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Jangan berkecil hati ketika banyak sakit hati yang kau alami. 
Lihatlah di sekelilingmu, ada banyak sahabat-sahabat yang siap 

merangkulmu. 
 

Aku dikelilingi oleh teman-teman yang mengasihiku. Mereka 
menatap ke mataku, lalu ke hatiku. "Engkau orang baik; sia-

pakah dia itu yang tega menyakitimu?" tanya mereka. 
 

Aku menjawab dalam diam. 
 

Aku menangis, mereka mengusap air mataku. 
 

Mereka merangkulku, memelukku dan meletakkan tangan 
mereka ke atas kepalaku dan mengucapkan berkat-berkat un-

tukku. 
 

Aku tersenyum, aku berterima kasih atas kasih mereka. 
Dan aku berkata kepada mereka, 

"Aku menantikan Tuhan turun ke bumi" 
 

Dan Tuhan berkata kepadaku, 
"Aku sudah turun ke bumi. Aku sudah masuk di hati para saha-
batmu, yang siap merangkulmu. Lihat, aku juga sudah masuk 

ke hatimu. Bersiaplah merangkul mereka yang terluka." 
 
 

http://www.sabdaspace.org/teman_dan_tuhan 

1 



 

                              

2 

Teman adalah hadiah Teman adalah hadiah Teman adalah hadiah Teman adalah hadiah     
dari Yang Di Atas buat kita.]dari Yang Di Atas buat kita.]dari Yang Di Atas buat kita.]dari Yang Di Atas buat kita.]    

    
Seperti hadiah, ada yang bungkusnya bagus dan ada yang bungkusnya 
jelek. Yang bungkusnya bagus punya wajah rupawan, atau kepribadian 
yang menarik. Yang bungkusnya jelek punya wajah biasa saja, atau kepri-
badian yang biasa saja, atau malah menjengkelkan. 
Seperti hadiah, ada yang isinya bagus dan ada yang isinya jelek. Yang is-
inya bagus punya jiwa yang begitu indah sehingga kita terpukau ketika 
berbagi rasa dengannya, ketika kita tahan menghabiskan waktu berjam-
jam saling bercerita dan menghibur, menangis bersama, dan tertawa ber-
sama.. Kita mencintai dia dan dia mencintai kita. Yang isinya buruk 
punya jiwa yang terluka. Begitu dalam luka-lukanya sehingga jiwanya 
tidak mampu lagi mencintai, justru karena ia tidak Merasakan cinta 
dalam hidupnya.  
Sayangnya yang kita tangkap darinya seringkali justru sikap penolakan, 
dendam, kebencian, iri hati, kesombongan, amarah, dll. Kita tidak suka 
dengan jiwa-jiwa semacam ini dan mencoba menghindar dari mereka. 
Kita tidak tahu bahwa itu semua BUKANlah karena mereka pada 
dasarnya buruk, tetapi ketidakmampuan jiwanya memberikan cinta 
karena justru ia membutuhkan cinta kita, membutuhkan empati kita, 
kesabaran dan keberanian kita untuk mendengarkan luka-luka terdalam 
yang memasung jiwanya. 
Bagaimana bisa kita mengharapkan seseorang yang terluka lututnya ber-
lari bersama kita? Bagaimana bisa kita mengajak seseorang yang takut air 
berenang bersama? Luka di lututnya dan ketakutan terhadap airlah Yang 
mesti disembuhkan, bukan mencaci mereka karena mereka tidak mau 
berlari atau berenang bersama kita. Mereka tidak akan bilang bahwa 
"lutut" mereka luka atau mereka takut air", mereka akan bilang bahwa  
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mereka tidak suka berlari atau mereka akan bilang berenang itu mem-
bosankan dll. It's a defense mechanism. Itulah cara mereka memper-
tahankan diri. 
Mereka tidak akan bilang:           Mereka akan bilang:  
“Aku tidak bisa menari"                  "Menari itu tidak menarik."  
“Aku membutuhkan kamu"                   "Tidak ada yang cocok denganku." 
“Aku kesepian"           "Teman-temanku sudah lulus semua" 
“Aku butuh diterima"       "Aku ini buruk,siapa yg bakal tahan denganku.." 
“Aku ingin didengarkan"                           "Kisah hidupku membosankan.." 
 
