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HIDUPLAH TANPA KEKUATIRAN 
 

 

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya sebab Ia 
yang memelihara kamu. 
1 Petrus 5: 7 
 
 

Anak-Ku,  
Apakah hidupmu penuh dengan kekuatiran? Apakah kamu men-
yadari bahwa dirimu menjadi tertekan terhadap apa saja, dari tu-
gas fisika esok sampai pada harga permen? Tak seorang pun ha-
rus hidup seperti itu, apalagi salah satu dari anak-Ku. Aku ingin 
kamu bangun setiap pagimerasa bebas dari kekhawatiran, men-
genal kebahagiaan yang pasti datang kepada anak dari orang 

tua yang penuh kasih.  
 

Pernahkah kamu memperhatikan bayi- bayi pada lengan ibu, 
mereka sekali-kali menjatuhkan diri mereka sendiri ke belakang, 

merasa pasti akan ditangkap? Atau cara para balita yang baru 
bisa berjalan melompat dari tempat yang tinggi ke lengan ayah 
merekayang telah menunggu, tanpa meragukan mereka pasti 
ditangkap? Itulah jenis kepercayaaan yang sama sekali tanpa 
kekhawatiran yang Kuingin kamu miliki di dalam Aku. Jan-

ganlah khawatir! Bergembiralah!  
 

Bapa yang penuh sukacita, 
 Tuhan 
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BERSEPEDA   BERSAMA YESUSBERSEPEDA   BERSAMA YESUSBERSEPEDA   BERSAMA YESUSBERSEPEDA   BERSAMA YESUS    
 
 

Pada awalnya, aku memandang Tuhan sebagai seorang 
pengamat; seorang hakim yang mencatat segala kesalahanku, sebagai 
bahan pertimbangan apakah aku akan dimasukkan ke surga atau 
dicampakkan ke dalam neraka pada saat aku mati. Dia terasa jauh 
sekali, seperti seorang raja. Aku tahu Dia melalui gambar-gambar-
Nya, tetapi aku tidak mengenal-Nya. Ketika aku bertemu Yesus, 
pandanganku berubah. Hidupku menjadi bagaikan sebuah arena 
balap sepeda, tetapi sepedanya adalah sepeda tandem, dan aku 
tahu bahwa Yesus duduk di belakang, membantu aku mengayuh 
pedal sepeda. 

Aku tidak tahu sejak kapan Yesus mengajakku bertukar tem-
pat, tetapi sejak itu hidupku jadi berubah. Saat aku pegang ken-
dali, aku tahu jalannya. Terasa membosankan, tetapi lebih dapat 
diprediksi ...biasanya, hal itu tak berlangsung lama. Tetapi, saat 
Yesus kembali pegang kendali, Ia tahu jalan yang panjang dan 
menyenangkan. Ia membawaku mendaki gunung, juga melewati 
batu-batu karang yang terjal dengan kecepatan yang menegangkan. 
Saat-saat seperti itu, aku hanya bisa menggantungkan diriku sepe-
nuhnya pada-Nya! Terkadang rasanya seperti sesuatu yang 'gila', 
tetapi Ia berkata, "Ayo, kayuh terus pedalnya!" 

Aku takut, khawatir dan bertanya, "Aku mau dibawa ke 
mana?" Yesus tertawa dan tak menjawab, dan aku mulai belajar 
percaya. Aku melupakan kehidupan yang membosankan dan mema-
suki suatu petualangan baru yang mencengangkan. Dan ketika aku 
berkata, "Aku takut!" Yesus menurunkan kecepatan, mengayuh 
santai sambil menggenggam tanganku. 
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WORTEL, TELUR, DAN BIJI KOPI 
 
