
jembatan itu, Ia adalah jembatan itu sendiri.

84

KUIS ANAK #30
LOMBA CARI AYAT & MEWARNAI

Cara Menjawab (untuk kelas 6 SD ke bawah):
1. Cari nama 2 benda yang ada di kitab: YOHANES 6:9

gambar di kertas lalu diberi warna yang bagus.
2. Tempel di kartupos, tulis Nama, Kelas, Sekolah, Alamat.
3. Kirim ke redaksi paling lambat tanggal 30 Januari 2009
4. Pengumuman pemenang dimuat di AHA!#31.
. Disediakan 5 hadiah: CAT AIR

(Redaksi)

------------- JAWABAN KUIS ANAK #27, #28, #29 --------------

KUIS ANAK #27
Pemenang: (VCD Yesus)

1. Nadine Ondja (kl.3SD)
2. ——

KUIS ANAK#28
Pemenang:

1. Nadine Ondja (kl.3SD)
2. Josephine Ondja (kl.5SD)

KUIS ANAK#29
Pemenang:

1. Joshua Javiando (kl.4SD)
2. Samuel Javiandre (kl.TKB)

Selamat yah! Hadiah ambil di t/u Gereja.
(redaksi)



--- AHA!  #29  (Desember 2007) ---           --- AHA!  #29  (Desember 2007) ---06 83

H U M O R

Sepasang kakek-nenek datang ke restoran Mc
Donald dengan saling menuntun. Mereka duduk
disebuah bangku
panjang berdua, disampingku. Si kakek segera
berdiri dan memesan makanan, sebuah ham-
burger, seporsi kentang goreng dan segelas minuman. Setelah itu kembali duduk,
membagi hamburger jadi 2 bagian, menghitung kentang goreng dengan cermat
dan membagi adil dengan si nenek, kemudian mengambil dua sedotan, menaruh
gelas minuman tepat ditengah meja.

Aku memperhatikan tingkah sepasang kakek-nenek itu dengan salut & kagum,
pikirku... 'Wah sudah tua-tua begitu masih bisa saling berbagi & mengasihi...
.sungguh patut dijadikan contoh...'
Si kakek kemudian mulai makan bagiannya, sementara si nenek hanya
memperhatikan. Akupun merasa kasian, akhirnya mendekat sembari
menyodorkan kentangku yang Super Size dan berkata: 'Kek ambillah ini...'
Si Kakek jawab: 'Tidak usah terima kasih..kami selalu berbagi makanan yang
sama'.
Sampai si kakek selesai makan, mengelap mulut dengan tissue, si nenek masih
saja menunggu tanpa menyentuh makanan bagiannya.
Akupun mendekat lagi, kali ini berkata: 'Nek, boleh saya belikan makanan
yang lain, mungkin nenek tidak suka yang ini?'
Si Nenek jawab: 'Tidak terimakasih. .'
Lalu Aku bertanya lagi, 'Kalau begitu kenapa makanannya tidak dimakan,
katanya kalian suka berbagi?'
Kata si Nenek, 'SAYA SEDANG MENUNGGU GIGI... GANTIAN SAMA
KAKEK!!'

- DW -

           Kakek & nenek di  McD

Paulus pernah marah atau berang kepada jemaat di
Korintus, bukan karena ada perbedaan, bukan juga
karena perbedaan yang tajam. Paulus marah, sedih dan
kecewa karena perbedaan itu telah dimutlakkan
sedemikian rupa, sehingga komunikasi terputus. Yang satu
menuntut dan mengancam, tetapi tidak  ada percakapan.

Tidak soal apakah Petrus berbeda dengan Apolos,
Apolos berbeda dari Paulus, dan Paulus berbeda dengan
Petrus. Berbeda itu oke oke saja. Aku menanam, Apolos
menyiram. Orang lain memberi pupuk dan sebagainya.
Bukan ini masalahnya tetapi ... dan ini masalahnya,
tetapi.........Paulus ucapkan dengan setengah marah,
setengah menangis “Adakah Yesus terbagi bagi” (I Kor
1:13) terbagi bagi artinya tercabik cabik.

Selamat Natal & Tahun baru!
Biarlah Roh Kudus memimpin kita tetap rukun di dalam ke aneka ragaman
yang kita miliki.

(Pdt.Santoni MTh)

----------------------

The Word became a human being and, full of grace and truth, lived
among us.
(John 1:14)
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HAPPY BIRTHDAY!
Kiranya Tuhan memberikan umur
panjang serta kesehatan, berkat, damai
dan sejahtera!

JANUARI
2009

01 Komariah
Sara Matulessy
Filia Januari Putri Santoro

02 Berliana M.K.
Stanley Ibrahim

03 Yohanna A.Kuntjoro
Inge Jo Jauw Ing
Jeane Sondang Simanjuntak

04 Amirudin Gultom
Yansen Ondja
Ngion Kui Kong
Januar Kristianadi
Gerson Christian

05 Esther Perdana
Judharto Sudyatmiko
Stefano Lois Ibrahim
Ibu Ong A Ngo

06 Rina Deviana

07 Josephentina br Sinaga

08 Wahyu Sri Redjeki
Johnny Suparman

10 Rivo Gunatyas
Hotnauli Simbolon

11 Yohanes
Be Mike Riasari
Lianny Rusli

13 Vera Yuliana Marcus
Jeslin Johanna Tannos

14 Budi Santoso
Yohanes Masengi

17 Jemmy Sugianto
Chrysilla Monica Tannos

18 Saul Daniel Rumeser
Januar Bachtiar Salikin

19 Zakharia Hutapea
Dianawati Sarah Y, Pdt.

20 Betty K.Suwargo

21 David G.Handoyo

22 Willy Saphala
Olivia Filea Trisnandi

23 Darmadi J.Gunawan
Billy Daud Kristian
Jonathan

25 Yohanna G.Widjaja
Ruben
Talitha Jessica Kandou

26 Lie Yusuf Harmoko

27 Wijanto Widjaja
Fenuel Darmadi Sutanto

28 Davine Misael Aulia
Yerry Nata Sentosa

30 Piterson Entoh

SUSUNAN ACARA NATAL GKI KAVLING POLRI 2008

“HARMONI DALAM KEANEKARAGAMAN”

Kebaktian Minggu Adven III
Minggu, 14 Desember 2008

Tema: “Antara Elia dan Yohanes Pembaptis”
Kebaktian Minggu Adven IV

Minggu, 21 Desember 2008
Tema: “Maria: Lemah Tetapi Berhati Mulia”

