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 What is... What is... What is... What is...     
‘3-Minutes Prayer’ ???????? 

By:  Ketua Kaum Muda  

  
 Kaum muda yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah me-

masuki kwartal pertama di tahun 2007. banyak berkat yang telah 

kita rasakan dan lihat.  

 Untuk lebih mengerti dan merasakan kuasa Tuhan, mulai bu-

lan ini dan seterusnya, kita kaum muda mengadakan 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 dibutuhkan komitmen 

dari masing– masing kaum muda, hanya pribadi kita dan Tuhan yang 

tahu apakah kita melakukannya atau tidak.  

 Akhir kata, Tuhan memberkati dan teriring salam doa….. 

 

Tema ‘3-minutes prayer’ bulan Juni 

1. Pengurus kaum muda yang baru. 

2. Pertumbuhan jiwa-jiwa baru di kaum muda dan jiwa lama 

agar makin setia. 

3. Rekan/Saudara/Orangtua yang belum kenal Tuhan secara 

sungguh-sungguh. 
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Bryan hampir saja tidak melihat wanita tua 
yang berdiri dipinggir jalan itu, tetapi dalam 
cahaya berkabut ia dapat melihat bahwa wanita 
tua itu membutuhkan pertolongan. Lalu ia 
menghentikan mobil Pontiacnya di depan mobil 
Mecedes wanita tua itu, lalu ia keluar dan 
menghampirinya.  
Walaupun dengan wajah tersenyum wanita itu 
tetap merasa khawatir, karena setelah 
menunggu beberapa jam tidak ada seorang pun 
yang menolongnya. Apakah lelaki itu 
bermaksud menyakitinya? Lelaki tersebut 
penampilanya tidak terlalu baik, ia kelihatan 
begitu memprihatinkan. Wanita itu dapat 
merasakan kalau dirinya begitu ketakutan, 
berdiri sendirian dalam cuaca yang begitu 
dingin, sepertinya lelaki tersebut tau apa 
yang ia pikirkan. Lelaki itu berkata " saya 
kemari untuk membantu anda bu, kenapa anda 
tidak menunggu didalam mobil bukankah disana 
lebih hangat? oh ya nama saya Bryan. 
Bryan masuk kedalam kolong mobil wanita itu 
untuk memperbaiki yang rusak. Akhirnya ia 
selesai, tetapi dia kelihatan begitu kotor dan 
lelah, wanita itu membuka kaca jendela 
mobilnya dan berbicara kepadanya, ia berkata 
bahwa ia dari St Louis dan kebetulan lewat 
jalan ini. Dia merasa tidak cukup kalau hanya 
mengucapkan terima kasih atas bantuan yang 
telah diberikan. Wanita itu berkata berapa 
yang harus ia bayar, berapapun jumlahnya 

2 Nice 



 yang ia minta tidak menjadi masalah, karena 
ia membayangkan apa yang akan terjadi jika 
lelaki tersebut tidak menolongnya. Bryan 
hanya tersenyum. Bryan tidak mengatakan 
berapa jumlah yang harus dibayar, karena 
baginya menolong orang bukanlah suatu 
pekerjaan. Ia yakin apabila menolong 
seseorang yang membutuhkan pertolongan 
tanpa suatu imbalan suatu hari nanti Tuhan 
pasti akan membalas amal perbuatanya. 
Ia berkata kepada wanita itu " Bila ia benar-
benar ingin membalas jasanya, maka apabila 
suatu saat nanti apabila ia melihat seseorang 
yang membutuhkan pertolongan maka tolonglah 
orang tersebut "...dan ingatlah pada saya".  
Bryan menunggu sampai wanita itu menstater 
mobilnya dan menghilang dari pandangan.  
Setelah berjalan beberapa mil wanita itu 
melihat kafe kecil, lalu ia mampir kesana 
untuk makan dan beristirahat sebentar. 
Pelayan datang dan memberikan handuk bersih 
untuk mengeringkan rambutnya yang basah. 
Wanita itu memperhatikan sang pelayan yang 
sedang hamil, dan masih begitu muda. Lalu ia 
teringat kepada Bryan. Setelah wanita itu 

 
 
 
Apa yang dikatakan orang bisu pertama 
Kali bisa ngomong? 
Tes.. tes... 1 2 3 tes… 

Kentutnya ADE RAY bunyinya gimana? 
Brotot..brotot...brottot 
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 Istriku berkata kepadaku yang sedang baca Koran, “Berapa lama 

lagi kamu baca koran itu? Tolong kamu kesini dan bantu anak perem-

puanmu tersayang untuk makan.” 

