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Ayo Lakukan!! 
 

 Kita sebagai anak muda sudah seharusnya melakukan 

perbuatan yang besar bagi Yesus, ngga perlu nunggu tua atau 

terlihat dewasa untuk melakukannya. Banyak orang muda dalam 

Alkitab yang membuat Tuhan kagum atas perbuatan-perbuatan 

mereka. Contohnya Daud, dia mengalahkan goliat disaat semua 

orang dewasa Israel takut. Dan sama seperti Tuhan memakai Daud 

untuk mengalahkan musuh, Tuhan juga mau memakai kita untuk 

perbuatan besar. Dan Tuhan mau melakukan mukjizat yang besar 

itu untuk siapa yang percaya pada perkataanNya dan mematuhi 

suaraNya.Cukup katakan ‘ Tuhan pakai aku sebagai alatMu, untuk 

melakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Aku mau memenangkan 

banyak orang untukMu.’ Dan lihatlah, Tuhan akan melakukannya. 

   
 “Janganlah seorangpun menganggap engkau rendah karena 
engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam 
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu dan dalam 
kemurnianmu.” 
  
      1 Timotius 4:16   
 
 
 
 
 
 
 



DOA YANG MEMBANGKITKAN 
Written by Jack 

 
"Tante.. pegangin minuman Axel ya, soalnya Axel mau berdoa untuk mama 

supaya mama cepat sembuh dan boleh pulang sama Axel", begitulah tutur seorang 
anak laki-laki sederhana yang berumur 4-5 tahun. 

Setelah dirawat satu malam di rumah sakit Husada di Jakarta karena 
pendarahan yang dialami mamanya Axel yang sedang mengandung 5 bulan, 
diperbolehkan untuk beristirahat di rumah. 

Beberapa hari kemudian, mama Axel merasa sakit di perutnya, seketika itu 
juga dilarikan ke rumah sakit tempat dia dirawat kemarin. 

Beberapa kali terjadi kontraksi dan sesaat kemudian lahirlah seorang bayi 
berumur lima bulan dalam kandungan yang sangat mungil sebesar botol Aqua ukuran 
sedang pada tanggal 7 Juli 2004. 

"Pak, 99,9 persen tidak ada harapan lagi, bagaimana nih? Apa masih mau 
diteruskan?" kata salah satu suster yang menangani. 

"Biar hanya tinggal 1persen sekalipun, anak saya harus terus hidup", jawab 
papanya Axel. 

Cukup menggemparkan memang berita ini sehingga kerabat dari papa dan 
mamanya Axel langsung datang menjenguk. 

Banyak air mata yang mengalir pada setiap orang yang datang menjenguk, 
terlihat hati yang hancur, kesedihan yang terlalu dalam dan perasaan pasrah pada 
Tuhan dikedua raut muka orangtua Axel. 

"Mama.. Axel udah lihat dede, kok dia kecil sekali ya ma? Tapi Axel sayang 
dede. 

Mama.. kita pulang bawa dede yuk" ajak si Axel. 
Mama Axel menatap sedih dengan linangan air mata dan mencoba 

menjelaskan keadaan, "Axel.. dede Axel masih lemah, dia terlalu lembut untuk 
digendong pulang dan dia harus tetap dirawat di sini, Axel berdoa saja ya sama Tuhan 
Yesus, minta Tuhan Yesus beri kekuatan untuk dede,  

 
 



supaya dede bisa pulang ke rumah." 
Keesokan harinya, Axel yang di rumah minta omanya ajak dia ke rumah sakit 

untuk menengok dede barunya. 
Sesampainya dia di ruang incubator yang terpisahkan oleh kaca yang lebar, di 

situ dia berdoa: "Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sekarang Axel udah punya 
dede baru, Tuhan lihatkan, tangannya terlalu kecil gak seperti tangan Axel, kepalanya 
juga dan kata mama dede sangat lemah, Axel percaya sama kekuatan Tuhan, Tuhan 
maukan pegang tangan dede supaya dede bisa menjadi besar kayak Axel, Amin." 