Natal Lansia
Selasa, 16 Desember 2008 - Pk 10.00 WIB

Tema: “Sikap Hati Yang Benar”

Natal Sekolah Minggu
Sabtu, 20 Desember 2008 - Pk 16.00 WIB

Tema: Hadiah Natal  ”Sebab Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita” – Yesaya 9:5a

Kebaktian Malam Natal
Rabu, 24 Desember 2008 - Pk. 18.00 WIB dan pk. 21.00 WIB

Tema: “Harmoni dalam Keanekaragaman”

Kebaktian Natal
Kamis, 25 Desember 2008 - Pk. 07.30 WIB

Tema: “Sukacita Untuk Semua”

Perayaan Natal
Kamis, 25 Desember 2008 - Pk. 17.00 WIB

Tema: “Proyek Tuhan”

Natal Kaum Muda
Minggu, 28 Desember 2008 - Pk.11.00 WIB

Tema: “Here I Am”

Kebaktian Tutup Tahun
Rabu, 31 Desember 2008 - Pk. 19.00 WIB

Tema: “Hidup Dalam BerkatMu”

Kebaktian Tahun Baru
Kamis, 1 Januari 2009 - Pk. 07.30 WIB

Tema: “Dalam NamaNya Tuhan Yesus Kita Sambut Tahun Baru”
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Terima Kasih dari
Redaksi untuk:
- Darmadi Gunawan
- DW
- dsy
- Lilian
- N.Imelda
- Tombolina Lapan Sapatuya
- STBS
- Joshua Javiando
- Samuel Javiandre
- Ivana Adi Octaviara
- Josephine Ondja
- Nadine Ondja
- Jo Jauw Ing
- AJV Tumilizar
- Inawaty

Sehingga AHA! #30  ini dapat terbit
dan nomor berikutnya ada bahan
untuk diterbitkan, berkat partisipasi
dan dukungan anda sekalian.

God Bless You.
- Redaksi -

Tema AHA!
Nomor berikut:

#31
   MUSIK DAN KITA

#32
   BERGANDENGAN
   DENGAN TEKNOLOGI

Bagi pembaca yang mempunyai bahan
sesuai tema tersebut, silahkan
mengirimnya pada Redaksi.

Terima kasih.
Tuhan memberkati.

Redaksi

KISAH TIGAPOHON

Di sebuah hutan, tiga pohon besar dan
kokoh mengungkapkan impiannya.
“Jika sudah tiba waktunya, penebang kayu
akan menebangku dan tukang kayu akan
mengubahku menjadi kotak perhiasan
untuk raja”, kata pohon pertama.
“Oh, itu tidak seberapa. Jika saatnya tiba,
aku pasti akan diubah menjadi sebuah kapal pesiar mewah untuk raja”,
pohon kedua tidak mau kalah.
“Kalau aku ingin menjadi sebuah tiang yang menyangga istana raja. Hebat
bukan sahut pohon yang ketiga.

Suatu hari penebang kayu menebang ketiga pohon tadi. Apakah yang
terjadi? Pohon pertama diubah menjadi tempat makanan ternak di kandang.
Pohon kedua diubah menjadi kapal nelayan yang sangat sederhana..
Sedangkan pohon ketiga hanya diubah menjadi balok-balok kayu dan
diletakkan di gudang penyimpanan. Ketiga pohon menangisi nasibnya yang
tidak sama dengan impiannya dan menganggap dirinya tidak berguna.

Sampai suatu hari, sepasang suami isteri datang ke sebuah kandang tempat
pohon pertama yang dijadikan tempat makanan ternak itu berada. Wanita itu
melahirkan seorang bayi laki-laki dan dirinya menjadi tempat membaringkan
bayi tersebut. Ia heran mengapa orang-orang datang memberi hormat pada
bayi yang terbaring pada dirinya itu?

Waktu terus berjalan. Pohon kedua yang telah berubah menjadi perahu
nelayan, terus merenungi nasibnya. Suatu hari, di mana pantai tempatnya
berlabuh ramai dikunjungi orang. Seorang laki-laki diikuti ribuan orang tiba-
tiba menuju kearahnya. Laki-laki itu tampak memiliki kharisma yang begitu
agung. Ia menaiki dirinya dan berkotbah dari atas dirinya. SuaraNya mampu
menarik ribuan orang.
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dalam business ini. Tetapi SPBU tidak memberikan
ganti rugi/kompensasi karena temperatur.

SALAH SATU YANG PALING PENTING
ADALAH ISI BAHAN BAKAR SAAT TANKI
KENDARAAN ANDA MASIH SETENGAH
PENUH.

Alasannya adalah semakin banyak bahan bakar yang ada di tanki kendaraan,
maka semakin  sedikit udara yang ada di bagian tanki yang kosong. Bensin
menguap lebih cepat dari pada yang bisa kita bayangkan. Tanki penyimpanan
bensin mempunyai apa yang kita sebut atap yang mengapung yang berfungsi
sebagai clearance zero antara bensin dan atmosfer sehingga penguapannya bisa
dikurangi. Tidak seperti SPBU, tempat saya bekerja di sini setiap truck yang
kami muati ada ganti rugi/kompensasi karena temperatur, sehingga setiap liter
yang dibeli jumlahnya benar-benar sesuai/tepat.

YANG PERLU DIINGAT LAGI, JANGAN ISI BENSIN JIKA ADA TRUK
BAHAN BAKAR
SEDANG MENGISI TANKI PENYIMPANAN

Hampir pasti bensin/solar akan teraduk saat bahan bakar dipompakan dari
truk ke tanki penyimpanan, dan kemungkinannya akan ada kotoran di dasar
tanki penyimpanan yang teraduk naik dan terikut masuk ke tanki kendaraan
anda.  Saya berharap hal ini akan menolong anda untuk mendapatkan nilai
yang maksimal dari rupiah yang anda gunakan untuk membeli bensin.

BAGIKAN TIPS INI KEPADA YANG LAIN! MARI KITA SALING
BERBAGI INFORMASI
UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA, UNTUK KEBAIKAN
MANUSIA.

- Lilian - (sumber dari email teman di Durban, )

Pohon ketiga yang menjadi balok-balok di
gudang, juga merasa sedih dan terbuang.
Suatu hari seorang tukang kayu
mengambil dan mengubahnya menjadi
salib. Ia dibawa ke kota dan seorang laki-
laki kurus bertelanjang dada dengan darah
bercucuran memanggulnya. Laki-laki itu
jatuh hingga tiga kali dan.sesampainya di Bukit Golgota, laki-laki itu
disalibkan.