 Aku taruh koran dan melihat anak perempuanku satu-satunya, 

namanya Sindhu, tampak ketakutan, air matanya mengalir. Dide-

pannya ada semangkuk nasi berisi nasi susu asam/yogurt (nasi khas 

India/curd rice). Sindhu anak yang manis dan termasuk pintar dalam 

usianya yang baru 8 tahun. Dia sangat tidak suka makan curd rice ini. 

Ibu dan istriku masih kuno, mereka percaya sekali kalau makan curd 

rice ada “cooling effect”. Aku mengambil mangkok dan berkata, 

“Sindhu sayang, demi ayah, maukah kamu makan beberapa sendok 

curd rice ini? Kalau tidak, nanti ibumu akan teriak-teriak sama 

ayah.” 

 Aku bisa merasakan istriku cemberut dibelakang punggungku. 

Tangis Sindhu mereda dan ia menghapus air mata dengan tangannya 

dan berkata, “Boleh ayah, aku akan makan curd rice ini tidak hanya 

beberapa sendok, tapi semuanya akan aku habiskan, tapi aku akan 

minta...” agak ragu-ragu sejenak… “… akan minta sesuatu sama ayah 

bila habis semua nasinya. Apakah ayah mau berjanji memenuhi per-

mintaanku?”  

 Aku menjawab, “Oh pasti sayang.” 

 Sindhu Tanya sekali lagi, “Betul ayah?” 

 “Yah pasti..” sambil menggenggam tangan anakku yang kemerah 

mudaan dan lembut sebagai tanda setuju. 

 Sindhu juga mendesak ibunya untuk janji hal yang sama. Istriku 

menepuk tangan Sindhu yang merengek sambil berkata tanpa emosi, 

“Janji” kata istriku. Aku sedikit khawatir dan berkata, “Sindhu jan-

gan minta computer atau barang-barang lain yang mahal yah, karena 

ayah saat ini tidak punya uang.” Sindhu menjawab, “Jangan khawatir,  

Sindhu tidak minta barang-barang mahal kok.” 
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 Kemudian Sindhu dengan 

perlahan-lahan dan keli-

hatannya sangat menderita 

dia bertekad menghabiskan 

semua nasi susu asam itu. Dalam hatiku aku marah sama istri dan 

ibuku yang memaksa Sindhu untuk makan sesuatu yang tidak disu-

kainya. Setelah Sindhu melewati penderitaannya, dia mendekatiku 

dengan mata penuh harap dan semua perhatian (aku, istriku, dan 

juga ibuku) tertuju kepadanya. Tenyata Sindhu mau kepalanya digun-

dulin pada hari Minggu. Istriku spontan berkata, “Permintaan gila, 

anak perempuan dibotakin, tidak mungkin!” juga ibuku menggerutu 

jangan terjadi dalam keluarga kita, dia terlalu banyak nonton TV dan 

program-program TV itu sudah merusak kebudayaan kita. Aku men-

coba membujuk, “Sindhu kenapa kamu tidak minta hal yang lain? 

Kami semua akan sedih melihatmu botak.” Tapi Sindhu tetap dengan 

pilihannya, “Tidak ada yah, tak ada keinginan lain.” kata Sindhu. 

 Aku mencoba memohon pada Sindhu, “Tolonglah, kenapa kamu 

tidak mencoba untuk mengerti perasaan kami?” 

 Sindhu dengan menangis berkata, “Ayah sudah melihat bagai-

mana menderitanya aku menghabiskan nasi susu asam itu dan ayah 

sudah berjanji untuk memenuhi permintaanku. Kenapa ayah sekarang 

mau menarik perkataan ayah sendiri? Bukankah ayah sudah menga-

jarkan pelajaran moral, bahwa kita harus memenuhi janji kita terha-

dap seseorang apapun yang terjadi seperti Raja Harishchandra (raja 

India jaman dahulu kala). Untuk memenuhi janjinya raja rela mem-

berikan tahta, kekuasaan bahkan nyawa anaknya sendiri.” 