Setelah berdoa, Axel masih mau lihat dedenya sebentar lagi, sambil 
digendong omanya, Axel menyanyikan lagu Ku mau cinta Yesus selamanya. 

Setelah berulang-ulang menyanyikan lagu itu, lalu dia berkata: "Dede udah 
denger kan kokoh Axel nyanyi untuk dede? 

Besok kokoh Axel nyanyi lagi untuk dede ya.." 
Oma Axel menangis terharu melihat apa yang dilakukan cucunya. 
Kami semua kerabat papa mamanya Axel berdoa untuk mereka khususnya 

untuk bayi mereka. 
Sekarang dede Axel sudah bisa bernafas secara teratur, semuanya berjalan 

lancar dan hari makin hari dia beroleh kekuatan untuk berkembang. 
Semuanya karena nyanyian dan doa dari seorang anak laki-laki sederhana 

yang berumur 4-5 tahun yang mengatakan betapa dia menyayangi dedenya. 
Pelajaran yang bisa dipetik dalam cerita ini adalah dimanapun kita, seberat 

apapun pergumulan masalah kita sehingga terlintas di benak bahwa tidak ada lagi 
harapan, Tuhan Yesus bekerja pada saat itu, Dia yang tidak pernah meninggalkan 
kita akan selalu menolong kita, asalkan kita datang merendahkan diri kepadanya sama 
seperti doa polos Axel kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan kekuatanNya. 



”Bagaimana Kalau Allah Punya Answering Machine??” 
Bayangin kalo saat kita berdoa dan dengar ini: 
”Terima kasih, Anda telah menghubungi 
Rumah Bapa” 
Pilih salah satu: 
*Tekan 1 untuk ’meminta’ 
*Tekan 2 untuk ’mengucap syukur’ 
*Tekan 3 untuk ’mengeluh’ 
*Tekan 4 untuk ’permintaan lainnya’ 
Atau gimana kalo Allah minta maaf kaya gini: 
”Saat ini semua malaikat sedang membantu 
pelanggan lain. Tetaplah menunggu. Panggilan 
Anda akan dijawab berdasarkan urutan.” 
Bayangin waktu berdoa, kamu mendapat respon 
seperti ini: 
”Kalo kamu mau bicara dengan Malaikat 
Gabriel, tekan 1. 
Dengan Malaikat Mikhail, tekan 2. 
Dengan Malaikat lainnya tekan 3. 
Kalo kamu mau denger nyanyian Raja Daud 
saat kamu menunggu, tekan 4.” 
”Untuk mengetahui apakah orang yang kamu 
kasihi akan dipanggil ke Rumah Bapa, masukan 
no KTPnya. 
Untuk pesan tempat di Rumah Bapa,tekanlah 
Y,O,H,A,N,E,S  dan tekan 3,1,6.” 
Ato bisa juga kamu denger: 
“Komputer kami menunjukan kalo kamu sudah 
satu kali menelepon hari ini. Silahkan coba lagi 
besok.” 
“Kantor ini ditutup pada akhir minggu. 
Silahkan menelepon kembali hari senin setelah 
pukul 9 pagi.” 
Namun puji Tuhan, Allah kita mengasihi kita. 
Kamu bisa telepon DIA setiap saat!!! Kamu 
Cuma perlu memanggilnya sekali dan Tuhan 
mendengar kamu. Karna Yesus, kamu ngga 
akan pernah mendapat nada sibuk. 
Tuhan menerima setiap panggilan dan tahu 
siapa pemanggilnya secara pribadi. 
Waktu kamu memanggil, Tuhan menjawab:  
“Ini AKU” (Yes 58:9)  
Kamu minta tolong, DIA berkata: 
Kamu akan menang 