Ketiga pohon yang merasa dirinya tidak berguna ternyata dipakai Allah
menjadi saksi kasihNya.

Melalui Natal ini,
maukah kita menjadi saksi kasihNya?

(Diambil dari Kumpulan Ilustrasi - NN)
- N.Imelda -

------------------------------------------------------------------

SUSUNAN PANITIA NATAL 2008

Koordinator : Majelis Bidang Oikmas
Penasihat : Pdt.Santoni MTh.
Ketua : Ibu Yael Eka Hadiputeri S.Si.Teol
Penulis : Ibu Anita Yefuna
Bendahara : Sdri Sarah Yulianti
Sie Acara : Bp.Adityo (K), Bp.Budijanto,Ibu Inawaty,

   Ibu Julianti T, Ibu Marianty M.
Sie Pudok : Sdr.Loementa (K), Bp.Johnny S
Sie Konsumsi : Ibu Oey Ho Giok (K), Ibu Lani Taniar
Sie Plkp &Dekor : Sdr.Felix H.(K), Bp.Karel, Bp.Victor, Bp.Hendratno
Sie Keamanan : Sdr.Yance (K), Bp.Sahertian, Bp.Herman M.

------------------------------------------------------------------
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Tips
CARA EFISIEN MENGISI BENSIN
:

Saya tidak tahu berapa sebenarnya anda
membayar saat mengisi bensin di Indonesia,
tetapi di sini, di Durban, harga bahan bakar
juga mahal. Saya telah bekerja di bidang
bahan bakar/bensin selama 31 tahun,
sehingga saya bisa memberikan beberapa
cara agar uang anda menjadi lebih berharga
untuk setiap liter bahan bakar yang anda beli.
Di Marian Hill Pipeline tempat saya bekerja
di Durban, dalam waktu 24 jam kami memompakan/menyalur kan kurang lebih
4 juta liter.

Satu hari solar, hari berikutnya bahan bakar pesawat jet dan bensin, LRP dan
Unleaded.

Kami di sini mempunyai tanki penyimpanan sebanyak 34 dengan kapasitas
seluruhnya  16.800.000 liter.

BELILAH BAHAN BAKAR ATAU ISILAH MOBIL ATAU MOTOR ANDA
DENGAN BAHAN BAKAR PADA WAKTU HARI MASIH PAGI KETIKA
TEMPERATUR TANAH MASIH DINGIN.

Ingat bahwa semua SPBU mempunyai tanki penyimpanan di bawah tanah.
Semakin dingin tanahnya maka semakin padat/kental bahan bakarnya. Jika
temperatur mulai panas/hangat, maka bahan bakarnya akan mengembang. Jadi
jika membeli bahan bakar pada siang hari atau petang hari....sebenarnya bahan
bakar yang diisikan ke dalam tanki kendaraan anda jelas lebih sedikit dibanding
jumlah liter yang anda beli.
Dalam business perminyakan, gravity yang spesifik dan temperatur bensin, die-
sel dan bahan bakar pesawat jet, ethanol dan produk minyak lainnya punya
peranan penting. Kenaikan 1 derajat merupakan hal yang sangat berpengaruh

HARGA DIRI

Semua orang mempunyai harga diri itu pasti.
Harga diri menurut kamus Besar Bahasa
Indonesia artinya kehormatan. Harga diri
atau self esteem adalah salah satu kebutuhan
dasar manusia menurut Maslow. Self esteem
adalah kebutuhan dasar pada tingkat ketiga setelah kebutuhan fisologis, rasa
aman. Dalam buku Character building I Relasi Dengan Diri Sendiri (hal. 107)
harga diri adalah apa yang kita pikirkan dan rasakan tentang diri kita sendiri.
Jadi bukan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain.

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara ciptaan yang lain.
Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia
yang diciptakan langsung dengan sentuhan tangan Allah, sedang ciptaan yang
lain diciptakan dengan Firman-Nya (Kej. 1: 2-31). Manusia juga dimahkotai
dengan kemuliaan dan hormat (Mz. 8: 6). Jadi kita ini mahluk amat istimewa
dan amat terhormat, mempunyai harga diri yang tinggi.

Ada orang yang tidak dapat menghargai diri, tetapi ada orang yang terlalu tinggi
menghargai dirinya sendiri. Keduannya menimbulkan masalah baik bagi dirinya
sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya.

Orang yang tidak mampu menghargai dirinya disebabkan karena ia tidak dapat
menerima dirinya. Ia merasa minder, merasa berbeda dengan kebanyakan orang
lain, ia merasa tidak ada yang baik pada dirinya sendiri baik karena keadaan
dirinya (fisik dan non fisik) maupun keluarganya. Baik karena faktor ekonomi,
sosial, dll. Padahal penghargaan dari orang lain itu datang setelah kita mampu
menghargai diri kita sendiri. Ketidakmampuan-menerima diri sendiri disebabkan
oleh karena ia membandingkan dirinya dengan orang lain atau iri terhadap
keadaan orang lain.
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we look with our eyes and we don't hear them because we listen with our ears.
But they are always there, you can only see them in here (he put his hand over
his heart). They whisper the things to help us to do what is right because they
love us so much. Brian contin ued, stating, 'I have a plan, Mommy.  You have a
plan.. Daddy has a plan. Everyone has a plan. We must all live our plan and
keep our promises. The birdies help us to do that cause they love us so much..'

In the weeks that followed, he often came to us and told all, or part of it, again
and again. Always the story remained the same. The details were never changed
or out of order. A few times he added further bits of information and clarified
the message he had already delivered. It never ceased to amaze us how he
could tell such detail and speak beyond his ability when he talked about his
birdies..

Everywhere he went, h e told strangers about the 'birdies.' Surprisingly, no one
ever looked at him strangely when he did this. Rather, they always got a soft-
ened look on their face and smiled. Needless to say, we have not been the
same ever since that day, and I pray we never will be..

You have just been sent an Angel to watch over you. Some people come into
our lives and quickly go...Some people become friends and stay awhile...leaving
beautiful footprints on our hearts ... and we are never quite the same because
we have made a good friend!!

Yesterday is history. Tomorrow a mystery. Today is a gift. That's why it's called
the present! Live and savor every moment...this is not a dress rehearsal!

THIS IS A SPECIAL GUARDIAN ANGEL...