Seorang anak mengeluh pada ayahnya tentang hidupnya yang sulit. Ia tidak tahu lagi 
harus berbuat apa dan ingin menyerah saja. Ia lelah berjuang. Setiap saat satu per-
soalan terpecahkan, persoalan yang lain muncul. Ayahnya, seorang juru masak, 
tersenyum dan membawa anak perempuannya ke dapur. Ia lalu mengambil tiga buah 
panci, mengisinya masing-masing dengan air dan meletakkannya pada kompor yang 
menyala. Beberapa saat kemudian air dalam panci-panci itu mendidih. Pada panci 
pertama, ia memasukkan wortel. Lalu, pada panci kedua ia memasukkan telur. Dan, 
pada panci ketiga ia memasukkan beberapa biji kopi tumbuk. Ia membiarkan masing-
masing mendidih.  
Selama itu ia terdiam seribu basa. Sang anak menggereget gigi, tak sabar menunggu 
dan heran dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dua puluh menit kemudian, sang 
ayah mematikan api. Lalu menyiduk wortel dari dalam panci dan meletakkanya pada 
sebuah piring. Kemudian ia mengambil telur dan meletakkanya pada piring yang sama. 
Terakhir ia menyaring kopi yang diletakkan pada piring itu juga. 
       Ia lalu menoleh pada anaknya dan bertanya,  
"Apa yang kau lihat, nak?" 
"Wortel, telur, dan kopi, " jawab sang anak. 
Ia membimbing anaknya mendekat dan memintanya untuk memegang wortel.  Anak itu 
melakukan apa yang diminta dan mengatakan bahwa wortel itu terasa lunak. Kemudian 
sang ayah meminta anaknya memecah telur. Setelah telur itu dipecah dan dikupas, 
sang anak mengatakan bahwa telur rebus itu kini terasa keras. 
Kemudian sang ayah meminta anak itu mencicipi kopi. Sang anak tersenyum saat 
mencicipi aroma kopi yang sedap itu. "Apa maksud semua ini, ayah?" tanya sang anak. 
Sang ayah menjelaskan bahwa setiap benda tadi telah mengalami hal yang sama,  yaitu 
direbus dalam air mendidih, tetapi selepas perebusan itu mereka berubah menjadi 
sesuatu yang berbeda-beda. Wortel yang semula kuat dan keras, setelah direbus 
dalam air mendidih, berubah menjadi lunak dan lemah.Sedangkan telur, sebaliknya, 
yang semula mudah pecah, kini setelah direbus menjadi keras dan kokoh. Sedangkan 
biji kopi tumbuh berubah menjadi sangat unik. Biji kopi, setelah direbus, malah 
mengubah air yang merebusnya itu. 
"Maka, yang manakah dirimu?" tanya sang ayah pada anaknya.  
"Disaat kesulitan menghadang langkahmu, perubahan apa yang terjadi pada 
dirimu? Apakah kau menjadi sebatang wortel, sebutir telur atau biji kopi?" 
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Pada suatu malam seorang pendeta menerima telepon dari 

seorang ibu. 

"Ada apa bu?"  tanya pendeta itu. 

"Begini pak, saya ini selalu kuatir," jawab ibu itu. 

"Kuatir a pa bu?" 
"Saya ini seorang janda pak, anak saya dua, laki-laki." 

"Apa yang ibu kuatirkan?" 

"Saya kuatir kalau nanti anak saya sudah menikah dan 

menantu 

 saya tidak sayang pada saya, 

lalu saya sakit-sakitan, saya akan ikut siapa?" 

"Apakah ibu sekarang sakit?" 

"Tidak." 

"Jadi ibu sehat. Apakah anak ibu sudah punya pacar?" 

"Belum pak, mereka masih kecil. Ini mereka tidur di 

sebelah saya." 

"Astaga!" kata pendeta itu. 

 

Memang kekuatiran sering menyakitkan, menyusahkan, 

menghilangkan sukacita yang seharusnya ada. Kalau Anda sering 

diliputi kekuatiran, barangkali kata-kata bijak di bawah ini bisa 

membantu Anda melenyapkan kekuatiran Anda. 

 

Kekuatiran tak akan membawa Anda mendaki gunung.  
Kekuatiran tak akan membayar rekening Anda.  
Kekuatiran tak akan mengeringkan air mata. 
 