Waktu kamu memanggil, pake No tlp darurat 
ini: 
*Saat berdukacita, putar Yohanes 14 
*Dikecewakan sesama, putar Mazmur 27 
*Kalo pengen berbuah, putar Yohanes 15 
*Waktu kamu bedosa, putar Mazmur 51 
*Waktu kamu khawatir, putar Matius 6:19-34 
*Waktu kamu dlm bahaya, putar Mazmur 91 
*Waktu Tuhan terasa jauh, putar Mazmur 139 
*Waktu kamu perlu dikuatkan iman, putar Ibr 
11 
*Waktu kamu rasa sendiri&takut, putar Maz 23 
*Waktu kamu dlm kepahitan, putar 1 Kor 13 
*Untuk rahasia kebahagiaan Paulus, putar        
Kolose3:12-17 
*untuk arti kekristenan, putar 1 Korintus5:15-
19 
*Waktu kamu kecewa, putar Roma 8:31-39 
*Waktu kamu ingin kedamaian dan ketenangan, 
putar Matius 11:25-30 
*Waktu dunia terlihat lebih besar dari Tuhan, 
putar Mazmur 90 
*Waktu kamu ingin jaminan Kekristenan, putar 
Roma 8:1-30 
*Waktu kamu keluar dari rumah untuk 
bepergian, putar Mazmur 121 
*Waktu kamu memikirkan kekayaan, putar 
Markus 10 
*Waktu kamu mengalami depresi, putar Maz 27 
*Waktu kamu kesulitan keuangan, putar Maz 
37 
*Kalo kamu kehilangan kepercayaan terhadap 
orang, putar 1 Korintus 13 
*Waktu sekitar nampak tdk baik, putar Yoh 15 
*Waktu putus asa pd pekerjaan, putar Maz 126 
Nomor tersebut dapat langsung dihubungi. 
Operator tidak diperlukan. Seluruh saluran ke 
Surga terbuka 24 jam sehari.     
 (Adam’s Apple) 

 



Humor: 
 

Diambil hatiDiambil hatiDiambil hatiDiambil hati 

 

Pada suatu siang yang terik, ada seorang lelaki berteduh di 

halte sambil terus mengeluh pada Tuhan. 

"Ya Tuhan, coba seandainya panas yang terik ini berganti 

dengan hujan yang deras" kata lelaki itu. 

Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya disertai angin yang 

kencang dan kilat yang bersahutan. 

Lelaki itu pun berkata" Ya Tuhan, segitu aja koq diambil 

hati..." 

 

MenghitungMenghitungMenghitungMenghitung  

Tiga orang lelaki Noel, Ervan, dan Mono sedang bersama dokter yang 
akan mengetes ingatan mereka. Dokter mengajukan pertanyaan. "Tiga kali 
tiga berapa?" "176," jawab Noel. Dokter lalu berpaling kepada Ervan, 
"Berapakah tiga kali tiga?" "Kamis," jawab Ervan. Dokter pun kemudian 
bertanya kepada Mono, "Berapa tiga kali tiga?" "Sembilan," jawab Mono. 
"Bagus sekali. Kok Anda bisa, bagaimana menghitungnya?" tanya dokter 
dengan semangat. "Gampang, Kamis dikurangi 176." 

    

    

    

    



GOD Cares with US...?GOD Cares with US...?GOD Cares with US...?GOD Cares with US...?    
 
Ketika kalian sedang menghadapi satu persoalan, kalian harus tau 
apa yang Firman Tuhan katakan tentang kepedulianNya bwat kalian. 
1.”Dan engkau, anaku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan 

beribadahlah kepadaNya dengan tulus ikhlas dan dengan rela 
hati, sebab TUHAN menyelidiki segala hati dan mengerti segala 
niat dan cita-cita ...” (1Tawarikh 28:9) 

2. ”Percayalah kepada TUHAN dan lakukanlah yang baik, ...; maka 
Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan 
hatimu.”(Mazmur 37:3-4) 

3.” Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada 
yang kita doakan atau pikirkan, ...” (Efesus 3:20) 

4.” ...apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah 
didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam 
hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang 
mengsihi Dia.”  

