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BULETIN PEMUDA - GPDI HALELUYA CIMAHILucu Untuk Direnungkan
Berikut ini adalah beberapa “ke-lucu-an” yang sering terjadi, padahal umur kita 
ini relatif sangat pendek dan akhirnya kita akan menghadap DIA, maka kita 
sebaiknya siap setiap saat, karena kita “dipanggil” itu tanpa pemberitahuan 
sebelumnya dan sangat tiba-tiba.

Lucu ya....., uang Rp. 50.000. an kelihatan begitu besar bila kita bawa ke gereja 
untuk persembahan, tap begitu kecil bila kita bawa ke supermarket.

Lucu ya....., 45 menit terasa terlalu lama untuk berdoa pribadi, tapi betapa 
pendeknya waktu itu untuk pertandingan sepakbila.

Lucu ya....., betapa lamanya 2 jam berada di gereja, tapi betapa cepatnya 2 jam 
berlalu saat menikmati film bioskop ataupun di  televisi atau jalan-jalan di mall.

Lucu ya....., betapa seru perpanjangan waktu di pertandingan bola favorit kita, 
tapi betapa bosannya bila hamba Tuhan kelamaan berkhotbah.

Lucu ya....., susah banget baca alkitab 5 pasal aja, tapi novel best seller 100 
halaman pun pasti habis dilahap.

Lucu ya....., orang-orang pada berebut paling depan untuk nonton bola atau 
konser, dan berebut cari bangku paling belakang klo duduk di gereja supaya 
bisa cepat keluar.

Lucu ya....., susahnya orang diajak berpartisipasi untuk mengabarkan injil, tapi 
betapa mudahnya orang berpartisipasi dalam menyebarkan gosip.

Lucu ya....., kita begitu percaya pada apa yang dikatakan koran, tapi kita sering 
mempertanyakan apa yang dikatakan alkitab.

Lucu ya....., semua orang kepingin masuk surga tanpa harus beriman, berpikir, 
berbicara ataupun melakukan apa-apa.

Lucu ya....., kita bisa ngirim ribuan jokes lewat e-mail, tapi klo ngirim sesuatu 
yang berkaitan dengan ibadah sering mesti berpikir dua kali.

Ironis Memang !!! 

Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang 
hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam 
aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam 
daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 

yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya 
untuk aku.(Galatia 2:20)

email : nafirikasih_cmh@yahoo.co.id

Gereja Pantekosta
di Indonesia

A Untuk di renungkan dan didalami oleh kita semua
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Redaksi

NK! Behind The Scene

Hai...hai...hai....
temen-temen semuanya , qta ketemu 

lagi nih di buletin Nafiri Kasih, yang hanya 
karena kasih karunia Tuhan saja kalau 
buletin ini boleh terbit lagi.

Kami cuma berharap supaya buletin ini 
boleh jadi berkat buat temen-temen 
semuanya. klo temen-temen ada yang 
mau kasih saran & kritik silahkan hubungi 
kami atau boleh kirim melalui email. Trus 

kalo ada temen-temen yang pengen kirim DU-DU, boleh 
dikasih langsung ke redaksi.

And terakhir redaksi mo ngucapin selamat membaca 

J 

Jadwal Pelayan Kaum Muda
September 2007

Firman Allah : -
Song Leader : Hotma
Singer : Indri

15 Sept 2007

Firman Allah : Om Halim
Song Leader : Lisa
Singer : Lony

29 Sept 2007

Firman Allah : Sdri Lenny Tolego
Song Leader : Robin
Singer : Pungky

Firman Allah : Pdm. Jerry Waney
Song Leader : Etik
Singer : Eva

8 Sept 2007

Firman Allah : Om Nanang
Song Leader : Nova
Singer : Prita

22 Sept 2007

1 Sept 2007

NK! QUIZ

2
Jawab pertanyaan  dibawah ini, kirim jawaban melalui sms ke 
085720154966, jgn lupa tulis nama pengirim.
Disediakan hadiah untuk 1 org pemenang (berupa kaset/buku). 
“Siapa cepat dia dapat OK!”. 

Pemenang Quiz edisi lalu : 
>> K’Hotma & Yellen

Jawaban :
>> Magelang

1. Sebutkan binatang yg dipakai Tuhan utk menulahi org mesir karna nggak 
ngijinin org israel pergi dari negaranya ?

2. Kendaraan yg dipakai nabi Elia pergi ke sorga?
3. Menurut kitab Yehezkiel, burung apakah yang mengerang seperti orang 

terluput ?
4. Di kitab Amsal, binatang apa yg dijadikan teladan bagi pemalas ?
5. Kata Bildad, salah satu teman Ayub. Kepercayaan orang fasik itu seperti 

rumah binatang ini. binatang apa hayo??

Binatang Dalam Alkitab
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NK! On Focus

Ini adalah sebuah wawancara yang benar-benar luar biasa 

dengan Rick Warren, penulis Purpose Driven Life dan pastor dari 

Gereja Saddleback di California.

Dalam sebuah wawancara dengan Paul Bradshaw, Rick 

Warren mengatakan: 

Orang-orang bertanya kepada saya, apa tujuan dari hidup? Dan 

jawab saya adalah: 

secara ringkas, hidup adalah persiapan untuk kekekalan.

Kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya,

dan Tuhan menginginkan kita untuk bersama-sama 

dengan Dia di surga.

Suatu hari jantung saya akan berhenti, dan itu akan menjadi 

akhir dari tubuh saya tapi bukan akhir dari saya. Saya mungkin hidup 

60 sampai 100 tahun di bumi, tapi saya akan menghabiskan 

trilyunan tahun dalam kekekalan. Ini adalah sekedar pemanasan, 

persiapan untuk yang sesungguhnya.

Allah menginginkan kita melatih di dunia apa yang akan kita 

lakukan selamanya dalam kekekalan. Kita diciptakan oleh Allah dan 

untuk Allah, dan sampai engkau bisa memahami hal itu, hidup tidak 

akan pernah masuk akal. Hidup adalah sebuah seri dari masalah-

masalah: apakah engkau sedang dalam masalah sekarang, baru 

saja selesai dari satu masalah, atau akan segera masuk dalam satu 

masalah.

Tujuan Hidup
Oleh Rick Warren (penulis “Purpose Driven Live”)

Lanjut >>

NK! On The News
ÀIbadah Kaum Muda diadakan setiap hari sabtu pukul 

18.00 Teng!! diharapkan teman-teman bisa hadir tepat 
waktu.

ÀMohon bantu doa untuk sdr Ary Tolego, agar diberi 
kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan.