Mereka semua hadiah buat kita, entah bungkusnya bagus atau jelek, entah 
isinya bagus atau jelek. Dan jangan tertipu oleh kemasan. Hanya ketika 
kita bertemu jiwa-dengan-jiwa, kita tahu hadiah sesungguhnya yang su-
dah  disiapkanNya buat kita. 
Berikanlah makna di dlm kehidupan Anda bukan hanya untuk diri Anda 
sendiri saja melainkan juga untuk membahagiakan sesama manusia di dlm 
lingkungan kehidupan Anda. Berikanlah waktu Anda dgn digabung oleh 
rasa kasih! 
Seorang sahabat sama seperti satu permata yg tak ternilai harganya. Seo-
rang kawan bisa membuat kita ceria, membuat kita terhibur. Mereka 
meminjamkan kupingnya kepada kita pada saat kita membutuhkannya. 
Mereka bersedia membuka hati maupun perasaannya untuk berbagi suka 
dan duka dgn kita pada saat kita membutuhkannya. 
Maka dari itu janganlah buang waktu yg Anda miliki, janganlah sia2 akan 
waktu yg sedemikian berharganya. Bagikanlah sebagian dari waktu yg 
Anda miliki untuk seorang kawan. Pasti waktu yg Anda berikan tsb akan 
berbalik kembali seperti juga satu lingkaran walaupun terkadang kita tidak 
tahu dari mana dan dari siapa datangnya. Mulailah kita awali dgn mem-
bagikan waktu kita sejenak kepada semua kawan atau sahabat yg membu-
tuhkannya. Dgn ucapan : 

I care  about  you!I care  about  you!I care  about  you!I care  about  you! 
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Name   : Nanang 
Telp   : 081320206672 / 6641802 
About me  : my hobby : play ping 
pong, tulis artikel (Cuma sudah lama 
vakum hehe..). 
  

Name   : Wenny 
Telp   : 6627225 
About me  : suka makan jengkol...enak lho! 
Baik hati, ramah & tdk sombong, rambut atas 
menipis...!! ada yang punya obat penyubur rambut, 
bagi dong! 

Name   : Andreas Simanjntak 
Telp   : 081394939498 
About me  : jomblo, Hamba Tuhan, 
guanteng, PD kan hehe.., pemarah, gampang 
tersinggung, cepat naik darah 00 – 600, rajin, suka 
bercanda, ramah, suka bergaul. 

Name   : Asep Yayan S 
Telp   : 081323029182 
About me  : - 
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Name   : Daniel Setiawan 
Telp   : 022 - 6651623 
About me  : saya Daniel percaya Tuhan Yesus 
Kristus. Amin. 

Name   : Eva Mariana 
Telp   : 08179289575 
About me  : baik “so pasti”, orangnya ga 
“PD”-an, suka jalan2. 

Name   : Gideons Heaven 
Telp   : 085697575599 
About me  : Gideons tidak berubah.... 

Name   : Hanna Linawaty 
Telp   : 6651623 / 70315918 
About me  : aq suka warna pink, agak 
tomboy, agak malas, cerewet; kadang pendiam, 
agak sensitif kali ye..., kurang  
sabar, humoris, gak tegaan, suka banget 
BASKET!  
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Name   : Hotmatiur B R 
Telp   : 085220814562 
About me  : setia, ramah, tegas. 

Name   : Ivanna Anggitha P 
Telp   : 085624749961 / 022 - 6658493 
About me  : aq suka warna ungu, lutchu, baex + 
cerewet, tapi gengsinya gede juga!! Jaim, kadang2 
loadingnya lama. 

Name   : J Ruben 
Telp   : 081809608335 
About me  : aku tuh orangnya cepet kesal, 
aku paling benci suruh nunggu, aku tuh sifatnya 
keras. Udah deh mikirnya capek, dah dulu deh!!! 

Name   : Lisa Octavia N 
Telp   : 081322361377/6631957 
About me  : sedikit sensitif, susah 
ditebak, lebih suka menyendiri, suka 
banget sama coklat, suka hal yang 
sederhana. 
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Name   : Lony Uparoh Konda 
Telp   : 085214599190 
About me  : Murah senyum, agak 
sensitif, kurang PD, suka baca : komik 
terutama sekarang lagi seneng baca alkitab, 
baik (kalo kata sendiri). 

