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Kristus menebus hidupku, itu dilakukanNya 

Karena aku pribadi yang itimewa. 

KasihNya tanpa syarat untukku, 

Tak seorang pun menerimaku seperti Kristus 

menerimaku 

Aku sempurna sesempurna cintaNya. Ketika 

pribadi Kristus menyentuhku, akulah pribadi 

baru hasil karyaNya. 

Tidak ada alasan bagiku untuk tidak 

menghargai diriku sendiri. 

Di sepanjang kehidupan yang ada, belum per-

nah ada orang yang seperti aku.  

dan di masa depan, aku tetaplah aku di dalam 

Kristus. 

Sebab Allah menciptakan aku satu– 

satunya sebagai pribadi yang khusus 

dan terbaik. 

Apa lagi yang akan aku cari? 

Semuanya sudah kudapatkan dalam 

Kristus 

Dialah satu– satunya yang pertama dan 

utama bagiku.  
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Kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Wow, indah-
nya! Dan, jika kita bisa sebesar sekarang, pasti ada orang-
orang tercinta yang merawatnya, bukan?  
 
Namun, acapkali kita merasa orang lain jauh lebih baik ketim-
bang diri kita. Bahkan, ketika kita berprestasi, kita masih men-
ganggap diri kurang karena tidak ganteng atau tidak cantik. 
Kita jadi menyimpulkan, derajat kita lebih rendah dari orang 
lain. Padahal, jika kita selidiki, hal ini banyak tidak benarnya.  
 
Seandainya kita bisa menghargai diri sendiri secara positif, 
kita akan bersemangat, lebih mandiri, merasa bisa, tidak mu-
dah menyerah, dan merasa bahwa kehadiran kita di dunia ini 
memang diperlukan. Kita berhenti membuat perbandingan 
yang tidak rasional menjaga diri sebaik mungkin dan dapat 
melalui proses kehidupan dengan penuh syukur. 
 

Cara menghargai diri sendiri: 
 

1.  MENERIMA KEADAAN DIRI 

Hentikan mengutuki latar belakang keluarga, 
keadaan fisik, serta hal lain di liar kemampuan. Hal 
itu tidak akan mengubah keadaan. Bersyukur akan 
semua hal yang diberikan Tuhan kepada kitaakan 
membuat hati kita merasa damai.  

Di MataMU Aku berharga. 
Di Mataku? 

 
Oleh: Wining Rohani 
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2. MENJADI LEBIH BAIK 

Lakukan “eksplorasi” harta karun dalam diri kita 
dan kembangkan. Jika mempunyai suara yang ba-
gus, mengapa tidak mencoba menyanyi? Sama hal-
nya jika kita memiliki kekurangan, misalnya, men-
gapa kita tidak mencccoba menata waktu agar julu-
kan “tukang ngaret” hilang? 
 

3. MENJAGA KESEHATAN 

 Atur jadwal supaya tidak kelelahan. Atur nutrisi  
 supaya cukup energi untuk melakukan berbagai           
aktifitas. Atur jadwal olahraga, supaya badan 
senatiasa fit. Jaga juga kesehatan mental. Hindari 
cinta buta. Kalau pacar sering memukul, memaksa-
kan kehendak, morotin terus, dan lain-lain, ya dipu-
tus aja! 
 

4. MENJAGA NAMA BAIK 

Mencotek saat ujian, pinjam buku atau uangdan 
lupa mengembalikannya, sering ingkar janji dan se-
bagainya, adalah hal-hal yang akan menggerogoti 
nama baik kita. Sayangilah diri dengan tetap men-
jaga nama baik.  
 

5. MENJAUHKAN DIRI DARI DOSA  

Pergaulan bebas, penggunaan narkoba, rokok, 
bahkan menjadi pekerja seks, sering dijumpai di 
kalangan anak muda. Namun, ingatlah, Allah san-
gat menghargai diri kita hingga mengirimkan Yesus 
untuk menebus dosa kita. Jadi, hargailah diri sendiri 
dengan menjaukan diri dari perbuatan dosa, ok?? 
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Jangan pernah 
membandingkan dirimu  

dengan siapapun 
karena setiap manusia memang 
tidak pernah diciptakan untuk 

saling diperbandingkan 

Orang yang kamu lihat 
beruntung dan memiliki hidup  

yang menyenangkan, 
dalam kenyataannya belum tentu 
seberuntung yang kamu pikirkan 