(dikutip dari milis eksgkinurdin - nov 2008)
- JS -

Ciri orang yang tidak mampu menghargai dirinya sendiri a.l menuntut cinta dan
kekaguman dari orang lain, berharap terlalu banyak dari dirinya sendiri, terlalu
takut gagal, kalah, dihantui kesuksesan orang lain, menghindari tanggungjawab
dengan alasan kegagalan, terlalu peka perasaannya sehingga mudah tersinggung.

Orang yang menghargai dirinya sendiri adalah orang yang mempunyai sikap
menghormati dan menjaga diri sendiri, tidak membiarkannya terlantar dan
menjadi beban orang lain, dan tidak membiarkan dirinya diperalat atau
dimanipulasi orang lain. (Character Building I, hal 106). Menurut bahasa alkitab
orang yang menghargai dirinya sendiri adalah orang yang mampu mengucap
syukur dengan keadaan dirinya, menggunakan, memelihara, dan mengelolanya
secara bertanggungjawab demi memuliakan nama Tuhan dan memasyurkan
kebesaran Tuhan (I Kor. 6: 19-20; Yes. 43: 21).

Mengembangkan harga diri berarti
mengembangkan keyakinan bahwa kita
mampu hidup dan patut berbahagia dalam
menghadapi kehidupan dengan penuh
keyakinan, kebajikan, dan optimisme yang
akan membantu kita mencapai tujuan.
Semakin kokoh harga diri seseorang
semakin kreatif dalam bekerja, semakin
hormat dan bijak dalam memperlakukan
orang lain, karena tidak memandang orang
lain sebagai ancaman.

Orang yang terlalu menghargai dirinya juga menimbulkan masalah bagi dirinya
sendiri dan lingkungannya. Orang yang terlalu tinggi menghargai dirinya adalah
orang yang memuja dirinya dengan mengorbankan atau menindas orang lain
untuk kebahagiaan dia sendiri. Ini yang disebut kesombongan diri yang hanya
membuat rapuh harga dirinya.
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'Yes,' he answered. 'They told me the baby would
be all right.'

'The baby?' my wife asked confused.

Brian answered.! 'The baby laying on the garage
floor.' He went on,  'You came out and opened the
garage door and ran to the baby. You told the baby
to stay and not leave.'

My wife nearly collapsed upon hearing this, for she had indeed gone and knelt
beside Brian's body and seeing his crushed chest whispered, 'Don't leave us
Brian, please stay if you can..' As she listened to Brian telling her the words she
had spoken, she realized that the spirit had left His body and was looking down
from above on this little lifeless form.. 'Then what happened?' she asked.

'We went on a trip,' he said, 'far, far away.' He grew agitated trying to say the
things he didn't seem to have the words for. My wife tried to calm and comfort
him, and let him know it would be okay. He struggled with wanting to tell
something that obviously was very important to him, but finding the words was
difficult.

'We flew so fast up in the air. They're so pretty Mommy,' he added.

'And there are lots and lots of birdies.' My wife was stunned. Into her mind the
sweet comforting spirit enveloped her more soundly, but with an urgency she
had never before known. Brian went on to tell her that the 'birdies' had told him
that he had to come back and tell everyone about the 'birdies.'  He said they
brought him back to the house and that a big fire truck, and an ambulance were
there. A man was bringing the baby out on a white bed and he tried to tell the
man that the baby would be okay. The story went on for an hour.

He taught us that 'birdies' were always with us, but we don't see them because

Orang yang terlalu tinggi menghargai dirinya dicirikan dengan sikapnya terhadap
orang lain. Ia memandang orang lain lebih rendah darinya, orang lain harus
menghormatinya dan mendahulukannya, serta harus mau memenuhi
keinginannya. Di dunia ini yang terpenting adalah dirinya sendiri. Ia menuntut
orang lain menghargainya sambil menindas, memanipulasinya demi kepentingan
dia. Orang seperti ini dikenal dengan sebutan orang yang gila hormat.

Jadi orang harus mampu menghargai diri sebagaimana adanya dia. Orang yang
mampu menerima diri adalah orang yang juga mampu membawa diri dengan
baik. Nah itulah orang yang mampu menghargai diri sebagaimana adanya dia.
Orang yang mampu membawa diri akan tetap mampu menjaga dirinya sehingga
orang lain menghargai dirinya.

Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah (Roma
3: 23). Tetapi Tuhan Yesus Kristus telah memulihkan kemuliaan itu pada manusia,
sehingga kembali manusia menjadi mahluk berharga, bermartabat (mulia,
terhormat), sebagai ahli waris Kerajaan Sorga. Tuhan juga memberikan Roh-
Nya di dalam hati manusia sehingga manusia terus menerus dibaharui dan
dimungkinkan untuk mempunyai kehidupan yang berkwalitas. Tinggal manusia
mengerjakan bagiannya agar tetap menjadi manusia yang terhormat dan mulia
alias mampu menghargai dirinya sebagaimana Allah telah menghargai dan
memberinya kemuliaan. Itulah manusia yang mempunyai harga diri yaitu manusia
yang mampu menerima diri, membawa diri dan menjaga dirinya.
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on a less stressful pace. Perspective seemed to be more focused, and balance
much! Easier to gain and maintain. We felt deeply blessed. Our gratitude was
truly profound.

The story is not over (smile)!

Almost a month later to the day of the accident, Brian awoke from his after-
noon nap and said, 'Sit down Mommy.. I have something to tell you.' At this
time in his life, Brian usually spoke in small phrases, so to say a large sentence
surprised my wife. She sat down with him on his bed, and he began his sacred
and remarkable story.

'Do you remember when I got stuck under the garage door? Well, it wa s so h
eavy and it hurt really bad. I called to you, but you couldn't hear me.. I started
to cry, but then it hurt too bad. And then the 'birdies' came.'

'The birdies?' my wife asked puzzled.

'Yes,' he replied. 'The birdies made a whooshing sound
and flew into the garage. They took care of me.'

'They did?'

'Yes,' he said. 'One of the birdies came and got you. She came to tell you 'I got
stuck under the door.' A sweet reverent feeling filled the room. The spirit was
so strong and yet lighter than air. My wife realized that a three-year-old had no
concept of death and spirits, so he was referring to the beings who came to him
from beyond as 'birdies' because they were up in the air like birds that fly..
'What did the birdies look like?' she asked.

 Brian answered, 'They were so beautiful. They were dressed in white, all white.
Some of them had green and white. But some of them had on just white.'

'Did they say anything?'