 Sekarang aku memutuskan untuk memenuhi permintaan anakku, 

“janji kita harus ditepati.” secara serentak istri dan ibuku berkata 

“Apakah kamu sudah gila?” 

 “Tidak.” jawabku, “Kalau kita menjilat ludah sendiri, dia tidak 

akan pernah belajar bagaimana menghargai dirinya sendiri.” 

 “Sindhu permintaanmu akan kami penuhi.” 

Dengan kepala botak, wajah Sindhu nampak 

bundar dan matanya nampak besar dan bagus. 

Hari Senin aku mengantarnya ke sekolah.  
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 Sekilas aku melihat Sindhu botak berjalan ke kelasnay dan 

melambaikan tangan kepadaku sambil tersenyum aku membalas lam-

baian tangannya. Tiba-tiba seorang anak laki-laki keluar dari mobil 

dan berteriak, “Sindhu tolong tunggu saya.” Yang mengejutkanku 

ternyata kepala anak laki-laki itu botak. Aku berpikir mungkin 

“botak” model jaman sekarang. 

 Tanpa memperkenalkan dirinya seorang wanita keluar dari 

mobil dan berkata, “Anak anda, Sindhu, benar-benar hebat. Anak 

laki-laki yang berjalan bersama-sama dia sekarang, Harish, adalah 

anak saya. Dia menderita kanker leukemia.” Wanita itu berhenti ber-

kata-kata, sejenak aku melihat air matanya mulai meleleh dipipinya.  

“Bulan lalu Harish tidak masuk sekolah karena kemoterapi sehingga 

kepalanya menjadi botak sehingga dia tidak mau pergi kesekolah ta-

kut diejek oleh teman-teman sekelasnya. Nah, Minggu lalu Sindhu 

datang ke rumah dan berjanji kepada anak saya untuk mengatasi 

ejekan yang mungkin terjadi. Hanay saya betul-betul tidak men-

yangka kalau Sindhu mau mengorbankan rambutnya yang indah untuk 

anakku Harish. Tuan dan istri tuan sungguh diberkati Tuhan mem-

punyai anak perempuan yang berhati mulia.” 

 Aku berdiri terpaku dan tidak terasa air mataku meleleh. 

 

 Malaikat kecilku tolong ajarkanku tentang Malaikat kecilku tolong ajarkanku tentang Malaikat kecilku tolong ajarkanku tentang Malaikat kecilku tolong ajarkanku tentang 
arti sebuah kasih.arti sebuah kasih.arti sebuah kasih.arti sebuah kasih.    

 
 