 
Dirimu adalah pribadi 

yang unik & tidak ada duanya 
di dunia ini! Kamu adalah pribadi yang special 

Tuhan menciptakan kamu untuk 
melakukan sesuatu yang besar 

Dan, HANYA KAMU  
yang bisa melakukannya, 

bukan orang lain, karena rencana 
itu diciptakan Tuhan  
khusus untuk dirimu!  
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What is ‘3-Minutes Prayer’ ? 
By:  Ketua Kaum Muda  

  
 Kaum muda yang dikasihi Tuhan, 
tanpa terasa kita sudah memasuki 
kwartal pertama di tahun 2007. banyak 
berkat yang telah kita rasakan dan lihat.  
 Untuk lebih mengerti dan merasa-
kan kuasa Tuhan, mulai bulan ini dan 
seterusnya, kita kaum muda mengada-
kan suatu program yaitu ‘3-minutes 
prayer’. 
 Hal ini ditujukan supaya adanya 

suatu kesehatiankaum muda untuk berdoa. ‘3-minutes prayer’, 
dilakukan setiap haridan diatur fleksibel pribadi tiap pribadi. 
 Tujuan kesemuanya ini, diharapkan kaum muda focus 
dalam berdoa dan mempunyai jam doa. Kesemuanya dibu-
tuhkan komitmen dari masing– masing kaum muda, hanya pri-
badi kita dan Tuhan yang tahu apakah kita melakukannya atau 
tidak.  
 Akhir kata, Tuhan memberkati dan teriring salam doa….. 
 

Tema ‘3-minutes prayer’ bulan April: 

1. Pelayanan kaum muda supaya bertambah dan maju. 

2. Keluarga kita masing– masing terutama yang belum 

kenal Yesus sungguh– sungguh. 
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1. Bencilah dosamu tapi jangan pernah membenci 
dirimu . 

2. Cepatlah untuk menyesali kesalahan.  
3. Apabila Tuhan memberimu terang, berjalanlah di dalam 

terang Nya itu. 
4. Berhentilah mengatakan hal– hal yang buruk tentang 

dirimu sendiri.  Tuhan mencintaimu dan tidaklah benar 
jika kamu membenci sesuatu yang Dia cintai. Dia mem-
punyai rancangan– rancangan yang indah bagimu, jadi 
kamu melawanNya jika kamu berbicara secara negative 
tentang masa depanmu sendiri.  

5. Jangan takut untuk mengaku bahwa kamu telah ber-
buat kesalahan , tapi jangan lah berprasangka bahwa ka-
mulah yang salah setiap kali ada yang tidak benar. 

6. Jangan terlalu memikirkan apa yang sudah kamu lakukan, 
baik yang benar maupun yang salah; itu sama dengan 

memikirkan terus dirimu sendiri! Pusatkanlah pikiranmu 
kepada Kristus. 

7. Jagalah dirimu secara fisik . Manfaatkanlah sebaik-
baiknya apa yang Tuhan telah berikan padamu demi tu-
gasmu, tapi janganlah menjadi terobsesi demi penampi-
lanmu 

10 ANJURAN 
Inilah sepuluh anjuran untuk membantu kamu memperkem-

bangkan dan memelihara gambar diri yang sehat. Bacalah 

perlahan. Renungkanlah secara tetap. 
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8. Janganlah berhenti untuk belajar tapi jangan sampai ilmu 
itu membuat kamu sombong. Tuhan memakai kamu bukan 
karena apa yang ada di dalam kepalamu melainkan karena 
apa yang ada di dalam hatimu. 

9. Sadarilah bahwa setiap talentamu adalah anugrah , bukan 
sesuatu yang kamu ciptakan sendir, jangan pernah meren-
dahkan orang lain yang tidak sanggup melakukan apa yang 
kamu lakukan.   

10. Janganlah meremehkan  kelemahan– kelemahan dirimu… 
kelemahan– kelemahan itulah yang membantumu tetap ber-
gantung pada Tuhan.  

 NOVA . N.     12 APRIL  

Sebab  Engkaulah yang membentuk buah 
pinggangku, menenun aku dalam kandungan  

ibuku...Aku bersyukur kepadaMu karena kejadianku 
dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku 
benar– benar menyadarinya  -Maz 139:13-14- 

NB: Maaf, kalo ada temen2 yang belum kecatet data ultahnya.. Silakan hubungi redaksi! 
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SEBUAH KISAH YANG INDAHSEBUAH KISAH YANG INDAHSEBUAH KISAH YANG INDAHSEBUAH KISAH YANG INDAH    

 
 

SEBUAH KISAH YANG INDAH.. Jerry adalah seorang manager 
restoran di Amerika. Dia selalu dalam semangat yang baik dan 
selalu punya hal positif untuk dikatakan. Jika seseorang ber-
tanya kepadanya tentang apa yang dia sedang kerjakan, dia 

akan selalu menjawab; ; ; ; ‘ Jika aku dapat yang lebih baik, aku lebih 

suka menjadi orang kembar! ‘ Banyak pelayan di restorannya ke-
luar jika Jerry pindah kerja, sehingga mereka dapat tetap men-
gikutinya dari satu restoran ke restoran lain.  
 