Bila Anda mengisi hati Anda dengan penyesalan untuk masa lalu 
dan kekuatiran untuk masa depan, Anda tak memiliki hari ini untuk 
Anda syukuri. 
Kenyataan seringkali tidak seburuk yang dikuatirkan. 



 

 

Kita lebih banyak menderita oleh khayalan daripada oleh kenyataan.  

_Seneca_Seneca_Seneca_Seneca    

Mereka yang kuatir sudah menderita akan hal yang mereka kuatirkan.  
_Montaigne, Essays, 1588 _Montaigne, Essays, 1588 _Montaigne, Essays, 1588 _Montaigne, Essays, 1588     

 
Kuatir sama seperti membayar bunga untuk uang yang mungkin tak 
pernah Anda pinjam. 

_William Ralph Inge_William Ralph Inge_William Ralph Inge_William Ralph Inge    
 
Bila Anda percaya bahwa merasa sedih atau kuatir dalam waktu cukup 
lama dapat mengubah masa lalu dan masa depan, maka Anda berada di 
planet dengan realitas yang beda. 

_William James_William James_William James_William James    
 
Tak ada yang menguras tubuh seperti kekuatiran, dan orang yang mem-
punyai iman pada Tuhan harus malu untuk kuatir tentang apapun. 

_Mahatma Gandhi _Mahatma Gandhi _Mahatma Gandhi _Mahatma Gandhi     
 
Tak ada orang akan tenggelam oleh beban suatu hari. Tetapi bila beban 
esok ditambah ke beban hari ini, tak ada orang yang sanggup menang-
gungnya. 

_George Macdonald_George Macdonald_George Macdonald_George Macdonald    
 

 
Biasanya, orang lebih kuatir tentang hal yang tak dapat dilihatnya dari-
pada yang dapat dilihatnya. 

_ Julius Caesar_ Julius Caesar_ Julius Caesar_ Julius Caesar    
 
Bila orang yang kuatir akan kekurangannya mau mensyukuri 
kekayaan yang mereka miliki, mereka akan berhenti kuatir.  

_Dale Carnegie _Dale Carnegie _Dale Carnegie _Dale Carnegie     
 
Sehari kuatir lebih melelahkan daripada seminggu kerja. 

_ John Lubbock _ John Lubbock _ John Lubbock _ John Lubbock     
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Kekuatiran mirip orang – akan tumbuh menjadi besar bila Anda memeliha-
ranya. 

_Penulis tak dikenal _Penulis tak dikenal _Penulis tak dikenal _Penulis tak dikenal     
 
Bodoh. Itulah kekuatiran. Buang-buang energi mental secara bodoh. Telah 
dihitung bahwa kira-kira sembilan puluh dua persen dari kekuatiran tidak 
pernah terjadi. Anda bisa menangani sisa 8 persennya. 

_Norman Vincent Peale _Norman Vincent Peale _Norman Vincent Peale _Norman Vincent Peale     
 
Kekuatiran tak akan melenyapkan kesedihan esok, tetapi akan menghi-
langkan kegembiraan hari ini. 

_Leo Buscaglia _Leo Buscaglia _Leo Buscaglia _Leo Buscaglia     
 
Bila Anda ingin mengetes ingatan Anda, cobalah untuk mengingat kem-
bali yang Anda kuatirkan setahun yang lalu pada hari ini. 

 _E.  Joseph Cossman _E.  Joseph Cossman _E.  Joseph Cossman _E.  Joseph Cossman     
 
Banyak orang mengumpulkan berkas kayu untuk membangun jembatan 
yang tak pernah mereka seberangi. 

_Penulis tak dikenal _Penulis tak dikenal _Penulis tak dikenal _Penulis tak dikenal     
 
Kekuatiran sering memberikan bayangan yang besar untuk sesuatu yang 
kecil. 