Verawati  4  
Naomi   7 
Jerry Manik   14 
Etik Listiyan  28  

NB: Maaf, kalo ada temen2 yang belum kecatet data ultahnya.. Silakan hubungi redaksi! 
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 Suatu hari aku melihat Bapa sedang melamun di takhta-Nya. Aku 
menghampiri-Nya dan pelan-pelan aku bertanya kepada-Nya, "Bapa, apa yang 
sedang Kau pikirkan ?" Bapa menoleh ke arahku, dan Ia tersenyum, lalu Ia 
berkata dengan lembut, "Tidak ada, Nak. Aku hanya sedang memikirkan 
manusia." 
 "Manusia ? Ada apa dengan mereka ?" tanyaku 
 "Tahukah kau bahwa Aku sangat mengasihi manusia ?" ujar-Nya, 
 "Iya, aku tahu itu. Apa hubungannya Tuhan ?" 
 "Aku mengasihi manusia sedemikian, sehingga Aku merelakan Anak-
Ku terkasih, Yesus Kristus untuk turun ke bumi, menderita, dihina, dan 
akhirnya mati bagi mereka." 
 "Iya, itu adalah karya penebusan yang sangat indah." 
 "Tapi...." 
 Ups..., ada nada sedih di suara-Nya. 
 "Tapi, mengapa manusia masih juga meragukan kasih-Ku ?" Aku 
terdiam, aku tidak dapat menjawab pertanyaan-Nya, karena aku pun tidak 
tahu... 
 "Hari ini, ada satu anak-Ku, dia menangisi dosanya, dia memohon 
pengampunanKu, Aku mengampuninya, Aku mengatakan bahwa Aku sudah 
tidak mengingat-ngingat lagi dosa yang ia buat, tapi...." 
 "Tapi kenapa Tuhan ?" 
 "Saat Aku berkata demikian, ia menggelengkan kepalanya, ia berkata, 
tidak akan ada pengampunan lagi atas dosa yang ia perbuat, ia sudah terlalu 
sering jatuh bangun dalam dosa, ia mengatakan bahwa ia membenci dirinya..." 
Aku diam, menantikan Tuhan. 
 "Kenapa ia memandang hina dirinya ? Padahal dia adalah biji mata-
Ku, kekasih hati-Ku. Darah Yesus sudah tercurah untuknya, Aku sudah 
mengampuninya, tapi ia tidak Percaya. Aku berkata Aku sudah melupakan 
semua dosanya, tapi ia berkata tidak mungkin. Mengapa ia memandang rendah 
pengorbanan Yesus di kayu salib ?" 
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  "Apa ? Memandang rendah pengorbanan Yesus di kayu salib ?" 
Aku terkejut, adakah orang yang seperti itu ? Bagaimana mungkin ia 
memandang rendah pengorbanan Yesus ?" 
 "Darah Yesus tercurah di Kalvari untuk menebus dosa manusia, 
hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia sudah diambil alih oleh
-Nya, sehingga manusia dapat memperoleh keselamatan di dalam Dia, tapi 
manusia merasa tidak yakin bahwa apa yang telah Dia lakukan sanggup 
menebus mereka dari maut, mereka tidak yakin dengan karya penebusan yang 
telah dilakukan oleh Yesus." 
 Tanpa sadar, aku menangis, aku membayangkan, seandainya aku 
sudah memberikan hadiah yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk orang 
yang aku kasihi, tapi ternyata hadiah itu dianggap rendah, diacuhkan dan 
dibuang begitu saja. Kira-kira, apakah masih tersisa kasih dalam hatiku untuk 
mengasihi orang itu ? Kalau itu aku, mungkin aku tidak akan mengasihi orang 
itu lagi. 
 "Lalu Tuhan, apakah sekarang Engkau masih mengasihi manusia ?" 
 "Ya, Aku sangat mengasihi manusia !" 
 Aku terkejut ! Sedemikian dalamkah kasih Allah untuk manusia ? 
"Walaupun mereka seperti itu ?" tanyaku 
 "Ya, Aku rindu suatu hari mereka akan datang kepada-Ku dan 
mengatakan bahwa mereka mengasihi-Ku." 
 Aku masih terheran-heran. Siapakah manusia sehingga Allah, Sang 
Pencipta langit dan bumi begitu mengasihinya ? Bukankah mereka hanyalah 
debu dan abu ? Bukankah jika Tuhan mau, Tuhan bisa dengan mudah 
menghancurkan manusia dan membuat yang lebih baik ? Aku rasa hal itu tidak 
sulit untuk Tuhan, bukankah Ia menciptakan langit dan bumi hanya dengan 
perkataan saja ? Hal seperti ini sangat sulit untuk diterima, mengapa Tuhan 
sampai sedemikian dalam mengasihi manusia ? Aku memberanikan diriku, aku 
bertanya lagi kepada Tuhan, "Tuhan, sungguhkan Engkau mengasihi 
manusia ?" 
 Tuhan tersenyum, dan Ia berkata, "Sangat, Aku sangat mengasihi 
manusia. Jika tidak, Aku tidak akan mengutus Anak-Ku Yesus untuk mati bagi 
mereka. Sekalipun mereka sekarang jauh dari-Ku, Aku sangat rindu mereka 
kembali kepada-Ku. Karena mereka adalah anak-anak-Ku terkasih." 
 Mendengar jawaban Tuhan aku tersenyum. Aku mengerti kenapa 
Tuhan tetap mengasihi manusia...., Tuhan memiliki kasih yang tidak 
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 bersyarat ! Tiba-tiba terdengar suara dari bumi. Suara yang perlahan dan 
terdengar sedih, tapi suara itu tetap menarik perhatian Allah. 
 "Tuhan, aku tahu aku seringkali melukai hatiMu. Aku sering jatuh 
bangun dalam dosa. Aku kadang merasa benci dan jijik terhadap diriku sendiri, 
karena dosa-dosa yang aku perbuat. Tapi aku percaya, darah Yesus menebus 
aku seluruhnya dan sepenuhnya. Aku tahu aku adalah ciptaan baru sekarang. 
Aku percaya Tuhan mengasihi aku sebagaimana adanya aku. Ampuni aku 
Tuhan, aku benci dosa-dosaku. Aku ingin hidupku menyenangkanMu, aku 
mengasihiMu Tuhan." 
 Saat doa itu diucapkan, aku melihat senyum di wajah Tuhan berubah 
menjadi tawa sukacita, Ia sangat bahagia, karena saat itu, ada satu anakNya 
yang terhilang kembali kepadaNya, dan ia berkata kepada para malaikat, 
 "Bersukacita dan bergembiralah, karena anak-Ku ini telah mati dan 
menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali." 
 