Alasan mengapa para pelayan restoran tersebut keluar mengi-
kuti Jerry adalah karena sikapnya. Jerry adalah seorang motiva-
tor alami. Jika karyawannya sedang mengalami hari yang  bu-
ruk, dia selalu ada di sana, memberitahu karyawan tersebut 
bagaimana cara melihat sisi positif dari situasi yang tengah dia-
lami. Melihat gaya tersebut benar-benar membuat aku pena-
saran, jadi suatu hari aku temui Jerry dan bertanya kepadanya, 
“Aku tidak mengerti! Tidak mungkin seseorang menjadi orang 
yang berpikiran positif sepanjang waktu. Bagaimana kamu dapat 
melakukannya?” Jerry menjawab, “ tiap pagi aku bangun dan ber-
kata pada diriku, aku punya dua pilihan hari ini. Aku dapat 
memilih untuk ada di dalam suasana yang baik atau memilih dalm 
suasana yang jelek. Aku selalu memilih dalm suasana yang baik.”   
 
Tiap kali sesuatu terjadi, aku dapat memilih untuk menjadi 
korban atau aku belajar dari kejadian itu. Aku selalu memilih 
belajar dari hal itu. Setiap ada seseorang menyampaikan kelu-
han, aku dapat memilih untuk menerima keluhan mereka atau 

aku dapat menerima sisi positifnya.  ‘tetapi tidak semudah itu!’ , 

protesku. ‘Ya, memang begitu’ kata Jerry. ‘Hidup memang sebuah 
pilihan. Saat kamu membuang seluruh masalah, setiap keadaan    
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adalah sebuah pilihan. Kamu memilih bagaimana bereaksi terhadap semua 
keadaan. Kamu memilih bagaimana seluruh orang di sekelilingmu terpen-
garuh oleh keadaanmu. Kamu memilih untuk berada dalam keadaan 
yang baik atau buruk. Itu adalah pilihanmu, bagaimana kamu hidup.’  
 
Beberapa tahun kemudian, aku dengar Jerry mengalami musibah 
yang tak pernah terpikirkan terjadi dalam bisnis restoran: membiar-
kan pintu belakang tidak terkunci pada suatu pagidan dirampok oleh 
tiga orang bersenjata. Saat mencoba membuka brankas, tangannya 
gemetaran karena  gugup dan salah memutar nomor kombinasi. 
Para perampok panik dan menembaknya. Untungnya, Jerry segera 
ditemukan dan segera dibawa ke rumah sakit.       
 
Setelah menjalani operasi selama 18 jam dan seminggu perawatan 
intensif, Jerry dapat meninggalkan rumah sakit dengan dengan be-
berapa bagian peluru masih berada di dalam tubuhnya. Aku melihat 
Jerry 6 bulan setelah musibah itu.  Saat aku tanya Jerry  bagaimana 

keadaannya, dia menjawab ‘Jika aku dapat yang lebih baik, aku lebih 
suka menjadi orang kembar. Mau lihat bekas luka– lukaku?’ Aku menun-

duk untuk melihat lukanyatetapi aku masih juga bertanya, apa yang 

dia pikirkan saat terjadi permapokan. ‘hal pertama yang terlintas 
dalam pikiranku adalah bahwa aku harus mengunci pintu belakang.’  
 
‘Kemudian setelah mereka menembak dan aku trgelaetak di lantai, aku 
ingat bahwa aku punya dua pilihan: aku dapat memilih untuk hidup atau 
mati. Aku memilih untuk hidup.’ ‘Apakah kamu tidak takut?’ tanyaku. 
Jerry melanjutkan, ‘Para medisnya hebat. Mereka terus berkata bahwa aku 
akan sembuh’ 
 
Tapi saat mereka mendorongku ke ruang gawat darurat dan melihat 
ekspresi wajah para dokter dan suster aku jadi takut. Mata mereka 
berkata ‘Orang ini akan mati.’ Aku tahu aku harus mengambil tinda-
kan. ’ ‘Apa yang kamu lakukan?’ tanya saya. ’ Di sana ada suster     
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gemuk yang brtanya padaku,” kata Jerry. ‘Dia bertanya apakah aku 
punya alergi’ ‘ya’, jawabku….. 
 