ÀMohon bantu doa untuk seluruh keluarga pastori agar diberi 
kekuatan dan hikmat yg daripada Tuhan agar dapat menghadapi 
seluruh permasalahan dan pencobaan.

ÀBuat teman-teman yang ingin memiliki foto-foto hiking, sekarang 
sudah dapat diperoleh dalam bentuk CD, dengan harga Rp. 
5000,-/CD. bagi yang berminat silahkan menghubungi  Yellen 
atau Vero. (dana yang terkumpul digunakan untuk mengisi kas 
kaum muda)  

On The News

NK!

Happy Birthday
Sept 1 Axel

2 Richan

7 Eva Mariana

16 Pandu

17 Pungky Silviayanti

21 Rudy Samuel K

Ketika aku kanak-kanak, 

aku merasa seperti kanak-kanak,

aku berkata-kata seperti kanak-kanak,

  aku berpikir seperti kanak-kanak.

Sekarang sesudah aku menjadi dewasa,
aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.

(1 Kor 13 : 11)
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Alasan untuk ini adalah: Tuhan lebih tertarik kepada 

karaktermu daripada kesenangan/kenyamanan hidupmu. Tuhan 

lebih tertarik untuk membuat hidupmu suci daripada 

membuat hidupmu senang. Kita bisa cukup senang di dunia, 

tapi itu bukanlah tujuan dari hidup. Tujuannya adalah pertumbuhan 

karakter, dalam kemiripan kepada Kristus.

Setahun terakhir ini telah menjadi tahun yang paling hebat 

dalam hidup saya tapi juga tahun yang paling sulit, dengan istri  Kay, 

ia terkena kanker. Dulu saya terbiasa berpikir bahwa hidup adalah 

bukit dan lembah suatu saat kamu melalui masa-masa gelap, 

kemudian kamu naik ke puncak, bolak-balik seperti itu. Saya tidak 

percaya itu lagi. Hidup bukannya dalam bentuk bukit dan lembah, 

sekarang saya percaya bahwa hidup adalah seperti 2 rel di rel kereta 

api, dan pada setiap waktu kamu mengalami sesuatu yang baik dan 

sesuatu yang buruk dalam hidupmu.

Tidak penting seberapa baiknya berbagai hal terjadi dalam 

hidupmu, selalu ada hal-hal yang buruk yang perlu diselesaikan. 

Dan tidak perduli seberapa buruknya yang terjadi dalam hidupmu, 

selalu ada sesuatu yang baik dimana engkau bisa bersyukur kepada 

Tuhan.

Engkau bisa fokus pada tujuan hidupmu, atau engkau bisa 

fokus pada masalahmu. Jika engkau fokus pada masalahmu, 

engkau akan menjadi terpusat pada dirimu (self-centeredness), 

masalahku, urusanku, sakitku.

Tapi satu cara yang paling mudah untuk menyingkirkan rasa 

sakit itu adalah dengan melepaskan fokusmu pada dirimu sendiri 

dan mulai memfokuskan diri kepada Allah dan kepada sesama.

Kami dengan cepat menemukan bahwa walaupun didoakan 

oleh ratusan ribu orang, Tuhan tidak akan menyembuhkan Kay atau 

Lanjut >>

Just 
Joking

“Hati yang gembira adalah obat 
yang manjur” Amsal 17:22
“Hati yang gembira membuat 
muka berseri-seri” Amsal 15:13

1. kalo orang bilang kamu judes, 
sabar aja. Kalo orang
bilang kamu reseh, senyumin aja. 
Tapi kalo ada orang bilang
kamu cakep, tonjok aja tuh orang, 
karena itu FITNAH!!!

2. IF u need ADVICE, message me. 
If u need FRIEND, call me.
IF u need HELP, e-mail me. If u 
need MONEY, nomor yg anda
tuju tidak dapat dihubungi. terima 
kasih.

3. Seorang nenek yang nyebrang 
jalan hampir ketabrak motor.
Pengendara motor marah : "Nenek 
bego! Nyebrang jalan gak
liat2!"
Nenek sewot : "Lo yg bego!! 
Nabrak nenek-nenek aja gak
kena..!!"

4. Hasil survey membuktikan 
bahwa 99% cewe milih cowo 
karena
punya wibawa :
wii...BAWA mobil sport
wii...BAWA uang banyak,
wii...BAWA handphone 10 jt, 
wii...BAWA credit card,
wi...BAWA body guard!!!!

5. Seorang tukang roti ditabrak 
metro mini, lalu polisi
datang dan bertanya,
"ada apa Pak??" Si tukang roti 
yang udah sekarat menjawab,

"ada nanas, ada keju, ada coklat, dan ada 
mocca.."

6. Saat kau sedih tak satupun yang 
menyadari kesedihanmu.
Saat bahagia tak satupun melihat 
senyumu. Tapi saat kau
kentut, semua menoleh kepadamu.
MENYEDIHKAN SEKALI...;

7. Di neraka Malaikat bertanya pada 
wanita A&B. Pernah
selingkuh?? A:Belum pernah!
M:Kamu dapat kunci sorga emas!
B:Saya sering, asik sih!
M:OK, kamu dapat kunci kamar saya 
hehehe

8. Suatu malam BRAD PITT pergi ke 
diskotik. Temen2 ga sabar bujuk
dia supaya ikut goyang.:
"Ayo, goyang dong Brad! Goyang dong 
Brad!".
Dari situ lah lagu GOYANG DOMBRET 
tercipta..

9. When i see baby, i remember "TEDDY 
BEAR DOLL".
When i see a little girl, i remember 
"BARBIE DOLL".
But when i see u, i remember
"PANADOL"

10. Orang AMERIKA kentut bilang 
EXCUSE ME. Orang British
kentut bilang PARDON ME. Orang 
SINGAPORE kentut bilang I'M
SORRY. Kalo Orang
Indonesia kentut, pasti bilang NOT ME!! 
NOT ME!
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meringankan penderitaannya. Keadaan sangat sulit untuk dia, tapi 

Allah sudah memperkuat karakternya, memberinya pelayanan 

menolong orang lain, memberinya sebuah kesaksian, menarik dia 

lebih dekat lagi kepada Allah dan kepada sesama.

Engkau harus belajar untuk berhadapan dengan hal yang 

baik maupun yang buruk dalam hidup. Sebenarnya, terkadang 

berurusan dengan yang baik bisa lebih sulit. Sebagai contoh, dalam 

setahun terakhir ini, secara begitu tiba-tiba, ketika sebuah buku 

terjual 15 juta buah, hal itu membuat saya langsung sangat kaya. Itu 

juga membawa banyak kepopuleran yang belum pernah saya 

hadapi sebelumnya. Saya pikir Allah tidak memberimu uang 

ataupun kepopuleran untuk ego  dirimu sendiri atau untuk engkau 

hidup enak-enakan.