_Pepatah Swedia _Pepatah Swedia _Pepatah Swedia _Pepatah Swedia     
 
Kita dapat dengan mudah mengatasi saat kita hanya mengambil beban 
hari ini. Tetapi beban menjadi terlalu berat bagi kita bila kita harus memi-
kul beban hari kemarin pada beban hari ini ditambah beban hari esok sebe-
lum kita perlu menanggungnya. 

_ John Newton   _ John Newton   _ John Newton   _ John Newton       
 
 
Kesedihan melihat ke belakang. Kekuatiran melihat ke sekeliling. Iman 
melihat ke atas. 
_Anonim (Guidepost)_Anonim (Guidepost)_Anonim (Guidepost)_Anonim (Guidepost)  
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MEMBERSIHKAN RUMAH 
 

 

Minggu lalu aku membuang KEKUATIRAN  
Sudah usang  

Dan menghalangiku menjadi diri sendiri  
Dan membuatku tak berbuat sesuai jalan Tuhan Aku membuang KEPUTUS ASAAN;  

Mereka hanya menyesakkanku saja.  
Memberikan tempat untuk PERTUMBUHAN,  

Menyingkirkan mimpi usang dan keraguan  
Aku membuang buku tentang MASA LALU  

(pun tidak sempat membacanya)  
Menggantinya dengan CITA-CITA BARU,  

Mulai membacanya hari ini.  
Aku menyingkirkan kebencian dan kenangan buruk,  
(ingat bagaimana aku begitu apik menyimpannya?)  

Aku juga memilih FILOSOFI BARU,  
yang lama sudah aku buang.  

Membeli beberapa buku baru juga.  
Judulnya AKU MAMPU, AKU MAU dan AKU HARUS  

Membuang AKU MUNGKIN, AKU PIKIR dan AKU INGIN.  
Wow, debunya banyak.  

Aku juga mendatangi KAWAN LAMA,  
Sudah lama tidak menjumpainya  

Aku rasa namanya TUHAN  
Ya, aku sungguh menyukai gayaNya  

Dia menolongku dalam pembersihan ini  
Dan menambahkan beberapa benda  
Seperti DOA, HARAPAN dan IMAN  
Ya, kuletakkan mereka semua di rak.  

Aku mengambil benda special ini Aku mengambil benda special ini Aku mengambil benda special ini Aku mengambil benda special ini     
Dan meletakkannya di depan pintu  

AKU MENEMUKANNYA - namanya KEDAMAIAN  
Tidak ada yang dapat membuatku kecewa lagi.  

Ya, rumahku sudah terlihat nyaman.  
Terlihat indah sekelilingnya.  
Sudah tidak ada lagi tempat  

Untuk KEKUATIRAN dan MASALAH  
Sangatlah baik membersihkan rumah  

Membuang barang-barang usang dari rak  
Sekarang semuanya bersinar cemerlang  

Mungkin kamu harus MENCOBANYA SENDIRI  
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Lalu sebenarnya, apa Lalu sebenarnya, apa Lalu sebenarnya, apa Lalu sebenarnya, apa 

kata Tuhan tentang kata Tuhan tentang kata Tuhan tentang kata Tuhan tentang 

kekuatiran ?kekuatiran ?kekuatiran ?kekuatiran ?    
 

 

"Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak 
kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak 

kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih 
penting dari pada pakaian?" 

Matius 6:25 
 
Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada 
jalan hidupnya? 
 Matius 6:27  

 
Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu kuatir 

akan hal-hal lain?  
Lukas 12:26 

 
Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditam-
bahkan kepadamu.  
Matius 6:33 

 
Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusa-

hannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6:34 
 

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal 
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.  
 Filipi 4:6 

 
Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.  

1 Petrus 5:7 
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Ada cerita menarik mengenai dua pasien rumah sakit jiwa. Pasien per-

tama sedang duduk termenung sambil menggumam, "Lulu, Lulu." Seorang 

pengunjung yang keheranan menanyakan masalah yang dihadapi orang ini. 