Para dokter dan suster berhenti bekerja dan mereka menunggu 
jawabanku. Aku menarik  nafas dalam-dalam dan berteriak, 

‘Peluru!’ ditengah tertawa mereka aku katakan, ‘Aku memilih un-
tuk hidup. Tolong aku dioperasi sebagai orang hidup, bukan orang 
mati.’ Jerry dapat hidup karena keahlian dokter dan juga sikap 
hiduipnya yang mengagumkan.  
 
Aku belajar dari dia bahwa tiap hari kamu dapat memilih apakah 
kamu akan menikmati hidupmu ata membencinya. Satu hal yang 
benar– benar milikmu yang tidak bisa dikontrol oleh orang lain 
adalah sikap hidupmu, sehingga jika kamu bisa mengen-
dalikannya dan segala hal dalam hidupmu akan menjadi lebih 
mudah. 

Hewan apa yg paling ngga sopan..? 

Kutu. Soalnya nginjek-nginjek kepala.. 

 

Bagaimana caranya menghilangkan bau pete dimulut ? 

Makan jengkol... 

 

Apa bedanya pemurung dengan pemulung ? 

Pemurung tidak pernah merasa gembira, sedangkan 

Pemulung tidak pelnah melasa gembila 
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 Alkisah di sebuah desa hiduplah seorang wanita dengan wajah buruk 
rupa. Sedemikian buruknya sehingga para pemuda di desa itu menjauhinya. Di 
desa tersebut  ada sebuah kebiasaan untuk memberi mas kawin dari pria yang 
hendak melamar gadis. Banyak tidaknya mas kawin tergantung kecantikkan 
sang gadis.bila wajahnya biasa– biasa saja, mas kawinnya seekor kambing. 
Kalau lebih cantik, jumlah kambingnya bertambah banyak. Dan yang terban-
yak mas kawinnya sampai sat ini adalah primadona desa itu, yaitu 10 ekor 
kambing. 
 Setiap orang bergumam tentang harga ’gadis jelek’ itu. “ ah dia kan bu-
ruk rupa, mana ada yang mau dengan dia. Jangankan kambing, ayam pun tidak 
ada yang mau membayarnnya!”. Dan yang lain berkata,” jangankan ayam, 
bangkai ayam mati pun pasti tidak ada yang mau” . Mereka mencemoohnya. 
 Mendengar cemoohnya, hati sang gadis menjadi terluka. Harga dirinya 
rusak. Tidak ada yang mau mengambil dia sebagai istri. Hingga suatu saat ter-
sia kabar bahwa ia telah menikah. Seluruh penduduk desa heran, pria malang 
manakah yang gila meminang gadis malang itu? Akhirnya mereka berbondong
– bondong datang ke rumah orang tua gadis itu. Sesampainya di sana, alang-
kah kagetnya mereka ketika menemukan mas kawin dari pemuda itu.  
 Mas kawinnya berupa sapi! Belum pernah ada gadis manapun yang 
mendapat mas kawin semahal dan seberharga itu. Dan mereka lebih terkejut 
lagi ketika mendapati bahwa sapinya tidak hanya satu, melainkan 10 ekor sapi! 
Ya, 10 ekor sapi adalah mas kawin untuk gadis jelek itu.  Mereka tambah 
penasaran. Oleh sebab itu merka berkunjung ke desa seberang untuk melihat 
nasib gadis jelek itu. Berjuta pertanyaan muncul saat itu. “ kok pemuda itu gila 
ya? Matanya buta kali, ngga liat apa kalo dia jelek setengah mati?” . “ ah, jan-
gan– jangan cuma dijadikan pembantu lalu dijual ke pedagang budak belian!” 
 Ketika sampai di rumah pemuda terebut, mereka melihat bahwa rumah-
nya amatlah mewah. Diddingnya diukir amat indah. Dan mereka semakin ya-
kin, pasti gadis itu dijadikan budak di rumah mewah itu.  
 Ketika mereka mengetuk pintu, seorang pemuda amat tampan menyam-
but mereka. Dia memperkenalkan diri sebagai pemilik rumah. Mereka 
akhirnya bertanya apakah mereka dapat bertemu gadis jelek itu.  Sang pemuda 
kembali masuk ke rumah setelah mempersilakan mereka duduk. Seorang 
wanita muda yang cantik datang menyambut mereka.  
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 Rambutnya tertata rapi, tutur katanya halus, dengan ramah ia memper-
silakan mereka mengambil makanan dan minuman. Penduduk bertanya, di 
manakah gerangan gadis yang berasal dari desa mereka? Apakah ia baik– 
baik saja? Di manakah ia sekarang? Wanita cantik tersebut menjawab, “ 
Sayalah orangnya!”  
 Orang– orang pun melongo, melotot, dan tak mampu berkata– kata. 
Apakah benar? Apakah mereka tak salah lihat? Gadis itu kan jelek sekali, 
sedangkan wanita yang ada di depannya amat anggun, amat cantik., bukan 
seperti kata orang. Wanita tersebut berkata, “ saya merasa cantik, ketika saya 
mengetahui bahwa suami saya menghargai saya dengan jumlah yang sangat 
tinggi. Saya sadar bahwa ia berusaha berkata bahwa saya cantik, bukan 
seperti kata orang, tetapi karma dia mencintai saya sebesar itu. Sebagai bala-
sannya, saya berusaha memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan, 
karena saya tau, suami saya membeli saya dengan sangat mahal. Saya berdan-
dan dengan sangat cantik, mengubah gaya rambut saya, dan inilah saya 
sekarang!  