Name   : Manda A E 
Telp   : 08562376766 
About me  : - 

Name   : Naomi 
Telp   : 085624435172 
About me  : - 

Name   : Nova Dian K N 
Telp   : 081322064085 
About me  : rada galak tapi sbenernya 
baik kok!!, itu aza dech. Ntar kalo banyak2 
memuji diri, jadi lupa daratan lagi. 
He...he...he... 
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Name   : Novianty 
Telp   : 085624883473 / 6647460 
About me  : pecinta biru sejati..hehe.. :p, 
lumayan cerewet, kadang2 suka jdes, penganut paham 
narsisme ha8x...suka jail, susah diajak seriusan. 

Name   : Pandu 
Telp   : ada dech... 
About me  : Pandu orangnya misterius, ga suka 
yang neko2, ga macem2. 

Name   : Prita Rosmawati 
Telp   : 081320290009 / 91278484 
About me  : dikit narsis, rada cerewet, suka 
senyum, suka baca....apapun yang positif, rada 
egois...tapi dah berkurang, kalo mesti ngomong 
depan orang banyak...grogian, suka bgt sama kue2, 
dah ah...kalo disebutin satu2 kebanyakan hue8x.... 

Name   : Pungki Silviayanti 
Telp   : 081809724507 
About me  : kata orang2 sih hmoris, aku suka 
nyanyi n nge-dance, aku suka niruin tingkah laku 
seseorang tapi bukan bermaksud u/ ngeledek, 
kadang2 suka minderan... ok untuk saat ini hanya 
segitu aja ntar kalo inget disambung lagi 
yupz...he...he...he... 
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Name   : Ratna 
Telp   : 081320527227 
About me  : Ga suka binatang yang ga 
ada bulunya, moody, loyal.  

Name   : Ribka  B R Sembiring 
Telp   : - 
About me  : Aku orangnya emang pendiam, 
tapi hatinya baik kok !!!   

Name   : Rutmiyati 
Telp   : 022 - 6623640 
About me  : gua orang yang sabar, 
ramah, pantang mundur, orang yang murah 
hati. 

Name   : Timotius Sugeng Widodo 
Telp   : - 
About me  : gembul, kalo kemana2 selalu 
bawa pelampung (hehe...), narsis (kadang2). 
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Name   : Vera Watie 
Telp   : 081322211013 
About me  : suka becanda n begaul, centil - 
dikit – tapi orangnya manis lho..., agak sensitif- 
namanya juga wanita... baik n murah senyum. Itulah 
Vera. Salam kenal dari gw.  

Name   : Veronika 
Telp   : 08562082854 
About me  : paling ga bisa bilang 
“ga”sama orang, sabar gitu dech...., pecinta 
ungu...(tapi bukan  
brarti janda/jomblo), suka buanget ma 
coklat. 

Name   : Yellen Ria A 
Telp   : 08562129638 
About me  : cantik....pastinya!!!hehe.. 
orangnya narsis (dah kliatan kyknya ya..), agak 
jutek kadang2 apalagi sama yang blom knal, 
cerewet....ga tuh...!! hehe.. suka banget 
tidur,baca komik ato novel, n yg plg penting 
suka bgt makan... apalagi yg haratisan... (jd 
bagi sodara2 yg berniat traktir 2 silakan hub 
saya, available kapanpun dan dimanapun :D)  
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Hotmatiur SHotmatiur SHotmatiur SHotmatiur S   07 

Vita LukitasariVita LukitasariVita LukitasariVita Lukitasari   16 
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Pelayanan kaum muda 

Februari 2007 

BUAT TEMEN-TEMEN YANG BERHALANGAN HARAP KASIH TAHU SEBE-
LUMNYA  SAMA  OM  NANANG.  MAKASIH. GBU 

TglTglTglTgl    Song LeaderSong LeaderSong LeaderSong Leader    Firman AllahFirman AllahFirman AllahFirman Allah    KolektanKolektanKolektanKolektan    

3333    RatnaRatnaRatnaRatna    Bpk. Hernawan Bpk. Hernawan Bpk. Hernawan Bpk. Hernawan     VeroVeroVeroVero    

10101010    Andre MintarsoAndre MintarsoAndre MintarsoAndre Mintarso    Andreas SAndreas SAndreas SAndreas S    RatnaRatnaRatnaRatna    