     (1 Korintus 2:9) 

    

    

    

SerbaSerbaSerbaSerba----serbi Alkitabserbi Alkitabserbi Alkitabserbi Alkitab    
 

-Kitab yang hanya terdiri dari 1 pasal: Obaja, Filemon, II Yohanes, 

 III Yohanes,dan Yudas 

-Ayat terpanjang: Ester 8:9 

-Kitab terpanjang dalam Perjanjian Baru: Lukas 

-Kitab Ibrani mengutip Perjanjian Lama 85 kali, Wahyu mengutip 

perjanjian   lama 245 kali. 

    

    

 



Lahir Baru 
 

Orang Kristen walaupun sudah mengaku dosa dan sudah minta pengampunan dari 
Tuhan dan kegereja tiap hari Minggu belum tentu memiliki kehidupan iman Kristiani yang 
tetap dan berkemenangan serta perkembangan rohani kecuali ia terus menerus bertumbuh 
dalam Firman melalui pelayanan Roh Kudus. 

Banyak orang Kristen kehidupan iman mereka tidak mengalami perubahan , 
mereka banyak yang mengalami penderitaan batin ,mereka mengeluarkan keluhan dan 
tangisan seperti Paulus : ??Aku menusia celaka ! Siapakah yang akan melepaskan aku dari 
tubuh maut ini??? (Roma 7 : 24). Tuhan kita berulang-ulang menjanjikan bahwa Ia akan 
mengutus kepada orang-orang percaya Penghibur yaitu Roh Kudus ??agar Ia dapat tinggal 
bersama dengan kamu selama-lamanya?? (Yohanes 14 : 16, KJV). Roh akan datang 
??membantu dalam kelemahan kita?? (Roma 8 : 26). Tepat seperti janjiNya, tujuh minggu 
setelah kebangkitanNya dari kubur, Yesus mengutus Penghibur yaitu Roh Kudus ke bumi ini.  

Dalam Kristus Kita Jadi Serba Baru! Seseorang yang telah menerima Yesus Kristus 
sebagai Juru selamat pribadi berlainan sekali dengan seseorang yang hanya menerima 
sistem keagamaan Kristen, upacara keagamaan atau suatu pola moral. Melalui Kristus 
manusia yang telah disalibkan, dimatikan. Manusia yang terkutuk, terbuang, rusak dan jatuh 
yang berasal yang berasal dari Adam pertama telah dikuburkan. Tetapi melalui dan dengan 
Kristus, Adam terakhir, seseorang yang baru telah bangkit menuju suatu kehidupan baru.  

Alkitab memerintahkan kita untuk mengubah sikap dan pemikiran kita: 
??Demikianlah hendaknya kamu memandangnya : bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi 
kamu hidup bagi Allah dalam Kristus?? (Roma 6 : 11). Kita harus percaya bahwa ??siapa 
yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru?? (2 Kor. 5:17). 

Anda mungkin merasa heran mengapa penulis Roma 7 masih merintih dengan 
masalah dosa, ketika dalam pasal 6 ia mati melalui Kristus, dikuburkan dan kemudian 
dibangkitkan sebagai seorang manusia yang baru dan benar. 

Alasannya sederhana saja. Setelah manusia yang lama mati dan manusia yang baru 
dibangkitkan, ia bergantung pada kuasa dan jasa Kristus. Tetapi karena ia sebenarnya tidak 
memahami keadaan kelahiran-barunya, ia kembali dalam perhambaan lagi.  