Jadi saya mulai bertanya kepada Allah apa yang Ia inginkan 

untuk saya lakukan dengan uang, kepopuleran, dan pengaruh ini. 

Dia memberiku 2 pasal yang berbeda yang menolong saya 

menentukan apa yang harus dilakukan, 2 Korintus 9 dan Mazmur 

72.

Pertama, meskipun ada begitu banyak uang yang kami 

terima, kami tidak  akan mengubah gaya hidup 

kami sedikitpun. Kami tidak melakukan pembelian  

besar  apapun. 

Kedua, mulai sekitar tengah tahun lalu, saya berhenti 

mengambil gaji dari  gereja.

Ketiga, kami mendirikan yayasan-yayasan untuk 

mendanai sebuah inisiatif yang kami sebut The 

Peace Plan: untuk mendir ikan gereja,  

memperlengkapi pemimpin-pemimpin, menolong 

orang miskin, merawat yang sakit, dan mendidik 

Lanjut >>

Tuhan itu adalah hidup matiku, karena nggak rindu akhirnya nggak 
nyari, nggak nyari akhirnya nggak dapet, nggak dapet Tuhan? Sama 
aja mati. Seperti ikan tanpa air itu.

Seharusnya aku tau dan langsung percaya bahwa kasih Yesus adalah 
tanpa syarat, tanpa pamrih. IA mengasihi manusia apa adanya. 
Bahkan sekalipun manusia itu mengkhianati Dia, kasih Yesus itu tetap 
kepadanya. Bahkan sekalipun nanti manusia ada yang terpaksa masuk 
neraka: YESUS tetap mengasihi mereka. But there is rules, Tuhan tau 
yang baik dan benar. Mau terima kasihnya Yesus? Kamu akan dapat 
kehidupan. Nggak mau terima kasihNYA? Ada penghakiman, tetapi 
Yesus tetap mengasihimu. Itulah kasih tanpa pamrih.

Si pengkotbah kembali bercuap-cuap. “Yesus mengasihimu! Kasihilah 
Tuhan, karena IA terlebih dahulu mengasihimu!”, dan keningku tak 
lagi berkerut, “AMIN”.

Tahukah Anda ???
Ada satu pepatah cina kuno yang berkata, “Bila kita mendengar, kita akan lupa. 
Bila kita melihat, maka kita akan ingat. Tetapi bila kita lakukan, maka kita akan 
mengerti”.

ahukah anda bahwa manusia hanya mampu mengingat 10% dari apa yang 
Tdidengarnya. mengingat 20% dari yang dilihatnya. setelah beberapa waktu 
kita hanya akan mengingat 50% dari yang kita lihat dan dengar. Bila kita 
mengatakan sesuatu yang kita dengar dan lihat, maka kita akan mampu 
mengingat hingga 70% dari yang dikatakan. Tetapi bila kita mengatakan dan 
melakukan, maka kita akan mampu mengingat 90% dari yang dikatakan dan 
dilakukan. Tentunya hasil yang dicapai akan lebih besar lagi pada waktu kita 
mengatakan dan melakukan firman Tuhan.

Bangunlah sikap yg benar dari kebenaran ini, maka anda akan melihat perubahan 
besar didalam hidup anda.

“Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, 
dan melakukan perintah dan ketetapan-Nya, yang kusampaikan 
kepadamu pada hari ini”. (Ulangan 27:10)
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generasi masa depan.

Keempat, saya menjumlahkan semua yang telah gereja 

bayarkan kepada saya selama 24 tahun sejak 

saya memulai gereja, dan saya mengembalikan 

semuanya. Terasa sangat membebaskan untuk 

bisa melayani Allah secara cuma-cuma. 

Kita harus bertanya pada diri kita: Apakah saya akan 

hidup untuk kekayaan? Popularitas? Apakah saya akan 

diarahkan oleh tekanan? Perasaan bersalah? Kepahitan? 

Materialisme? Atau saya akan diarahkan oleh rencana 

rencana Allah untuk hidup saya? Ketika saya bangun pagi, saya 

duduk di sisi tempat tidur saya dan berkata, Tuhan, jika saya tidak 

menyelesaikan satu halpun pada hari ini, saya ingin mengenal 

Engkau lebih lagi dan mengasihi Engkau lebih lagi.

Tuhan tidak meletakkanmu di bumi hanya untuk 

mengisi daftar hal-hal yang harus dikerjakan. Dia lebih tertarik 

kepada siapa saya daripada apa yang saya lakukan. Karena 

itulah kita disebut human beings, bukan human doings.

Dalam masa-masa yang menyenangkan, PUJI TUHAN.

Dalam masa-masa sulit, CARI TUHAN.

Dalam masa-masa tenang, SEMBAH TUHAN. 

Dalam masa-masa yang menyakitkan, PERCAYAI 

TUHAN. 

Setiap saat, BERSYUKURLAH KEPADA TUHAN.

***END***

Kasih Tuhan Tak Bersyarat? Masa Iya?
Suatu kali si pengkotbah kembali cuap-cuap di mimbar. “Yesus 
mengasihi kamu-kamu sekalian tanpa syarat! Tanpa pamrih!” 
ujarnya mengajak jemaat untuk meresponi kasih Tuhan. Ada yang 
berkata: “AMIN!”, ada yang diam aja, ada yang ngantuk, ada yang 
menangis..bertobat. Tapi aku? Keningku kembali berkerut.

Aku ingat film seri Friends yang lagi seru-serunya. Episode kali itu 
nyeritain taruhan antara Phoebe dan Mark untuk membuktikan 
bahwa tidak ada satu manusiapun di bumi ini yang mau berbuat baik 
kepada manusia lainnya “tanpa pamrih”. Semua yang dilakukan 
manusia adalah pamrih, mengharapkan sesuatu untuk dirinya 
sendiri. Cerita berakhir dengan Mark yang kalah taruhan gara-gara 
nggak bisa nyari satupun contoh kasus manusia yang mau berbuat 
baik tanpa pamrih. Hmm, bener juga ya, pikirku. Ketika kita memberi 
sedekah buat pengemis kita mendapat perasaan senang, perasaan itu 
udah termasuk pamrih. Ketika kita berbuat baik pada teman itupun 
pamrih karena kita melakukannya karena ia teman..bukan musuh. 
Ketika kita berbuat baik untuk musuh sekalipun..itupun pamrih 
karena kita akan merasa bangga.. telah mengalahkan kejahatan 
dengan kebaikan, atau setidaknya musuh kita itu nggak musuhin kita 
lagi. PAMRIH.