17171717    Lisa NLisa NLisa NLisa N    

Pdp. Steven Pdp. Steven Pdp. Steven Pdp. Steven 

MangereMangereMangereMangere    LonnyLonnyLonnyLonny    
22224444    Nova NNova NNova NNova N    FilipusFilipusFilipusFilipus    VeraVeraVeraVera    
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DUDU :DUDU :DUDU :DUDU :    
(Dari Untuk Dengan ucapan) 

D : K' Wenny D : K' Wenny 

U : Remaja U : Pemuda/i GPDI Haleluya Cimahi 

DU: tmbh semangat, jerih payahmu tdk  DU:  Ayo smangat layani Tuhan, maju trs!! 

 sia2 di hadapan Allah. GBU  may God bless u. 
    
D : Ribka D : Pita 

U : Pemuda/i GPDI Haleluya Cimahi U : Ko' Nanang 

DU: hai pemuda..tetap andalkan Yesus DU: makasih buat bimbingan dan doanya 

 dlm kehidupanmu & pastikan masa  bwt kami semua anak muda GPDI Cmi 

 depanmu penuh dengan harapan.   
    
D : Nova D : Lony 

U : 

smua teman2ku sepelayanan di 

pemuda GPDI Haleluya tentunya U : 

Semua kaum muda GPDI Haleluya 

Cimahi 

DU: 

lbh sungguh2 lg dlm melayani 

Tuhan yah?Tetap setia…Smangat!!   DU: 

mari kita sama2 jd anak muda yg 

diberkati Tuhan, lakukan apa yang  

   menurut Tuhan baik. Smangat! 

    

D : K' Wenny D : K' Wenny 

U : Team Nafiri kasih U : Andreas 

DU: gali terus ide2 baru!! Smoga jd  DU: Makin bersiar bagi Yesus! Amin! 

 pelayan Tuhan yg militan!   

  

Mazmur 91 : 13 

- 15 

D : K' Wenny D : K' Wenny  

U : Hotma U : Prita + Lony  

DU: Yesaya 46 : 4 !! Jesus loves u. DU: tambah semangat lagi di tahun 2007.   

   GBU  

D : Hanna     

U : Pemuda/i GPDI Haleluya Cimahi    

DU: Smangat! Smangat! Di dlm Tuhan    
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Kisah seekor kelinci 
 
    

Seekor kelinci sedang duduk santai di tepi pantai, Tiba tiba 
datang seekor rubah jantan besar yang hendak memangsanya, Lalu 
kelinci itu berkata: "Kalau memang kamu berani, hayo kita berkelahi di 
dalam lubang kelinci, Yang kalah akan jadi santapan yang menang, 
dan saya yakin saya akan menang." 

Sang Rubah jantan merasa tertantang, "dimanapun jadi, 
Masa sih kelinci bisa menang melawan aku?" Merekapun masuk ke 
dalam sarang kelinci, Sepuluh menit kemudian sang kelinci keluar sam-
bil menggenggam Setangkai paha rubah dan melahapnya dengan nik-
mat. 

Sang Kelinci kembali bersantai, Sambil memakai kaca mata 
hitam dan topi pantai Tiba tiba datang se-ekor serigala besar yang 
hendak memangsanya, Lalu kelinci berkata : "Kalau memang kamu 
berani, hayo kita berkelahi di dalam lubang kelinci, Yang kalah akan 
jadi santapan yang menang, dan saya yakin saya akan menang. "Sang 
serigala merasa tertantang, dimanapun jadi, Masa sih kelinci bisa 
menang melawan aku?" 

Merekapun masuk ke dalam sarang kelinci, Lima belas menit 
kemudian sang kelinci keluar sambil menggenggam Setangkai paha 
serigala dan melahapnya dengan nikmat. 
Sang kelinci kembali bersantai, Sambil memasang payung pantai dan 
merebahkan diri diatas pasir, Tiba tiba datang seekor 
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beruang besar yang hendak memangsanya, Lalu kelinci berkata: 
"Kalau memang kamu berani, hayo kita berkelahi di dalam lubang ke-
linci, Yang kalah akan jadi santapan yang menang, dan saya yakin saya 
akan menang. "Sang Beruang merasa tertantang, "dimanapun jadi, 
Masa sih kelinci bisa menang melawan aku?" Merekapun masuk ke 
dalam sarang kelinci, Tiga puluh menit kemudian sang kelinci keluar 
sambil menggenggam Setangkai paha Beruang dan melahapnya den-
gan nikmat. 