Si dokter menjawab, "Orang ini jadi gila setelah cintanya ditolakoleh 

Lulu" . Si pengunjung manggut-manggut, tapi begitu lewat sel lain ia 

terkejut melihat penghuni di sel lainnya itu terus menerus memukulkan 

kepalanya di tembok dan berteriak, "Lulu, Lulu". "Orang ini juga punya 

masalah dengan Lulu?" tanyanya keheranan. Dokter kemudian menjawab, 

"Ya, dialah yang akhirnya menikah dengan Lulu." 

 

Hidup akan lebih bahagia kalau kita dapat menikmati apa yang kita 

miliki. Karena itu bersyukur merupakan kualitas hati yang tertinggi. 

 

Cerita terakhir adalah mengenai seorang ibu yang sedang terapung di 

laut karena kapalnya karam, namun tetap berbahagia. Ketika ditanya 

kenapa demikian, ia menjawab, "Saya mempunyai dua anak laki-laki. Yang 

pertama sudah meninggal, yang kedua hidup di tanah seberang. Kalau 

berhasil selamat, saya sangat bahagia karena dapat berjumpa dengan 

anak kedua saya. Tetapi kalaupun mati tenggelam, saya juga akan 

berbahagia karena saya akan berjumpa dengan anak pertama saya di 

surga." 
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Bersyukur dan berbahagiaBersyukur dan berbahagiaBersyukur dan berbahagiaBersyukur dan berbahagia    

 

Selalu bersyukur akan membuat kita bahagia.  

Beberapa cerita berikut ini menggambarkannya…. 

 

  Begitu memasuki mobil mewahnya, seorang direktur bertanya     

       pada sopir pribadinya, "Bagaimana kira-kira cuaca  

hari ini?" Si sopir menjawab, 

        "Cuaca hari ini adalah cuaca yang saya sukai." 

       Merasa penasaran dengan jawaban tersebut,  

                    direktur ini bertanya lagi, 

"Bagaimana kamu bisabegitu yakin?" 

             Supirnya menjawab, "Begini, pak, saya sudah 

           belajar bahwa saya tak selalu mendapatkan apa  

          yang saya sukai, karena itu saya selalu menyukai 

apapun yang saya dapatkan". 

 

Jawaban singkat tadi merupakan wujud perasaan syukur. Syukur merupakan 

kualitas hati yang terpenting. Dengan bersyukur kita akan senantiasa 

diliputi rasa damai, tenteram, dan bahagia. Sebaliknya, perasaan tak 

bersyukur akan senantiasa membebani kita. Kita akan selalu merasa kurang 

dan tak bahagia. 



 

 

 
 

 
 

 

    

Januari 2007Januari 2007Januari 2007Januari 2007    
 
Parlindungan S   6 
Ita Sembiring   9  

 Andreas Setiawan         31 
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22224444    Nova NNova NNova NNova N    FilipusFilipusFilipusFilipus    VeraVeraVeraVera    
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BUAT TEMEN-TEMEN YANG BERHALANGAN HARAP KASIH TAHU 
SEBELUMNYA  SAMA  OM  NANANG.  MAKASIH. GBU 

Pelayanan kaum muda 

Februari 2007 



 

 

DUDU :DUDU :DUDU :DUDU :    
(Dari Untuk Dengan ucapan) 

 

    
D   : Novi 
U   : Pemuda/i GPDI Haleluya Cimahi 
DU : Taun baru.... smangat baru !!!  
       Ayo smangat dlm melayani Tuhan 
       Happy Nu Yir Yupz...’ 
 
 
D   : Yellen 
U   : Pemuda/i GPDI Haleluya Cimahi 
DU : Hepi new year ya...!!1 

Smoga di taun baru ini kita bisa jadi lebih bae dari taun yg kmaren... 
Chayoo...!!! 
 

 
 

information:information:information:information:    
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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. 



 

 

Ada dua hal yang sering 

membuat kita tak 

bersyukur. 
 