Keningku berkerut. Apakah betul Kasih Yesus juga tanpa pamrih?? 
Bukankah DIA juga mengharapkan sesuatu dari manusia? Bukankan 
DIA memberikan keselamatan itu hanya kepada manusia yang mau 
menerimaNYA? Keningku berkerut, dan aku pulang dengan sakit 
kepala.

Keningku Kembali Normal
Hei..!!! Aku nggak bisa gini terus. Tiap kali denger khotbah, bukannya 
diberkati...malah sakit kepala. Gara-garanya simple: aku selalu 
menggunakan pikiranku dan logikaku. Merasa lebih pintar dan 
langsung mengkritik. Aku jadi pengkritik dan wasit. Sementara 
orang-orang diberkati karena mereka menerima firman Tuhan 
dengan hatu yang lapang dan hancur.

Seharusnya aku menangkap pesan dari cerita rusa rindu sungai dan 
ikan yang dikeluarkan dari air itu dengan benar, bahwa rindu sama 

Lanjut >>
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NK! On Reflection

Panggilan Untuk Melayani
Kata Yesus kepada Simon:
"Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan 
sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, merekapun 
meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus (Lukas 5 : 10b-11)

Mungkin .....
Panggilan itu .....
Sudah lama kita dengar .....
Sudah sering kita dengar .....

Panggilan untuk melayani .....
Melayani jiwa-jiwa .....
Menjala manusia .....

Tapi .....

Bagaimana tanggapan kita .....?
Bagaimana reaksi kita .....?

Nanti dulu Tuhan .....
Baru saja aku dapat kedudukan .....
Baru saja aku dapat kekayaan .....
Baru saja aku dapat kenikmatan .....

Atau .....

Akankah kita tinggalkan itu semua..??
Akankan kita tinggalkan segala sesuatu..??

Dan .....

Mengikut Yesus .....???

Tuhan memberkati

NK! Corners

KENINGKU BERKERUT
Ikan Megap-Megap
Rindu pada Tuhan, itu tema yang dikotbahin ama si pengkotbah 
diatas mimbar sore itu. “Seperti rusa yang merindukan sungai yang 
berair, begitu pula kerinduan kita pada Tuhan!!”, teriak si 
pengkotbah dengan bersemangat. Sebagian besar jemaat 
meresponinya dengan teriakan: “AMIN!”, sebagian lagi cuek dengan 
pandangan kosong, beberapa ngobrol, dan satu-dua orang 
menunduk..menangis. Mungkin kata-kata itu me-rhema buat mereka, 
kena di hati mereka. Tapi  aku..., keningku berkerut, otakku berpikir.

Lalu berlanjut dangan contoh lain, “Kerinduan pada Tuhan itu seperti 
ikan yang dikeluarkan dari air..mulutnya megap-megap. Mungkin 
jika ikan itu bisa berbicara dia akan berteriak: bawa aku kembali ke 
air!!”. Teriak si pengkotbah dengan semangat. Aku? Keningku 
semakin berkerut.

Keningku nggak bisa kembali normal, terus berlipat-lipat. Otakku 
berpikir..”gak bisa gitu perumpamaannya! Rusa itu gak rindu sama 
sungai..dia itu butuh sama sungai. Ikan megap-megap itu butuh air, 
bukannya rindu sama air. Definisi rindu ialah butuh nggak butuh; dia 
pengen dan harus ketemu.
Menurut aku, rindu itu seperti ikan di akuarium rindu hidup di 
sungai, di habitat aslinya. Rindu itu ialah jika si rusa haus nggak haus, 
dia pengen deket ama sungai. Rindu itu ialah kayak sepasang kekasih 
yang meskipun nggak butuh tapi pengen ketemu terus.
Rindu Tuhan itu ialah meskipun mungkin kita “nggak butuh” Tuhan 
tapi pengen terus ada di dekatNya. Mungkin kita nggak lagi dalam 
masalah, mungkin kita lagi diberkati, mungkin rasanya kita lagi 
nggak perlu pertolongan Tuhan, tapi kepengennya dekeeet terus ama 
Tuhan. Itulah yang aku sebut rindu.
Tapi ada yang salah dengan diriku. Keningku masih berkerut. 
Kesannya memang berpikir sesuatu yang  baik dan rohani.. tapi aku 
pulang dengan pusing kepala, merasa lebih pinter dari si pengkotbah, 
dan nggak dapet apa-apa...., sementara yang lain pulang dengan 
kerinduan sama Tuhan yang lebih lagi.

Lanjut >>



terdiri dari Robin, Saut, Pandu dan Beny, Tim Foto Model : Yelen, Vero, 

Lony, Eva, Vera, Lisa, Indri, Pungky, Novi, Ivana, Hana & Richan ( sebagai 

tim rohani), sedangkan kuli angkutnya adalah Andre & Daniel. Tapi akibat 

harus mengangkut barang bawaan yg sangat berat (buntelan di perut –red) 

terpaksa pak Ketu tertinggal jauh dibelakang. Maap, bukannya 

kami mau menghina, bukannya kami mau mengejek, tapii... maap 

kami cuma b’canda, maap! (jadi mirip mpok minah aja nih -red)

Selama perjalanan tim ekspedisi menikmati dan melihat 

Masterpiece hasil karya Allah yang membuat bulu kuduk berdiri, 

yang ternyata Allah juga berkarya setiap hari disekitar kita agar kita dapat 

menikmatinya setiap saat. Tim ekspedisi begitu menikmati dan 

mendapatkan semangat baru.

Akhirnya....tibalah kami semua di “Cucu”-nya air terjun Niagara. 

Karena terlalu bersemangat, saudara Pandu memeluk sebongkah batu. 

Disana seluruh anggota tim berkesempatan untuk menghabiskan 

perbekalannya yang dilanjutkan dengan pelaksanaan ritual agustusan.

Dalam ritual itu berhasil ditemukan duet angka 10 (Ivana & Andre), 

lalu dengan dipimpin oleh ”Opung”  Vero & “Seus” Yellen. qta semua 

mengikuti suatu games, yang ternyata ternoda oleh tragedi dari si duet 10. 

meskipun kami semua ber-basah-basahan tapi kami semua sangat 

merasakan sukacita. Nah..!! sekarang buat temen-temen yang ga ikut 

hiking, kami cuma bisa menyampaikan dua patah kata: RUGI.. DEH..!!  