Banyak orang beriman tidak menyadari bahwa seperti halnya kita tak mempunyai 
kuasa melakukan kebenaran ketika masih dalam dosa, demikian pula setelah kita dilahirkan 
kembali, kita tak mempunyai kuasa dalam diri kita sendiri untuk mencapai kebenaran dan 
kesuci an. Ketika kita mulai percaya bahwa kita dapat menjadi benar dan suci dengan usaha 
kita sendiri, kita mencicipi cawan kekalahan yang pahit.  

Keturunan Adam telah berpegang kepada gagasannya - bahwa ia dapat dan mau 
melakukan segala sesuatu untuk dirinya. Tetapi sebenarnya, mereka telah malayani iblis 
sebagai budaknya, terserat dalam kekalahan. Dalam keadaan buta, mereka tidak terlepas 
dari pandangan mereka yang keliru dan sepenuhnya bergantung pada Allah. Yakin bahwa 
mereka dapat mendatangkan keselamatan dan kesucian bagi diri mereka sendiri, mereka 



mengalami kekalahan karena mereka semata-mata tak dapat mengendalikan hasrat dosa 
mereka. 

Saya dapat melihat orang percaya dari Roma 7 berjuang mati-matian melawan 
rintangan besar untuk hidup benar dan suci, sambil mencoba memelihara hukum Taurat 
tetapi ditipu oleh bujukan iblis dari diri sendiri. Ia sedemikian berpusatkan diri sendiri 
sehingga ia memakai kata ??aku?? empat puluh kali dipasal itu. Betapa sombongnya dia! 
Tetapi pada akhirnya Firman Allah membuat kita sadar akan kebenaran yang menyakitkan 
?? Tak seorangpun dapat mengalahkan sendiri dosanya. Penulis akhirnya berkata ; ??Aku, 
manusia celaka! Siapakah yang akan melapaskan aku dari tubuh maut ini??? (Roma 7 : 24). 

Jawaban terhadap pertanyaan ini sederhana walaupun sering dipahami baru setelah 
mengalami ujian yang berat. Seperti keselamatan datangnya hanya dengan bergantung pada 
jasa Tuhan, demikianlah kehidupan benar dan suci datangnya hanya dengan bergantung pada 
hadirnya kuasa dari Tuhan sumber kebangkitan.  

Dalam Roma 8 rasul Paulus dengan jelas menyatakan jawaban terhadap 
pertanyaannya sendiri: ??Siapakah yang akan melapaskan aku???  
Demikian sekarang tidak ada penghukuman mereka yang ada di dalam Kristus. Roh, yang 
memberi hidup telah memerdekakakan kamu dalam Kristus dari hukum maut (Roma 8 : 1,2).  

Paulus sedang menyatakan bahwa kemenangan adalah milik mereka yang tidak 
berjuang dalam lingkungan usaha mereka sendiri. Kita yang telah menerima kehidupan baru 
dalam Yesus - Dia yang menginjak dosa, maut, iblis dan kutuk - harus sepenuhnya 
bergantung kepada Dia yang merupakan kehidupan, kebenaran dan kesucian. Bila kita 
menjadikanNya sebagai kebenaran dan kesucian pribadi kita, maka ??Roh yang memberi 
hidup?? telah memerdekakan kita sepenuhnya dari ??hukum dosa dan hukum maut??.  

Alkitab menyatakan, ??Sebab kematianNya adalah kematian terhadap dosa, satu 
kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupanNya adalah kehidupan bagi Allah?? (Roma 6 : 
10).  

Kita selalu harus ingat bahwa kehidupan Kristus bukanlah kehidupan untuk diri 
sendiri. Tetapi dari awal hingga akhir, itu merupakan kehidupan yang dihayati ??bagi Allah??. 
Ingatlah, Adam hidup untuk dirinya sendiri. Akibatnya, ia menjadi seorang hamba iblis, 
perwujudan dari kesombongan.  
 