  

Aku tidak tahu, dosa apa yang kamu perbuat, aku tidak tahu Aku tidak tahu, dosa apa yang kamu perbuat, aku tidak tahu Aku tidak tahu, dosa apa yang kamu perbuat, aku tidak tahu Aku tidak tahu, dosa apa yang kamu perbuat, aku tidak tahu 

berapa lama kamu tinggal dalam dosa. Tapi aku tahu satu berapa lama kamu tinggal dalam dosa. Tapi aku tahu satu berapa lama kamu tinggal dalam dosa. Tapi aku tahu satu berapa lama kamu tinggal dalam dosa. Tapi aku tahu satu 

hal, Bapa di Surga mengasihimu, dan tanganhal, Bapa di Surga mengasihimu, dan tanganhal, Bapa di Surga mengasihimu, dan tanganhal, Bapa di Surga mengasihimu, dan tangan----Nya terbuka Nya terbuka Nya terbuka Nya terbuka 

menunggumu pulang. Kembalilah, jangan biarkan Ia menunggumu pulang. Kembalilah, jangan biarkan Ia menunggumu pulang. Kembalilah, jangan biarkan Ia menunggumu pulang. Kembalilah, jangan biarkan Ia 

menunggu terlalu lama. Yesus mengasihimu !menunggu terlalu lama. Yesus mengasihimu !menunggu terlalu lama. Yesus mengasihimu !menunggu terlalu lama. Yesus mengasihimu !    
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D :  D :  D :  D :  Novi    

U :  U :  U :  U :  Om    Sugeng    

DU :  DU :  DU :  DU :  ayo Semangat Pa’ 

Ketu..Kamu pasti bisa..cayo!! 

Ditunggu mie ayamnya yaw..    

D :  D :  D :  D :  Hotma 

U :  U :  U :  U :  Kaum Muda GPdI Haleluya 

DU :  DU :  DU :  DU :  Tetep semangat dalam 

mengiring Tuhan. Setia sampai 

D :  D :  D :  D :  Robin 

U :  U :  U :  U :  Widodo 

DU :  DU :  DU :  DU :  Slamat menjalankan 

tugas. Smoga Tuhan mem-

D :  D :  D :  D :  Pungki 

U :  U :  U :  U :  Brownies Gosong hehe.. 

DU :  DU :  DU :  DU :  selamat ya atas ter-

pilihnya sbg ketua kaum 

muda.moga2 menjasdi ketua 

yg mengerti keinginan kaum 

muda di GPdI Haleluya. 

D :  D :  D :  D :  Timotius Sugeng Widodo 

U :  U :  U :  U :   Teman-teman pemuda 

DU :  DU :  DU :  DU :  Tega kalian Hu..hu..hu.. 

D :  D :  D :  D :  Indri’e 

U :  U :  U :  U :  Pemuda/I GPdI Haleluya 

DU :  DU :  DU :  DU :  bertobatlah karna ke-

datangan Tuhan sbentar lagi 

n bwt mas Sugeng slamat 

menjadi ketua n jgn lupa mie 

ayamnya !!! 

D :  D :  D :  D :  Vero  

U :  U :  U :  U :  Prita 

DU :  DU :  DU :  DU :  Kutunggu janjimu di 

awal bulan he..he..he.. 