Sebenarnya manusia tidak usah mencari harga diri, atau gila hormat atau lebih
tepat tidak usah menghabiskan energi untuk mengurusi harga dirinya. Manusia,
siapapun dia, seharusnya menghabiskan energi, perhatiannya pada upaya untuk
hidup sebagai orang terhormat (orang yang mempunyai harga diri) dengan
menjaga kwalitas dirinya. Ia sudah mempunyai harga dirinya sejak diciptakan
dan ditebus oleh Allah dalam Yesus Kristus.  Dan kita pun saling menghormati
sesama karena kita sama-sama orang yang mempunyai harga diri.

Eh sekali lagi orang yang mempunyai harga diri adalah orang yang mampu
menerima diri sebagaimana adanya, mensyukuri, memelihara, mengelolanya
secara bertanggungjawab dan dengan demikian mampu membawa dirinya.
Orang yang mempunyai harga diri akan mampu mengaminkan apa yang
dikatakan Paulus dalam I Kor. 15:10 “Tetapi karena kasih karunia Allah
aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang
dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja
lebih keras dari pada mereka semua; tetapi bukannya aku, melainkan
kasih karunia Allah yang menyertai aku”

- dsy -

(nb: penulis adalah pendeta yang ditempatkan di GKI Nurdin per Januari 2008)

Dalam kehidupan ini kita tidak dapat melakukan sesuatu hal besar, kita hanya
bisa lakukan pekerjaan kecil dengan cinta yang besar.
(Mother Teresa)
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right over his heart. He had been severely crushed. After speaking with the
medical staff, my wife sounded worried but not hysterical, and I took comfort
in her calmness.

The return flight seemed to last forever, but finally I arrived at the hospital six
hours after the garage door had come down. When I walked into the intensive
care unit, nothing could have prepared me to see my little son laying so still on
a great big bed with tubes and monitors everywhere. He was on a respirator. I
glanced at my wife who stood and tried to give me a reassuring  smile. It all
seemed like a terrible dream. I was filled-in with the details and given a guarded
prognosis. Brian was going to live, and the preliminary tests indicated that his
heart was OK, two miracles in and of themselves. But only time would tell if his
brain received any da mage.

Throughout the seemingly endless hours, my wife was calm. She felt that Brian
would eventually be all right. I hung on to her words and faith like a lifeline. All
that night and the next day Brian remained unconscious. It seemed like forever
since I had left for my business trip the day before.

Finally at two o'clock that afternoon, our son regained consciousness and sat
up uttering the most beautiful words I have ever heard spoken. He said, 'Daddy
hold me' and he reached for me with his little arms.

 [TEAR BREAK...smile]

By the next day he was pronounced as having no neurological or physical defi-
cits, and the story of his miraculous survival spread throughout the hospital. You
cannot imagine, we took Brian home, we felt a unique reverence for the life and
love of our Heavenly Father that comes to those who brush death so closely.

In the days that followed there was a special spirit about our home. Our two
older children were much closer to their little brother. My wife and I were much
closer to each other, and all of us were very close as a whole family Life  took

MUJIZAT
PERSAHABATAN

Sebagai murid Sekolah Minggu saya terkagum-kagum mendengar cerita
tentang orang lumpuh yang diturunkan dari atap untuk disembuhkan oleh
Tuhan Yesus. Bukan! Yang saya ka-gumi bukanlah bagaimana ia
disembuhkan, melainkan bagai-mana ia dibawa ke tempat itu. Ia digotong
oleh empat orang kawannya. Pasti berat menggotongnya. Rumahnya
mungkin jauh dari tempat itu. Lalu ternyata tempat itu sudah dipe-nuhi
banyak orang sehingga tidak ada lagi jalan masuk. Untunglah keempat
kawannya mempunyai akal. Mereka meng-gotong dia naik ke atap.
Kemudian mereka mengikat tilam pembaringan orang lumpuh itu dengan
empat utas tali. Se-sudah itu mereka membuka atap. Lalu mereka mengulur
tali itu dan menurunkan orang lumpuh itu perlahan-lahan ke lantai dasar. Pasti
susah. Pasti harus berhati-hati dan seimbang. Bayangkan betapa susahnya
menurunkan orang sakit yang terbaring di tilam dengan tali dari atas atap
rumah. Apa jadinya kalau salah satu utas tali itu terlalu cepat tu-runnya, pasti
tilam itu miring dan orang itu jatuh. Atau apa jadinya kalau salah satu utas tali
itu tiba-tiba putus. Tetapi ternyata mereka berhasil. Hebat sekali. Bukan main
cakap-nya para sahabat orang lumpuh itu. Hebat!
Tetapi sekarang baiklah kita lihat dulu apa yang tertulis di Markus 2:1-12
tentang kejadian ini. Markus mencatat bahwa pada saat itu Tuhan Yesus
sedang “memberitakan firman” (2:2), sebuah ungkapan yang sinonim dengan
meng-ajar. Kegiatan mengajar oleh Markus jelas-jelas dibedakan dari
kegiatan menyembuhkan. Di pasal sebelumnya yaitu di 1:34, dicatat bahwa
Yesus sedang menyembuhkan. Lalu di 1:38 Yesus menolak bertemu dengan
orang-orang yang min-ta penyembuhan karena Yesus mau mengajar.
Kemudian di pasal 9:30-31 Yesus tidak mau diganggu ketika Ia sedang
mengajar.
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English story:

GUARDIAN ANGEL

Dad's Story

On July 22nd I was in route to Washington , DC for a
business trip.  It wa s all so very ordinary, until we
landed in Denver  for a plane change. As I collected
my belongings from the overhead bin, an announce-
ment was made for Mr.  Lloyd Glenn to see the United
Customer Service Representative immediately. I thought nothing of it until I
reached the door to leave the plane and I heard a gentleman asking every male
if he were Mr. Glenn. At this point I knew something was wrong and my heart
sunk.

When I got off the plane a solemn-faced young man came toward me and said,
'Mr. Glenn, there is an emergency at your home. I do not know what the emer-
gency is, or who is involved, but I will take you to the phone so you can call the
hospital.' My heart was now pounding, but the will to be calm took over. Wood-
enly, I followed this stranger to the distant telephone where I called  the number
he gave me for theMission Hospital .. My call was put through to the trauma
center where I learned that my three-year-old son had been trapped under-
neath the automatic garage door for several minutes, and that when my wife
had found him he was dead. CPR had been performed by a neighbor, who is a
doctor, and the paramedics had continued the treatment as Brian was trans-
ported to the hospital.