8 13

NK! On Reflection

Yesus berkata kepada mereka: 
"Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia." 
(Markus 1:17)

Tuhan .....
Jadikan aku penjala manusia ......
Jadikan aku pengkotbah .....
Jadikan aku penyanyi di gereja ...... 
Jadikan aku pemain musik dalam pelayanan ...... 

Jadikan aku hamba-Mu .......
Jadikan aku pengerja-Mu ...... 
Dan ...... 
Mungkin banyak "Jadikan aku." lagi ...... 

Namun ....... 
Bagaimana dengan ajakan-Nya ...... 
Untuk mengikut Dia ..... ?

Atau ..... 
Kita mau melayani Dia ...... 
Tanpa mengikut Dia ...... ?

Atau mungkin ...... 
Jangan kan untuk mengikut Dia ...... 
Keinginan untuk melayani Dia pun belum ada ......

Di manakah posisi kita saat ini ..... ??

Tuhan memberkati. 

Mengikut YESUS dan Melayani

Mirip Ga?
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3 Minutes Prayer
By Ketua Pemuda

Rekan-rekan kaum muda, berusahalah untuk lebih sensitif 

mendengarkan suara hatimu yang berasal dariNya. Lihat sekelilingmu, 

mereka memerlukan kasih darimu dan biarkan mereka melihat ada kasih di 

hidupmu. Jangan batasi kasih DIA yang ada padamu, karna DIA mau 

berkarya dalam hidupmu.

Pergunakan waktu dan kesempatan untuk menjadi bagian dari 

pekerjaan ALLAH dalam dunia ini. Kamu akan melihat keindahan pelangi 

hidupmu bila kamu bisa mengisi hidupmu dengan warna-warni yang Dia 

berikan di dalam hidupmu.

“Hidup ini indah bersama DIA, jangan dibikin susah”

Tema 3-Minutes Prayer bulan september

1. Gembala beserta seluruh keluarga.

2. Rekan-rekan yang sedang mencari pekerjaan.

3. rekan-rekan yang mulai masuk tahun ajaran baru.

Emang bener banget sih! Kata cuplikan lagu nasional diatas, klo 

tanggal 17 agustus tuh adalah hari kemerdekaan qta. Tapi tau ga?? Klo 

tanggal 17 agustus kemarin (tepatnya 17 agustus 2007), ternyata ada 

sesuatu yang beda buat anak-anak kaum muda GPDI Haleluya cimahi.

Jadi waktu itu qta semua sesuai dengan instruksi pak presiden alias 

ketua pemuda mengadakan acara hiking ke suatu tempat yang namanya 

“Komando”. Pokoknya ada di daerah cisarua. Tapi tau ga?? Bapak Ketua 

qta alias “eyang”, bilang qta kumpul di gereja jam 7 pagi. Eehh ternyata... 

dia terlambat alias ngaret, dia baru datang sekitar jam 8 (tapi kami bisa 

maklum klo pak K'tu ngaret, khan di rumahnya banyak pohon karet  

he...he..he...).

Jadi ujung-ujungnya qta baru berangkat jam 9 pagi dengan 

menempuh perjalanan sekitar 30 menit dengan menunggangi mobil 

masyarakat dengan driver Mr.Yaya, yang disertai dengan pengorbanan 

pahlawan qta, saudara Daniel yang rela duduk dibawah. Meskipun 

perjalanan sedikit terganggu oleh macet 
2

diperjalanan karena ada kerumunan orang  di 

pinggir yang sedang menonton pertandingan 

“agustus-an”.

Dengan semangat '45 tim ekspedisi akhirnya 

berhasil tiba di ladang teh. Dan dimulainya 

perjalanan dengan formasi tim pengendus yang 

Tujuh belas agustus tahun empat lima...

Itulah hari kemerdekaan kita.................

Hari Merdeka...Nusa dan bangsa..........

Hari lahirnya bangsa Indonesia......
Mer...De...Ka......

“saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, 

sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang saling 

mengasihi lahir dari Allah dan Mengenal Allah”. (1 Yoh 4 : 7 )

HIKING

Lanjut >>



NK! On Pezen-Pezen
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Song List :
1. Yesus Kau Dahsyat
2. Hati S’bagai Hamba
3. Ajarku MengenalMu
4. King Of Majesty
5. Tetap Setia
6. Sungguh Kau Allahku
7. Setiap Saat
8. Cinta Selamanya
9. Terlena
10.With All I Am 

With You
By. Nikita

A Gift Of Love

Penulis : Charles Stanley

Song List :
1. Hiding Place 
2. He Never sleeps 
3. Sacrifice of Praise 
4. All the Earth
5. Fresh Fire 
6. WIth A Thankful Heart
7. Lead Me Through The Night
8. Hear Us From Heaven
9. Break Through
10.Revelation Song
11.Psalm 23
12.Still 

Hiding Place
By. Don Moen

Kasih selalu diperlukan. Yesus selalu menjadi 
jawabannya.

Dunia sangat membutuhkan kasih, tulis pendeta dan pengajar 
Alkitab Charles Stanley. Karena Allah tidak terbatas dan penuh belas kasihan, Ia 
mendengar teriakan kita dan menjawab dalam bentuk sebuah pemberian yang 
sempurna, Yesus.

Renungkanlah kebenaran yang sederhana ini: semua sifat Allah yang ajaib 
akan tidak berarti kecuali Allah juga adalah seorang pemberi.

Ia mengasihi dunia, dan bukti kasih-Nya Ia telah menyerahkan Anak-Nya. Dari 
pandangan yang sederhana namun penting ini, Dr. Stanley menyatakan 
kekayaan dari Sang Pemberi dan kemuliaan pemberian-Nya. Stanley menyelidiki 
banyak segi dari sifat alami Allah yang murah hati, pertama dalam karakter-Nya, 
kemudian dalam pernyataan tentang diri-Nya sendiri melalui Anak-Nya, dan 
akhirnya dalam pengaruh yang diakibatkan oleh pemberian-Nya yang luar biasa.

Ditulis dalam bentuk renungan harian yang hangat, A Gift of Love akan 
membuat tingginya dan dalamnya kasih Allah bersinar dalam hati Anda

D: Benny Anto
U :  Ketua Pemuda
DU :  Mas Sugeng kapan q-ta 

kumpul lagi!!! Supaya aku 
lebih deket lagi ma 
temen2..

D :  Seorang legend
U :  Junior Indri
DU :  Jangan banyak panas-

panasan

D :  Indri’e
U :  Lala-Lili-Pak’de.E-Pugu
DU :  “SEMANGAT” btw kpn 

kumpul brg2 lg? tetep 
utamakan Tuhan dlm stiap 
perbuatan..TYM

D :  Robin
U :  Vera, Eva, Loni, Pungky
DU :  Merdeka!!! Akhirnya 

cita2 kita tersampai 
juga!!! kpn lg ya? 