D :  D :  D :  D :  Ivanna 

U :  U :  U :  U :  Semua 

DU :  DU :  DU :  DU :  Ikutan doa 10 hari 

dong + tagih mie ayam ke Om 

Sugeng + doanya 4 pelayanan 
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Seekor tikus mengintip celah di tembok untuk mengamati sang petani 
dan isterinya, saat membuka sebuah bungkusan. Ada makanan 
pikirnya? Tapi, dia terkejut sekali, ternyata bungkusan itu berisi 
perangkap tikus. Lari kembali ke ladang pertanian itu, tikus itu men-
jerit memberi peringatan; 
"Awas, ada perangkap tikus di dalam rumah, hati-hati, ada per-
angkap tikus di dalam rumah!" 
Sang ayam dengan tenang berkokok dan sambil tetap menggrauki 
tanah,  
mengangkat kepalanya dan berkata, 
"Ya maafkan aku Pak Tikus. Aku tahu ini memang masalah besar 
bagi kamu, tapi buat aku secara pribadi tak ada masalahnya. Jadi 
jangan buat aku sakit kepala-lah." 
Tikus berbalik dan pergi menuju sang kambing. Katanya, "Ada per-
angkap tikus di dalam rumah, sebuah perangkap tikus di rumah!" 
"Wah, aku menyesal dengan khabar ini," si kambing menghibur 
dengan penuh simpati, "Tetapi tak ada sesuatu pun yang bisa kula-
kukan kecuali berdoa. Yakinlah, kamu senantiasa ada dalam doa-
doaku!" 
Tikus kemudian berbelok menuju si lembu. 
"Oh? Sebuah perangkap tikus?Jadi saya dalam bahaya besar 
yah?" 
kata lembu itu sambil ketawa, berleleran liur. 
Jadi tikus itu kembalilah ke rumah, dengan kepala tertunduk dan 
merasa begitu patah hati, kesal dan sedih, terpaksa menghadapi 
perangkap tikus itu sendirian. Ia merasa sungguh-sungguh sendiri. 
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 Malam tiba, dan terdengar suara bergema di seluruh rumah, 
seperti bunyi perangkap tikus yang berjaya menangkap mangsa. 
Isteri  
petani berlari pergi melihat apa yang terperangkap. Di dalam kege-
lapan itu dia tak bisa melihat bahwa yang terjebak itu adalah  
seekor ular berbisa. Ular itu sempat mematuk tangan isteri petani itu. 
Petani itu bergegas membawanya ke rumah sakit. 
Si istri kembali ke rumah dengan tubuh menggigil, demam. Dan, 
sudah menjadi kebiasaan, setiap orang sakit demam, obat pertama 
adalah memberikan sup ayam segar yang hangat. Petani itu pun 
mengasah pisaunya, dan pergi ke kandang, mencari ayam untuk 
bahan supnya. 
Tapi, bisa itu sungguh jahat, si istri tak langsung sembuh. Banyak 
tetangga yang datang membesuk, dan tamu pun tumpah ruah ke 
rumahnya. Ia pun harus menyiapkan makanan, dan terpaksa, 
kambing di kandang dia jadikan gulai. 
Tapi, itu tak cukup, bisa itu tak dapat ditaklukkan. Si istri mati, dan 
berpuluh orang datang untuk mengurus pemakaman, juga 
selamatan. Tak ada cara lain, lembu di kandang pun dijadikan 
panganan, untuk puluhan pelayat dan peserta selamatan. 
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Sikap mementingkan diri sendiri lebih 

banyak keburukan dari pada baiknya. 
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Aku bermimpi suatu h

ari aku pergi ke su
rga dan  seorang m

alaikat 

menemaniku dan m
enunjukkan keadaa

n di surga. Kami 

berjalan  memasuk
i suatu ruang kerja 

penuh dengan para
 malaikat. 

Malaikat yang  menga
ntarku berhenti di d

epan ruang kerja 

pertama dan berka
ta, " Ini adalah Se

ksi  Penerimaan. D
isini, 

semua permintaan 
yang ditujukan pad

a Allah  diterima". Aku 

melihat-lihat sekelil
ing tempat ini dan a

ku  dapati tempat in
i begitu 

sibuk dengan begitu
 banyak malaikat ya

ng  memilah-milah s
eluruh 

permohonan yang t
ertulis pada kertas 

dari manusia di 

seluruh  dunia. 