By the time of my call, Brian was revived and they believed he would live, but
they did not know how much damage had been done to his brain, nor to his
heart. They explained that the door had completely closed on his little sternum

Kembali ke cerita kita. Di sini jelas bahwa Yesus sedang mengajar. Di tengah
kegiatan mengajar itulah tiba-tiba terja-di gangguan yang mengejutkan.
Secara tiba-tiba ada tilam di-,turunkan dengan tali dari atas atap. Di tilam itu
terbaring se-orang lumpuh. Langsung semua orang menoleh ke situ. Mereka
tak lagi memperhatikan Yesus. Pengajaran Yesus terputus dan terganggu.
Lalu apa reaksi Tuhan Yesus? Ternyata Ia bisa menerima gangguan itu. Ia
terkesima pada apa yang terjadi. Lalu Ia memberikan pujian tentang iman.
Iman siapakah yang dipuji? Markus mencatat, “Ketika Yesus melihat iman
mereka (2:5). Perhatikan bentuk jamak kata mereka. Yesus me-muji iman
mereka. Siapakah mereka dalam konteks ini? Itu-lah kawan-kawan orang
lumpuh itu. Yesus menilai perbuatan mereka sebagai perbuatan imani. Yesus
menyamakan perbuatan itu sebagai iman.
Sungguh menarik bahwa perhatian Yesus tertuju pada kawan-kawan itu.
Mereka masih ada di atas atap. Mereka tidak bisa turun. Mereka menatap
dan menunggu di atas. Rupanya Yesus juga langsung melihat ke atas. Yesus
bisa meli-hat mereka. Mungkin Yesus memperhatikan wajah keempat orang
itu. Mereka mungkin tampak agak takut, sebab mere-ka tahu bahwa mereka
mengganggu Yesus yang sedang mengajar. Namun di wajah mereka juga
tampak dambaan untuk belas kasih agar kawan mereka yang lumpuh itu bisa
disem-buhkan. Yesus menatap wajah mereka. Lalu Yesus melihat ke bawah
dan menatap wajah orang lumpuh itu yang tam-pak cemas harap-harap
dalam ketidakberdayaannya.
Sunguh beruntung orang itu. Ia mempunyai kawan-kawan. Mereka itulah
yang menggotong dia. Mereka memberi semangat dan pengharapan. Hidup
terasa bermakna lagi. Tanpa kawan-kawan ini, orang lumpuh itu hanya
terkulai se-orang diri di rumah. Sungguh baik hati sahabat-sahabat itu. Itulah
indahnya sikap bersahabat. Bersikap sebagai
sa-habat adalah karunia tersendiri. Seorang
sahabat adalah dia yang menerima kita
sebagaimana adanya. Ia menyelami
kelemahan kita dan rela menolong kelemahan
itu; sekaligus ia mengagumi keunggulan kita
dan mau memetik pelajaran dari keunggulan
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dan melangkah keluar gereja menjadi orang yang telah
berubah. Dia sudah tidak sama lagi dengan sebelumnya.
Setiap kali seseorang bertanya, "Siapa ayahmu?" dia akan
menjawab dengan pasti, 'Saya seorang anak Tuhan.' "

* * * * *

Laki-laki berambut putih itu berdiri dan bertanya, "Bukankah itu sebuah
cerita yang luar biasa?"
Sang profesor mengatakan bahwa itu benar-benar sebuah kisah yang hebat!
Sebelum berlalu, dia berkata lagi, "Anda tahu, jika pendeta baru itu tidak
memberitahu bahwa saya adalah anak Tuhan, mungkin saya tidak akan
pernah menjadi siapa-siapa! " kemudian dia melangkah pergi.

Profesor seminari dan istrinya terhenyak dalam haru. Dia memanggil pelayan
restoran dan bertanya, "Apakah anda tahu siapa laki-laki berambut putih
yang baru saja duduk semeja dengan kami?"
Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Semua orang di sini
mengenalnya. Orang itu adalah Ben Hooper. Dia adalah mantan gubernur
Tennessee! "

Dikutip dari milis eksgkinurdin -29-08-2008
- JS -

Kemiskinan terburuk ialah kesepian & merasa tidak dicintai.
(Mother Teresa)

Saya adalah sebuah pinsil kecil di dalam tangan Tuhan, yang sedang menulis
surat cinta kepada dunia.
(Mother Teresa)

-------------

itu. Hanya orang yang berjiwa besar bisa bersikap bersahabat. Ia bersih dari
iri dan dengki. Ia sama sekali tidak punya pikiran untuk menjegal dan
menjatuhkan kita. Ia beritikad baik. Yang diinginkannya terjadi pada kita
ada-lah hal yang terbaik untuk kepentingan kita.
Kualitas bersahabat seperti itu tidak terdapat pada tiap teman. Kita bisa
mempunyai 100 teman, namun teman yang sejati bisa dihitung dengan jari.
Sampai puluhan tahun ke-mudian sahabat sejati seperti itu kita kenang
dengan rasa berterima kasih.
Saya mengenang beberapa sahabat dari masa kecil de-ngan cara mengambil
alih nama mereka. Pertama, ketika Kedutaan Besar Republik Indonesia di
Den Haag menawar-kan kemungkinan berganti nama, saya mengubah nama
Hong An menjadi Andar, yaitu nama seorang sahabat masa lalu. Kedua,
ketika puteri kami lahir kami namai dia Atikah, juga
nama seorang sahabat. Demikian juga kami namai putera kami Syarif untuk
mengenang seorang sahabat.
Persahabatan memang indah. Hal itu pasti juga dirasakan oleh orang lumpuh
dalam cerita kita. Mungkin sampai puluhan tahun kemudian ia tetap
mengenang mereka yang terengah-engah menggotong dia ke atas atap.
Tangan-tangan itu. Tangan-tangan yang kuat. Tangan-tangan yang berbelas
kasih. Tangan-tangan para sahabat. Persahabatan memang mengagumkan.
Alangkah bedanya sikap bersahabat dari sikap bermusuhan. Hidup menjadi
damai oleh sikap saling bersahabat.
Kini orang lumpuh itu sehat walafiat. Ia telah mengalami mujizat
penyembuhan. Namun sebelum itu ia sudah mengalami sebuah mujizat yang
lain, yaitu mujizat ... persahabatan. ‘

(dikutip dari: SELAMAT SEJAHTERA- Andar
Ismail-2002)
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didatangi, dia selalu ditanyai dengan sebuah pertanyaan yang sama, 'Hai
nak, siapa ayahmu?' "
"Dimanapun berada, di sekolah, di toko kelontong, di toko obat,
orang-orang akan menanyakan hal yang sama, 'Siapa ayahmu?' "