Pertama,Pertama,Pertama,Pertama, kita sering memfokuskan diri pada apa yang kita inginkan, 

bukan pada apa yang kita miliki. Katakanlah Anda sudah memiliki sebuah 

rumah, kendaraan, pekerjaan tetap, dan pasangan yang baik. Tapi Anda 

masih merasa kurang. 

 

Pikiran Anda dipenuhi berbagai target dan keinginan. Anda begitu 

terobsesi oleh rumah yang besar dan indah, mobil mewah, serta 

pekerjaan yang mendatangkan lebih banyak uang. Kita ingin ini dan itu. 

Bila tak mendapatkannya kita terus memikirkannya. Tapi anehnya, 

walaupun sudah mendapatkannya, kita hanya menikmati kesenangan 

sesaat. Kita tetap tak puas, kita ingin yang lebih lagi. Jadi, betapapun 

banyaknya harta yang kita miliki kita tak pernah menjadi "kaya" dalam 

arti yang sesungguhnya. 
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Mari kita luruskan pengertian kita mengenai orang "kaya". Orang yang "kaya" 

bukanlah orang yang memiliki banyak hal, tetapi orang yang dapat menikmati apapun 

yang mereka miliki. Tentunya boleh-boleh saja kita memiliki keinginan, tapi kita perlu 

menyadari bahwa inilah akar perasaan tak tenteram. Kita dapat mengubah perasaan 

iini dengan berfokus pada apayang sudah kita miliki. Cobalah lihat keadaan di sekeliling 

Anda, pikirkan yang Anda miliki, dan syukurilah. Anda akan merasakan nikmatnya 

hidup. 

 

Pusatkanlah perhatian Anda pada sifat-sifat baik atasan, pasangan, dan orang-orang 

di sekitar Anda. Mereka akan menjadi lebih menyenangkan. 

 

Seorang pengarang pernah mengatakan, "Menikahlah dengan orang yang Anda cintai, 

setelah itu cintailah orang yang Anda nikahi." Ini perwujudan rasa syukur. 

 

Ada cerita menarik mengenai seorang kakek yang mengeluh karena tak dapat 

membeli sepatu, padahal sepatunya sudah lama rusak. Suatu sore ia melihat 

seseorang yang tak mempunyai kaki, tapi tetap ceria. Saat itu juga si kakek berhenti 

mengeluh dan mulai bersyukur. 

 

Hal keduaHal keduaHal keduaHal kedua yang sering membuat kita tak bersyukur adalah kecenderungan 

membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa orang lain lebih 

beruntung. Kemanapun kita pergi, selalu ada orang yang lebih pandai, lebih tampan, 

lebih cantik, lebih percaya diri, dan lebih kaya dari kita. Rumput tetangga memang 

sering kelihatan lebih hijau dari rumput di pekarangan sendiri.  
14 



 

 

redaksi mengucapkan : 
 

 

Marilah, kita senantiasa bersyukurMarilah, kita senantiasa bersyukurMarilah, kita senantiasa bersyukurMarilah, kita senantiasa bersyukur    
atas apa yang Tuhan beri..atas apa yang Tuhan beri..atas apa yang Tuhan beri..atas apa yang Tuhan beri..    

Dan mari kita percayakan tahun Dan mari kita percayakan tahun Dan mari kita percayakan tahun Dan mari kita percayakan tahun     
Yang akan kita lalui ini Yang akan kita lalui ini Yang akan kita lalui ini Yang akan kita lalui ini     
ke dalam tangan Tuhan ke dalam tangan Tuhan ke dalam tangan Tuhan ke dalam tangan Tuhan     
sehingga kita tidak perlusehingga kita tidak perlusehingga kita tidak perlusehingga kita tidak perlu    

kuatir lagi tentang apapun juga..kuatir lagi tentang apapun juga..kuatir lagi tentang apapun juga..kuatir lagi tentang apapun juga..    
karena Dia yang memelihara kita’karena Dia yang memelihara kita’karena Dia yang memelihara kita’karena Dia yang memelihara kita’  
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