D :  Daniel
U :  Semua yg hiking
DU :  betis2 yg sakit...badan2 

yg pegel...digosok ma 
minyak tawon past i  
sembuh lagi tuh he3x.  
GBU

D : Mr. Wise
U : yg baca
DU : TUHAN ITU BAIK, 

apapun yang kita alami, 
bagaimanapun keadaan 

kita, baik atau tidak baik, 
TUHAN TETAP BAIK 
adanya.

D :  Lisa
U :  Pugu
DU : Selamat datang dan 

selamat bergabung di  
p e m u d a  G P d I  
Haleluya..Datang terus ya,,,

D : Mr. Wise
U : Lony, Yellen, Ivana
DU : Happy B’day, “Umur 

panjang ada di tangan 
kanannya, di tangan kirinya 
kekayaan dan kehormatan”. 
(Amsal 3 : 16).

D :  Indri’e
U :   Semua pemuda GPdI
DU :  kpn jln2 lagi.. request.. 

konsumsinya dibanyakin 
jenisnya okay!!! GB ‘ us.

D :  Lisa
U :  Daniel dan Mas Sugeng
DU :  makasih untuk semuanya. 

makasih bwt hari  i tu. 
Makasih bwt kesenangan yg 
udah diberikan. Makasih 
kami ulang dgn selamat.

D :  Robin
U :  Pemuda/I GPdI Haleluya
DU :  Seru ga hikingnya? Sori 

aku dah bwt kalian cape, tp 
seru kan..
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3 Minutes Prayer
By Ketua Pemuda

Rekan-rekan kaum muda, berusahalah untuk lebih sensitif 

mendengarkan suara hatimu yang berasal dariNya. Lihat sekelilingmu, 

mereka memerlukan kasih darimu dan biarkan mereka melihat ada kasih di 

hidupmu. Jangan batasi kasih DIA yang ada padamu, karna DIA mau 

berkarya dalam hidupmu.

Pergunakan waktu dan kesempatan untuk menjadi bagian dari 

pekerjaan ALLAH dalam dunia ini. Kamu akan melihat keindahan pelangi 

hidupmu bila kamu bisa mengisi hidupmu dengan warna-warni yang Dia 

berikan di dalam hidupmu.

“Hidup ini indah bersama DIA, jangan dibikin susah”

Tema 3-Minutes Prayer bulan september

1. Gembala beserta seluruh keluarga.

2. Rekan-rekan yang sedang mencari pekerjaan.

3. rekan-rekan yang mulai masuk tahun ajaran baru.

Emang bener banget sih! Kata cuplikan lagu nasional diatas, klo 

tanggal 17 agustus tuh adalah hari kemerdekaan qta. Tapi tau ga?? Klo 

tanggal 17 agustus kemarin (tepatnya 17 agustus 2007), ternyata ada 

sesuatu yang beda buat anak-anak kaum muda GPDI Haleluya cimahi.

Jadi waktu itu qta semua sesuai dengan instruksi pak presiden alias 

ketua pemuda mengadakan acara hiking ke suatu tempat yang namanya 

“Komando”. Pokoknya ada di daerah cisarua. Tapi tau ga?? Bapak Ketua 

qta alias “eyang”, bilang qta kumpul di gereja jam 7 pagi. Eehh ternyata... 

dia terlambat alias ngaret, dia baru datang sekitar jam 8 (tapi kami bisa 

maklum klo pak K'tu ngaret, khan di rumahnya banyak pohon karet  

he...he..he...).

Jadi ujung-ujungnya qta baru berangkat jam 9 pagi dengan 

menempuh perjalanan sekitar 30 menit dengan menunggangi mobil 

masyarakat dengan driver Mr.Yaya, yang disertai dengan pengorbanan 

pahlawan qta, saudara Daniel yang rela duduk dibawah. Meskipun 

perjalanan sedikit terganggu oleh macet 
2

diperjalanan karena ada kerumunan orang  di 

pinggir yang sedang menonton pertandingan 

“agustus-an”.

Dengan semangat '45 tim ekspedisi akhirnya 

berhasil tiba di ladang teh. Dan dimulainya 

perjalanan dengan formasi tim pengendus yang 

Tujuh belas agustus tahun empat lima...

Itulah hari kemerdekaan kita.................

Hari Merdeka...Nusa dan bangsa..........

Hari lahirnya bangsa Indonesia......
Mer...De...Ka......

“saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, 

sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang saling 

mengasihi lahir dari Allah dan Mengenal Allah”. (1 Yoh 4 : 7 )

HIKING

Lanjut >>
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NK! On Reflection

Yesus berkata kepada mereka: 
"Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia." 
(Markus 1:17)

Tuhan .....
Jadikan aku penjala manusia ......
Jadikan aku pengkotbah .....
Jadikan aku penyanyi di gereja ...... 
Jadikan aku pemain musik dalam pelayanan ...... 

Jadikan aku hamba-Mu .......
Jadikan aku pengerja-Mu ...... 
Dan ...... 
Mungkin banyak "Jadikan aku." lagi ...... 

Namun ....... 
Bagaimana dengan ajakan-Nya ...... 
Untuk mengikut Dia ..... ?

Atau ..... 
Kita mau melayani Dia ...... 
Tanpa mengikut Dia ...... ?

Atau mungkin ...... 
Jangan kan untuk mengikut Dia ...... 
Keinginan untuk melayani Dia pun belum ada ......

Di manakah posisi kita saat ini ..... ??

Tuhan memberkati. 

Mengikut YESUS dan Melayani

Mirip Ga?
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NK! On Reflection

Panggilan Untuk Melayani
Kata Yesus kepada Simon:
"Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan 
sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, merekapun 
meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus (Lukas 5 : 10b-11)

Mungkin .....
Panggilan itu .....
Sudah lama kita dengar .....
Sudah sering kita dengar .....

Panggilan untuk melayani .....
Melayani jiwa-jiwa .....
Menjala manusia .....

Tapi .....

Bagaimana tanggapan kita .....?
Bagaimana reaksi kita .....?

Nanti dulu Tuhan .....
Baru saja aku dapat kedudukan .....
Baru saja aku dapat kekayaan .....
Baru saja aku dapat kenikmatan .....

Atau .....

Akankah kita tinggalkan itu semua..??
Akankan kita tinggalkan segala sesuatu..??

Dan .....

Mengikut Yesus .....???