Ada seorang yang menghargai kamu lebih dari sekedar 10 ekor sapi. 

Ada seorang yang menghargai kamu dengan nyawanya sendiri. Nah, 

sekarang engkau tau ada seseorang yang benar– benar mencintai 

engkau. Dan  harganya adalah dengan nyawanya sendiri. Gadis itu te-

lah menghargai dirinya sendiri, ia tau suaminya membeli dengan san-

gat mahal. Dan pertanyaannya sekarang, apakah balasanmu untukNya 

yang telah membelimu dari dosa dengan menebusnya di atas kayu 

My Tought: 
Engkau berharga, untuk itulah dia rela mati di atas kayu salib 
untuk menebus dosamu. Biarpun seluruh dunia berkata engkau 
tidak berharga, engkau tetap berharga di mataNya. Suatu hari 
Mee pernah bertanya secara pribadi kepada Daddy. Dad, sebesar 
apakah engkau mengasihi aku? Dia menjawab dengan merentang-
kan tanganNya di atas kayu salib dan mati bagiku. Harga sebuah 
cinta dariNya adalah nyawaNya, Dia mati buat saya dan kamu.  

For God had such love for the world that he gave his only 

son so that whoever has faith in him may nit come to de-

struction but have eternal life. (John 3:16) 
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D: Ratna 
U:  eyang  
DU: Stuju, eyang!!! Hidupmu in-
dah,, bila kau tau,,, jalan mana 
yang benar’’ - Lagu Afi Junior - 

D: Sugeng  S.T.L.N 
U: rekan2 seiman 
DU: hidup ini indah, jangan di-
bikin susah.. 

D: Pita 
U:Pemuda/I GPdI 
DU: be strong in the Lord! 

D: Nova 
U: Pemuda GPdI Haleluyah! 
DU:Bawa jiwa datang kepada  
Tuhan!Sbab hanya dlm Dia ada 
damai 

D: Hotma  
U: K Andreas Smjtk 
DU: Setia dalam Tuhan, dukung 
kita, kaum muda, ok! Tuhan 
memberkati, Amin 

 
Suatu hari ada 3 ekor katak yang sedang berjalan– jalan. Mereka tersesat 
dan masuk ke dalam sebuah lift. Begitu pintu lift terbuka, mereka telah 
berpindah lantai. Ketiga katak itu menjadi kebingungan dan ketakutan. 
Katak pertama mulai bertanya kepada teman– temannya, “Bagaimana ini, 
apa yang harus kita lakukan? Kalau pintu terbuka dan kita ada di tempat 
lain lagi, kita harus turun atau menunggu di tempat semula?”ketiga katak 
mulai berdiskusi dan bertengkar. Ketika mereka sedang berdebat tiba-tiba 
pintu kembali terbuka dan kali ini mereka ada di tempat yang lain lagi. 
Seekor katak akhirnya memutuskan keluar dari lift. PERTANYAAN: ADA 
BERAPA KATAK YANG TERSISA DALAM LIFT?    

Jawaban: tiga ekor. Kenapa hayooo? 
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Potong kuenya...potong kuenya… sekarang juga.. 
(wahh...itu, ngomong2 Pandu mo ngapain ya?) 

Vero: “ini, om.. kadonya…., foto dulu dong! 
Ciiissss…..” 
[Eh,, liat,, ada kue melayang!! ] 

Tuan rumah sedang bergaya.. 
hehe,,,, gmana, keren ga? 

11 Maret 2007 

16 Maret 2007 

Kira– kira mereka lagi nyanyi apa ya?? 
Hayoo... 