"Dia selalu bersembunyi dari murid-murid yang lain saat waktu istirahat
dan waktu makan siang. Dia menghindari pergi ke toko karena pertanyaan itu
sangat melukai hatinya."
"Ketika dia berumur 12 tahun, seorang pendeta baru datang ke gerejanya.
Dia selalu datang terlambat ke ke gereja dan menyelinap keluar lebih
dahulu supaya tidak mendengar pertanyaan, 'Siapa ayahmu?' "

"Tetapi pada suatu hari, pendeta baru itu mengakhiri khotbahnya dengan
cepat, sehingga anak laki-laki itu terperangkap dan harus berjalan keluar
bersama-sama dengan jemaat yang lain."
"Begitu mencapai pintu keluar, sang pendeta, karena tidak tahu siapa dia,
meletakkan tangannya di bahu anak laki-laki itu dan bertanya, 'Nak, siapa
ayahmu?' "

"Seluruh gereja mendadak sunyi senyap. Anak laki-laki itu bisa merasakan
bahwa mata seluruh jemaat tertuju padanya. Sekarang semua orang akhirnya
akan mengetahui jawaban dari pertanyaan, 'Siapa ayahmu?' "

"Pendeta baru ini juga terdiam, merasakan situasi yang sangat ganjil
disekelilingnya dan mempergunakan ketajaman dari tuntunan Roh Kudus yang
diterimanya, melanjutkan perkataannya kepada anak laki-laki yang tengah
ketakutan di depannya ... 'Tunggu sebentar! Saya tahu siapa kamu, nak !
Saya melihat kemiripan sebuah keluarga sekarang. Kamu adalah anak Tuhan."
"Dengan mantap dia menepuk-nepuk kedua bahunya dan berkata, 'Nak, kamu
mempunyai sebuah harta warisan yang sangat luar biasa. Pergi dan katakan
itu pada semua orang.' "

"Mendengar itu, anak laki-laki itu tersenyum untuk pertama kalinya dalam hidup

The Truth about His name -

    "JESUS"
Kematian untuk setiap orang adalah pasti, namun
Alkitab menegaskan bahwa saat tibanya kematian
tidak pernah dapat ditentukan.

   Galatia 6:7 mengatakan :
    "Jangan sesat! Allah  tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan.
     Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya"

Inilah fakta atas beberapa orang yang telah mengolok-olok Tuhan :

JOHN LENNON (Penyanyi kelompok the Beatles):
Pernah di tahun 1966, saat wawancara dengan sebuah majalah Amerika,
John Lennon berkata : "Kekristenan akan berakhir, dan akan menghilang. Saya
yakin hal itu tidak dapat diragukan lagi. Yesus sih lumayan, tapi tujuan-tujuanNya
terlalu sederhana. Hari ini kami (the Beatles) lebih terkenal dari Dia."(1966)
Lewat beberapa minggu kemudian, setelah John Lennon mengatakan bahwa
the Beatles lebih terkenal dari  Yesus Kristus, dibunuh oleh penggemarnya dengan
6 kali tembakan.

TANCREDO NEVES (Presiden Brasil) :
Selama masa kampanye kepresidenannya, dia berkata bahwa jika ia
mendapatkan 500,000 suara pemilih dari partainya, maka Tuhan pun tidak
akan bisa menyingkirkan dia dari posisi kepresidenannya.
Tancredo Neves memang berhasil mendapatkan suaranya, namun dia jatuh
sakit sehari sebelum pelantikannya sebagai presiden, dan kemudian meninggal.

CAZUZA (komposer Brasil penganut bi-sexual, penyanyi and penulis puisi) :
Selama show-nya di Canecio ( Rio de Janeiro ), ketika ia sedang menghisap
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SIAPA AYAHMU ?

Seorang profesor seminari (sekolah theologia)
sedang berlibur dengan
istrinya di Gatlinburg, Tennessee.

Pagi harinya mereka sarapan di sebuah restoran
kecil, berharap bisa
menikmati kesunyian yang indah saat makan
bersama keluarga. Ketika
menunggu pesanannya datang, mereka melihat masalah mendekat, seorang
laki-laki dengan rambut putih mendatangi meja demi meja menyapa para tamu.
Profesor itu mencondongkan badannya dan berbisik kepada istrinya, "Saya
harap dia tidak datang ke sini." Tetapi seperti yang telah diduga,
laki-laki berambut putih itu akhirnya mendatangi mejanya.

"Anda berdua dari mana?" tanyanya dengan suara yang ramah.
"Oklahoma," jawab mereka berdua.
"Hebat, anda bisa sampai sejauh ini di Tennessee," kata orang asing itu.
"Apa pekerjaan Anda?"
"Saya mengajar di seminari," jawab profesor.
"Oh, jadi anda mengajar pendeta untuk bisa berkhotbah. Baiklah, saya
memiliki sebuah cerita yang luar biasa untuk anda," sambil berkata begitu
dia menarik sebuah kursi untuk duduk satu meja dengan pasangan itu.

Sang profesor mengeluh dan berfikir dalam hati, "Hebat .. seperti yang
sudah saya duga ... sebuah cerita pendeta yang lain!"

* * * * *

Orang itu memulai, "Anda lihat gunung di sana? (sambil menunjuk keluar
jendela). Tidak jauh dari kaki gunung itu, ada seorang anak laki-laki yang
lahir dari seorang wanita yang tidak menikah. Anak laki-laki itu
menghadapi masalah berat saat tumbuh besar, karena di setiap tempat yang

rokok, dia menghembuskan beberapa asap rokoknya ke udara dan berkata,
"Tuhan, ini (asap rokok) untuk-Mu."
Dia meninggal dalam keadaan yg sangat mengerikan karena AIDS pada usia
32 tahun.

Orang yang membuat TITANIC
Setelah pembangunan kapal Titanic, seorang reporter
bertanya seberapa amankah kapal Titanic tersebut. Dengan
nada mengejek dia menjawab : "Tuhan pun tidak akan bisa
menenggelamkannya."
Hasilnya: anda semua tahu kan apa yang terjadi dengan Titanic.

MARILYN MONROE (Aktris) :
Dia dikunjungi oleh Billy Graham pada saat sebuah pertunjukan show.
Billy Graham berkata bahwa Roh Tuhan telah mengutusnya untuk memberitakan
Injil kepada Marilyn Monroe. Setelah mendengarkan apa yang ingin disampaikan
oleh Billy Graham, dia berkata : "Saya tidak perlu Yesus-mu."
Seminggu kemudian Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemennya .

BON SCOTT (Penyanyi) :
Mantan vokalis AC/DC.
Dalam salah satu lagu yg dinyanyikannya tahun 1979 berbunyi :
"Jangan hentikan saya, saya akan terus turun, turun ke jalan neraka."
Pada tgl 19 Februari 1980, Bon Scoot ditemukan tewas karena tersedak oleh
muntahnya sendiri .

CAMPINAS ( tahun 2005) :
Di Campinas, Brasil, sekelompok pemuda yang mabuk pergi menjemput
seorang temannya. Pada saat ibu anak tersebut mengantar anaknya ke mobil,
dia sangat kuatir dengan kemabukan teman2 anaknya; sambil memegang tangan
anaknya yg duduk di mobil dia berkata : "Anakku, pergilah bersama dengan
Tuhan, dan kiranya Dia melindungimu ..."  Anaknya menjawab : "Ya, jika saja
Tuhan mau duduk di bagasi, sebab di dalam sini sudah penuh."
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SEBUAH PERJALANAN

Sang Bapa berkata:
- Datanglah anakKu, mari kita menempuh perjalanan bersama
+ Ke mana kita akan pergi, Bapa?
- Ke sebuah tempat yang jauh, kerajaan yang lain.
+ Lalu apakah perjalanan itu panjang?
- Ya, kita harus berjalan setiap hari
+ Kapan kita akan mencapai tujuan kita?
- Di akhir dari hari-harimu
+ Dan siapa yang akan menemani kita?
- Sukacita dan Dukacita
+ Haruskah Dukacita berjalan bersama kita?
- Ya, itu diperlukan agar engkau senantiasa dekat denganku.
+ Tapi aku hanya ingin sukacita.
- Hanya bersama Dukacita engkau akan mengenal Sukacita yang sebenarnya.
+ Apakah yang harus kubawa?
- Hati yang mau mengijutiKu
+ Apa yang harus kukerjakan dalam perjalanan itu?
- Hanya ada satu yang harus kaulakukan - tinggallah dekat denganKu. Jangan
ada satupun yang mengalihkanmu. Tetaplah memandang Aku.
+ Dan apa yang akan kulihat?
- Engkau akan melihat kemuliaanKu
+ Dan apa yang akan kuketahui?
- Engkau akan mengenal hatiKu.

Sang Bapa mengulurkan tanganNya.
Sang anak, karena mengetahui kasih Bapanya yang besar untuknya, meletakkan
tangannya ke dalam tangan Bapa dan memulai perjalanannya.

dikutip oleh Evy,  dari:
Perjalanan Hidup Wanita menuju Hati Allah (Cynthia Heald)

Beberapa jam kemudian, muncul berita bahwa anak-anak muda tersebut
mengalami sebuah kecelakaan yang fatal, sehingga semuanya tewas. Bahkan
jenis mobilnya tidak dapat dikenali lagi.., namun anehnya - bagasi mobil tersebut
utuh! Polisi pun berkata bahwa tidak mungkin kalau bagasi mobil tersebut bisa
utuh.
Yang lebih mengejutkan mereka, di dalam bagasi tersebut ada 1 peti telur, dan
tidak ada satu butirpun yang pecah!

CHRISRTINE HEWITT (Jurnalis Jamaica & penghibur)
Berkata bahwa Alkitab ( Firman Tuhan ) adalah buku terburuk yang pernah
ditulis .
Juni 2006, dia tewas terbakar di motornya dan tak dapat dikenali lagi .

-----

Banyak orang-orang penting yang lupa bahwa tidak ada nama lain yang
pada-Nya diberikan kuasa penuh selain nama Yesus.
Banyak yang telah mati, namun hanya Yesus yang mati dan bangkit kembali,
dan Dia tetap hidup selamanya.
Bahkan, semua orang no Kristenpun, memakai penanggalan sistim MASEHI -
yang dibuat pada saat YESUS lahir - untuk penandaan dan perhitungan waktu
baik untuk sehari-hari maupun saat lahir, menikah atau meninggal.

 -----

Apakah anda memiliki keberanian untuk mengakui Dia & meneruskan berita
tentang Dia ini kepada orang lain?
Yesus berkata, "Jika kamu menyangkal aku di hadapan manusia, maka juga
akan menyangkal kamu di hadapan Bapa-Ku."

(disarikan dari milis ‘eksgkinurdin’ 17 Maret 2008)
- JS -
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TIM DUKA

MOHON PERHATIAN!
   MUNGKIN ANDA PERLUKAN
      MEREKA INI DELAPAN SEKAWAN:
=====================================
Bpk Stefanus Trisno Ben Slamet 08888351772
Bpk Halim Chandra 081388116633
Ibu Etty Octavia 08161137838
Ibu Komariah 08128338442
Sdri Martha ida G.Simbolon 08159769631
Ibu Yohana Santoso 08561818677
Ibu Evy Octaviany 081311178887
Ibu Imelda Sastradibrata 0816972990
=====================================

Terhimpun dalam satu wadah pelayanan
Bertujuan menjadi => PPPK = P3K
Penolong Pada Peristiwa Kedukaan
Dengan sebutan: TIM DUKA

T-enaga
I-stimewa
M-engurusi jemaat yang-

D-ipanggil
U-ntuk
K-umpul dengan
A-llah

— Karena rumah surgawi sudah jadi & siap dihuni. Mendahului kami yang
masih di sini, menunggu giliran alias antri.
                                                                                           (STBS)

DAPUR AHA!

TALAM KENTANG

Ibu-ibu, sekarang saya berikan resep ke-2 dari saya yang
sudah sering saya praktekkan dan banyak penggemarnya:
Talam Kentang.

BAHAN-1
75 gr kentang, kukus dan haluskan
40 gr tepung beras
60 gr Gula pasir
1/2 sd teh garam
100 ml santan
secukupnya - pewarna makanan

BAHAN-II
75 ml santan kental
15 gr tepung beras
20 gr tepung terigu bogasari segitiga atau gn Bromo
1/2 sd teh garam
3 sd makan minyak goreng untuk olesan

CARA MEMBUAT:
Adonan 1:
  Campurkan semua bahan, aduk rata, saring dan sisihkan.
Adonan-2:
  Campur semua bahan-2, aduk rata, siapkan cetakan, oles dengan minyak goreng.

Tuangkan adonan hingga 3/4 bagian cetakan. Kukus selama 7 menit, angkat.
Tuangkan adonan-2 di atas adonan-1, kukus hingga kue matang, angkat.
Keluarkan kue dari cetakan dan sajikan.

Kalau ada problem, silahkan tanya sama saya. Selamat mencoba.

- Suping -