Tuhan memberkati

NK! Corners

KENINGKU BERKERUT
Ikan Megap-Megap
Rindu pada Tuhan, itu tema yang dikotbahin ama si pengkotbah 
diatas mimbar sore itu. “Seperti rusa yang merindukan sungai yang 
berair, begitu pula kerinduan kita pada Tuhan!!”, teriak si 
pengkotbah dengan bersemangat. Sebagian besar jemaat 
meresponinya dengan teriakan: “AMIN!”, sebagian lagi cuek dengan 
pandangan kosong, beberapa ngobrol, dan satu-dua orang 
menunduk..menangis. Mungkin kata-kata itu me-rhema buat mereka, 
kena di hati mereka. Tapi  aku..., keningku berkerut, otakku berpikir.

Lalu berlanjut dangan contoh lain, “Kerinduan pada Tuhan itu seperti 
ikan yang dikeluarkan dari air..mulutnya megap-megap. Mungkin 
jika ikan itu bisa berbicara dia akan berteriak: bawa aku kembali ke 
air!!”. Teriak si pengkotbah dengan semangat. Aku? Keningku 
semakin berkerut.

Keningku nggak bisa kembali normal, terus berlipat-lipat. Otakku 
berpikir..”gak bisa gitu perumpamaannya! Rusa itu gak rindu sama 
sungai..dia itu butuh sama sungai. Ikan megap-megap itu butuh air, 
bukannya rindu sama air. Definisi rindu ialah butuh nggak butuh; dia 
pengen dan harus ketemu.
Menurut aku, rindu itu seperti ikan di akuarium rindu hidup di 
sungai, di habitat aslinya. Rindu itu ialah jika si rusa haus nggak haus, 
dia pengen deket ama sungai. Rindu itu ialah kayak sepasang kekasih 
yang meskipun nggak butuh tapi pengen ketemu terus.
Rindu Tuhan itu ialah meskipun mungkin kita “nggak butuh” Tuhan 
tapi pengen terus ada di dekatNya. Mungkin kita nggak lagi dalam 
masalah, mungkin kita lagi diberkati, mungkin rasanya kita lagi 
nggak perlu pertolongan Tuhan, tapi kepengennya dekeeet terus ama 
Tuhan. Itulah yang aku sebut rindu.
Tapi ada yang salah dengan diriku. Keningku masih berkerut. 
Kesannya memang berpikir sesuatu yang  baik dan rohani.. tapi aku 
pulang dengan pusing kepala, merasa lebih pinter dari si pengkotbah, 
dan nggak dapet apa-apa...., sementara yang lain pulang dengan 
kerinduan sama Tuhan yang lebih lagi.

Lanjut >>
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generasi masa depan.

Keempat, saya menjumlahkan semua yang telah gereja 

bayarkan kepada saya selama 24 tahun sejak 

saya memulai gereja, dan saya mengembalikan 

semuanya. Terasa sangat membebaskan untuk 

bisa melayani Allah secara cuma-cuma. 

Kita harus bertanya pada diri kita: Apakah saya akan 

hidup untuk kekayaan? Popularitas? Apakah saya akan 

diarahkan oleh tekanan? Perasaan bersalah? Kepahitan? 

Materialisme? Atau saya akan diarahkan oleh rencana 

rencana Allah untuk hidup saya? Ketika saya bangun pagi, saya 

duduk di sisi tempat tidur saya dan berkata, Tuhan, jika saya tidak 

menyelesaikan satu halpun pada hari ini, saya ingin mengenal 

Engkau lebih lagi dan mengasihi Engkau lebih lagi.

Tuhan tidak meletakkanmu di bumi hanya untuk 

mengisi daftar hal-hal yang harus dikerjakan. Dia lebih tertarik 

kepada siapa saya daripada apa yang saya lakukan. Karena 

itulah kita disebut human beings, bukan human doings.

Dalam masa-masa yang menyenangkan, PUJI TUHAN.

Dalam masa-masa sulit, CARI TUHAN.

Dalam masa-masa tenang, SEMBAH TUHAN. 

Dalam masa-masa yang menyakitkan, PERCAYAI 

TUHAN. 

Setiap saat, BERSYUKURLAH KEPADA TUHAN.

***END***

Kasih Tuhan Tak Bersyarat? Masa Iya?
Suatu kali si pengkotbah kembali cuap-cuap di mimbar. “Yesus 
mengasihi kamu-kamu sekalian tanpa syarat! Tanpa pamrih!” 
ujarnya mengajak jemaat untuk meresponi kasih Tuhan. Ada yang 
berkata: “AMIN!”, ada yang diam aja, ada yang ngantuk, ada yang 
menangis..bertobat. Tapi aku? Keningku kembali berkerut.

Aku ingat film seri Friends yang lagi seru-serunya. Episode kali itu 
nyeritain taruhan antara Phoebe dan Mark untuk membuktikan 
bahwa tidak ada satu manusiapun di bumi ini yang mau berbuat baik 
kepada manusia lainnya “tanpa pamrih”. Semua yang dilakukan 
manusia adalah pamrih, mengharapkan sesuatu untuk dirinya 
sendiri. Cerita berakhir dengan Mark yang kalah taruhan gara-gara 
nggak bisa nyari satupun contoh kasus manusia yang mau berbuat 
baik tanpa pamrih. Hmm, bener juga ya, pikirku. Ketika kita memberi 
sedekah buat pengemis kita mendapat perasaan senang, perasaan itu 
udah termasuk pamrih. Ketika kita berbuat baik pada teman itupun 
pamrih karena kita melakukannya karena ia teman..bukan musuh. 
Ketika kita berbuat baik untuk musuh sekalipun..itupun pamrih 
karena kita akan merasa bangga.. telah mengalahkan kejahatan 
dengan kebaikan, atau setidaknya musuh kita itu nggak musuhin kita 
lagi. PAMRIH.

Keningku berkerut. Apakah betul Kasih Yesus juga tanpa pamrih?? 
Bukankah DIA juga mengharapkan sesuatu dari manusia? Bukankan 
DIA memberikan keselamatan itu hanya kepada manusia yang mau 
menerimaNYA? Keningku berkerut, dan aku pulang dengan sakit 
kepala.

Keningku Kembali Normal
Hei..!!! Aku nggak bisa gini terus. Tiap kali denger khotbah, bukannya 
diberkati...malah sakit kepala. Gara-garanya simple: aku selalu 
menggunakan pikiranku dan logikaku. Merasa lebih pintar dan 
langsung mengkritik. Aku jadi pengkritik dan wasit. Sementara 
orang-orang diberkati karena mereka menerima firman Tuhan 
dengan hatu yang lapang dan hancur.