PERSAHABATAN DENGAN TUHAN ADALAH SUATU PILIHAN DAN TIDAK TERJADI 
SECARA KEBUTULAN. KITA HARUS SENGAJA MENCARINYA.DALAM HIDUP TIDAK 
ADA YANG LEBIH PENTING DARI MEMBANGUN HUBUNGAN PERSAHABATAN KITA 
DENGAN TUHAN. INI ADALAH HUBUNGAN YANG AKAN BERLANGSUNG 
SELAMANYA SAMPAI KEPADA KEKEKALAN. INGAT KITA DAPAT BERADA DEKAT 
DENGAN ALLAH SEDEKAT YANG KITA INGINKAN  
 

Oleh Dianta Ginting  



HAPPY BIRTHDAY 
 

 

OktOber 
 

LeonardoLeonardoLeonardoLeonardo                    07 07 07 07     

Jeffry ManurungJeffry ManurungJeffry ManurungJeffry Manurung            09090909    

Daniel SetiawanDaniel SetiawanDaniel SetiawanDaniel Setiawan                13 13 13 13     

Lisa NapitupuluLisa NapitupuluLisa NapitupuluLisa Napitupulu                18181818        

RobinRobinRobinRobin                        20202020    

Indri NapitupuluIndri NapitupuluIndri NapitupuluIndri Napitupulu            21 21 21 21     
 

 

 

 

 

 

 

"When I worship, I would rather my heart be without 

words than my words be without heart." 



DU: 
D  : Vero 

U : Pemuda GPdI “ Haleluya” Cimahi 

DU : Ayo semangat bekerja buat Tuhan!!! 

 

D : Novi 

U : Ivana 

DU : Woi.. kalo latihan yg bener!!!  Cape diulang terus...Hehe.. 

   Just kidding Van, Cayo girl!! 

 

D : Yellen 

U : k’ Andreas 

DU : Makasih buat saran,bantuan dan dukungannya God Bless 

 

information: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kami mengucapkan SELAMAT DATANG bagi yang pertama kali 

bergabung di Pemuda GPdI Cimahi 

Tuhan Memberkati 

 

 

Buat temen-temen yang mau nyumbangin artikel, 

kesaksian, kirim-kirim salam, kata pembangunan, ato 

apa aja buat temen pemuda lainnya di warta ini, bisa 

hubungin langsung Vero Or Yellen, qta nantiin 

partisipasi kalian. GBU 

Temen-temen yang perlu bantuan doa secara khusus,bisa 
menuliskan dalam kertas dan masukan ke dalam kotak 
yang telah disediakan, kami akan doakan secara khusus. 



JANGAN MENGATAKAN 
 
 

Jangan mengatakan BAPA 
kalau sehari-hari tidak berlaku sebagai anak 
Jangan mengatakan KAMI 
kalau engkau hidup tersendiri dalam egoismemu 
Jangan mengatakan YANG DI SORGA 
kalau hanya memikirkan hal-hal duniawi 
Jangan mengatakan DIKUDUSKANLAH NAMA-MU 
kalau tidak menghormatiNya 
Jangan mengatakan JADILAH KEHENDAK-MU 
kalau tidak mau menerimanya bila ternyata adalah berat dan pahit 
Jangan mengatakan BERIKANLAH KAMI PADA HARI INI 
MAKANAN KAMI YANG SECUKUPNYA 
kalau tidak prihatin akan mereka yang lapar, orang buta huruf dan tanpa harapan untuk 
besok 
Jangan mengatakan AMPUNILAH KAMI AKAN KESALAHAN KAMI 
kalau masih menyimpan kebencian terhadap saudaramu 
Jangan mengatakan JANGANLAH MEMBAWA KAMI KE DALAM 
PENCOBAAN 
kalau masih bermaksud berbuat dosa 
Jangan mengatakan LEPASKANLAH KAMI DARI PADA YANG 
JAHAT 
kalau tidak berani mengambil posisi melawan kejahatan 
Jangan mengatakan AMIN 
kalau tidak menganggap serius setiap kata dalam doamu 

 
 