Pohon kelapa melambai lambai, Lembayung senja sudah tiba, 
habis sudah waktu bersantai, Sang Kelinci melongok kedalam lubang 
kelinci, sambil melambai "Hai, keluar, sudah sore, besok kita teruskan!!" 

Keluarlah se-ekor harimau dari lubang itu, sangat besar 
badannya. Sambil menguap Harimau berkata " Kerjasama kita sukses 
hari ini, kita makan kenyang Dan saya tidak perlu berlari mengejar ken-
cang." 
 
Nb. 

The Winner selalu berfikir mengenai kerja sama, sementara 
The Looser selalu berfikir bagaimana menjadi tokoh yang paling ber-
jaya. 

Untuk membentuk ikatan persahabatan dan persaudaraan ha-
rus ada kerendahan hati dan keikhlasan bekerja sama: 
( MESKIPUN ) DENGAN SESEORANG YANG KE-
LIHATANNYA TIDAK LEBIH BAIKDARI KITA 
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Menjadi Seorang Sahabat Menjadi Seorang Sahabat Menjadi Seorang Sahabat Menjadi Seorang Sahabat  
 

Ada satu perbedaan antara menjadi seorang kenalan dan menjadi seo-
rang sahabat. Pertama, seorang kenalan adalah seorang yang namanya 
kau ketahui, yang kau lihat berkali-kali, yang dengannya mungkin kau miliki 
persamaan, dan yang disekitarnya kau merasa nyaman. Ia adalah orang 
yang dapat kau undang ke rumahmu dan dengannya kau berbagi. Namun 
mereka adalah orang yang dengannya tidak akan kau bagi hidupmu, yang 
tindakan-tindakannya kadang-kadang tidak kau mengerti karena kau tidak 
cukup tahu tentang mereka. Sebaliknya, seorang sahabat adalah seseorang 
yang kau cintai... Bukan karena kau jatuh cinta padanya, namun kau peduli 
akan orang itu, dan kau memikirkannya ketika mereka tidak ada.  

Sahabat-sahabat adalah orang dimana kau diingatkan ketika kau meli-
hat sesuatu yang mungkin mereka sukai, dan kau tahu itu karena kau men-
genal mereka dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang fotonya kau 
miliki dan wajahnya selalu ada di kepalamu. Mereka adalah orang-orang 
yang kau lihat dalam pikiran mu ketika kau mendengar sebuah lagu di ra-
dio karena mereka membuat dirimu berdiri untuk menghampiri mereka dan 
mengajak berdansa dengan mereka atau mungkin kau yang berdansa den-
gan mereka, mungkin mereka menginjak jari kakimu, atau sekedar menem-
patkan kepala mereka di pundakmu. Mereka adalah orang-orang yang 
diantaranya kau merasa aman karena kau tahu mereka peduli terhadapmu. 
Mereka menelpon hanya untuk mengetahui apa kabarmu, karena sahabat 
sesungguhnya tidak butuh suatu alasanpun. Mereka berkata jujur-pertama 
kali - dan kau melakukan hal yang sama. Kau tahu bahwa jika kau memiliki 
masalah, mereka akan bersedia mendengar. Mereka adalah orang-orang 
yang tidak akan menertawakanmu atau menyakitimu, dan jika mereka 
benar-benar menyakitimu, mereka akan berusaha keras untuk memperbai-
kinya. Mereka adalah orang-orang yang kau cintai dengan sadar ataupun 
tidak. Mereka adalah orang-orang dengan siapa kau menagis ketika kau 
tidak diterima di perguruan tinggi dan selama lagu terakhir di pesta 
perpisahan kelas dan saat wisuda. Mereka adalah orang-orang yang pada 
saat kau peluk, kau tak akan berpikir berapa lama memeluk dan siapa 
yang harus lebih dahulu mengakhiri. Mungkin mereka adalah orang yang 
memegang cincin pernikahanmu, atau orang yang mengantarkan / mengir-
ingmu pada saat pernikahanmu, atau mungkin adalah orang yang kau ni-
kahi. 
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