Kemudian aku dan 
malaikat-ku berjala

n lagi melalui  korid
or yang 

panjang lalu sampa
ilah kami pada ruan

g kerja kedua. 

Malaikat-ku berkata, 
"Ini adalah Seksi P

engepakan  dan 

Pengiriman. Disini kemuliaan dan 
rahmat yang dimint

a manusia 

diproses  dan dikirim
 ke manusia-manus

ia yang masih hidup
 yang 

memintanya". 

Aku perhatikan lagi b
etapa sibuknya rua

ng kerja itu.  Ada banyak 

malaikat yang beke
rja begitu keras kar

ena ada begitu  ban
yaknya 

permohonan yang d
imintakan dan seda

ng dipaketkan untu
k dikirim 

ke  bumi. 

Kami melanjutkan p
erjalanan lagi hingg

a sampai pada  ujun
g 

terjauh koridor pan
jang tersebut dan b

erhenti pada sebua
h 

pintu  ruang kerja y
ang sangat kecil. Y

ang sangat mengeju
tkan 

aku, hanya ada sat
u  malaikat yang du

duk disana, hampir
 tidak 

melakukan apapun
.  "Ini adalah Seks

i Pernyataan Terim
a Kasih", 

kata  Malaikatku pelan. Dia tampak malu. 

"Bagaimana ini? Mengapa hampir tida
k ada pekerjaan  d

isini?", 

tanyaku. 

"Menyedihkan", Malaikat-ku menghela
 napas. " Setelah m

anusia 

menerima rahmat  y
ang mereka minta, 

sangat sedikit manu
sia yang 

mengirimkan perny
ataan terima kasih"

. 

"Bagaimana manusia 
menyatakan terima 

kasih atas rahmat 

Tuhan?", tanyaku. 

"Sederhana sekali"
, jawab Malaikat. "Cukup berkata, "Ter

ima 

kasih, Tuhan". 
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"Lalu, rahmat apa saja yang perlu kita syukuri?",  tanyaku. 
Malaikat-ku menjawab, "Jika engkau mempunyai makanan di 
lemari es, pakaian  yang menutup tubuhmu, atap di atas kepalamu 
dan tempat untuk tidur, maka  engkau lebih kaya dari 75% 
penduduk dunia ini." 
"Jika engkau memiliki uang di bank, di dompetmu, dan  uang-uang 
receh, maka engkau berada diantara 8% kesejahteraan dunia." 
"Dan jika engkau mendapatkan pesan ini di komputer  mu, engkau 
adalah bagian dari 1% di dunia yang memiliki kesempatan itu." 
"Juga.... Jika engkau bangun pagi ini dengan lebih  banyak 
kesehatan daripada kesakitan ... engkau lebih dirahmati  daripada 
begitu banyak orang di dunia ini yang tidak dapat bertahan hidup 
hingga  hari ini." 
"Jika engkau tidak pernah mengalami ketakutan dalam  perang, 
kesepian dalam penjara, kesengsaraan penyiksaan, atau 
kelaparan  yang amat sangat .... Maka engkau lebih beruntung dari 
700 juta orang di  dunia". "Jika engkau dapat menghadiri Gereja atau pertemuan  religius 
tanpa ada ketakutan akan penyerangan, penangkapan, 
penyiksaan,  atau kematian ... maka  engkau lebih dirahmati 
daripada 3 milyar orang di  dunia." "Jika orangtuamu masih hidup dan masih berada dalam ikatan 
pernikahan ... maka engkau termasuk orang yang sangat jarang." 
"Jika engkau dapat menegakkan kepala dan tersenyum, maka 
engkau bukanlah seperti orang kebanyakan, engkau unik 
dibandingkan semua mereka yang berada dalam keraguan dan 
keputusasaan." 

 
 
 
 

 

Roma 12 : 2  

Janganlah kamu menjadi serupa dengan 
dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaha-
ruan budimu, sehingga kamu dapat membe-
dakan manakah kehendak Allah : apa yang 
baik, yang berkenan kepada Allah dan yang 
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