Seharusnya aku menangkap pesan dari cerita rusa rindu sungai dan 
ikan yang dikeluarkan dari air itu dengan benar, bahwa rindu sama 

Lanjut >>
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meringankan penderitaannya. Keadaan sangat sulit untuk dia, tapi 

Allah sudah memperkuat karakternya, memberinya pelayanan 

menolong orang lain, memberinya sebuah kesaksian, menarik dia 

lebih dekat lagi kepada Allah dan kepada sesama.

Engkau harus belajar untuk berhadapan dengan hal yang 

baik maupun yang buruk dalam hidup. Sebenarnya, terkadang 

berurusan dengan yang baik bisa lebih sulit. Sebagai contoh, dalam 

setahun terakhir ini, secara begitu tiba-tiba, ketika sebuah buku 

terjual 15 juta buah, hal itu membuat saya langsung sangat kaya. Itu 

juga membawa banyak kepopuleran yang belum pernah saya 

hadapi sebelumnya. Saya pikir Allah tidak memberimu uang 

ataupun kepopuleran untuk ego  dirimu sendiri atau untuk engkau 

hidup enak-enakan.

Jadi saya mulai bertanya kepada Allah apa yang Ia inginkan 

untuk saya lakukan dengan uang, kepopuleran, dan pengaruh ini. 

Dia memberiku 2 pasal yang berbeda yang menolong saya 

menentukan apa yang harus dilakukan, 2 Korintus 9 dan Mazmur 

72.

Pertama, meskipun ada begitu banyak uang yang kami 

terima, kami tidak  akan mengubah gaya hidup 

kami sedikitpun. Kami tidak melakukan pembelian  

besar  apapun. 

Kedua, mulai sekitar tengah tahun lalu, saya berhenti 

mengambil gaji dari  gereja.

Ketiga, kami mendirikan yayasan-yayasan untuk 

mendanai sebuah inisiatif yang kami sebut The 

Peace Plan: untuk mendir ikan gereja,  

memperlengkapi pemimpin-pemimpin, menolong 

orang miskin, merawat yang sakit, dan mendidik 
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Tuhan itu adalah hidup matiku, karena nggak rindu akhirnya nggak 
nyari, nggak nyari akhirnya nggak dapet, nggak dapet Tuhan? Sama 
aja mati. Seperti ikan tanpa air itu.

Seharusnya aku tau dan langsung percaya bahwa kasih Yesus adalah 
tanpa syarat, tanpa pamrih. IA mengasihi manusia apa adanya. 
Bahkan sekalipun manusia itu mengkhianati Dia, kasih Yesus itu tetap 
kepadanya. Bahkan sekalipun nanti manusia ada yang terpaksa masuk 
neraka: YESUS tetap mengasihi mereka. But there is rules, Tuhan tau 
yang baik dan benar. Mau terima kasihnya Yesus? Kamu akan dapat 
kehidupan. Nggak mau terima kasihNYA? Ada penghakiman, tetapi 
Yesus tetap mengasihimu. Itulah kasih tanpa pamrih.

Si pengkotbah kembali bercuap-cuap. “Yesus mengasihimu! Kasihilah 
Tuhan, karena IA terlebih dahulu mengasihimu!”, dan keningku tak 
lagi berkerut, “AMIN”.

Tahukah Anda ???
Ada satu pepatah cina kuno yang berkata, “Bila kita mendengar, kita akan lupa. 
Bila kita melihat, maka kita akan ingat. Tetapi bila kita lakukan, maka kita akan 
mengerti”.

ahukah anda bahwa manusia hanya mampu mengingat 10% dari apa yang 
Tdidengarnya. mengingat 20% dari yang dilihatnya. setelah beberapa waktu 
kita hanya akan mengingat 50% dari yang kita lihat dan dengar. Bila kita 
mengatakan sesuatu yang kita dengar dan lihat, maka kita akan mampu 
mengingat hingga 70% dari yang dikatakan. Tetapi bila kita mengatakan dan 
melakukan, maka kita akan mampu mengingat 90% dari yang dikatakan dan 
dilakukan. Tentunya hasil yang dicapai akan lebih besar lagi pada waktu kita 
mengatakan dan melakukan firman Tuhan.

Bangunlah sikap yg benar dari kebenaran ini, maka anda akan melihat perubahan 
besar didalam hidup anda.

“Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, 
dan melakukan perintah dan ketetapan-Nya, yang kusampaikan 
kepadamu pada hari ini”. (Ulangan 27:10)
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Alasan untuk ini adalah: Tuhan lebih tertarik kepada 

karaktermu daripada kesenangan/kenyamanan hidupmu. Tuhan 

lebih tertarik untuk membuat hidupmu suci daripada 

membuat hidupmu senang. Kita bisa cukup senang di dunia, 

tapi itu bukanlah tujuan dari hidup. Tujuannya adalah pertumbuhan 

karakter, dalam kemiripan kepada Kristus.

Setahun terakhir ini telah menjadi tahun yang paling hebat 

dalam hidup saya tapi juga tahun yang paling sulit, dengan istri  Kay, 

ia terkena kanker. Dulu saya terbiasa berpikir bahwa hidup adalah 

bukit dan lembah suatu saat kamu melalui masa-masa gelap, 

kemudian kamu naik ke puncak, bolak-balik seperti itu. Saya tidak 

percaya itu lagi. Hidup bukannya dalam bentuk bukit dan lembah, 

sekarang saya percaya bahwa hidup adalah seperti 2 rel di rel kereta 

api, dan pada setiap waktu kamu mengalami sesuatu yang baik dan 

sesuatu yang buruk dalam hidupmu.

Tidak penting seberapa baiknya berbagai hal terjadi dalam 

hidupmu, selalu ada hal-hal yang buruk yang perlu diselesaikan. 

Dan tidak perduli seberapa buruknya yang terjadi dalam hidupmu, 

selalu ada sesuatu yang baik dimana engkau bisa bersyukur kepada 

Tuhan.

Engkau bisa fokus pada tujuan hidupmu, atau engkau bisa 

fokus pada masalahmu. Jika engkau fokus pada masalahmu, 

engkau akan menjadi terpusat pada dirimu (self-centeredness), 

masalahku, urusanku, sakitku.

Tapi satu cara yang paling mudah untuk menyingkirkan rasa 

sakit itu adalah dengan melepaskan fokusmu pada dirimu sendiri 

dan mulai memfokuskan diri kepada Allah dan kepada sesama.

Kami dengan cepat menemukan bahwa walaupun didoakan 

oleh ratusan ribu orang, Tuhan tidak akan menyembuhkan Kay atau 
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Just 
Joking

“Hati yang gembira adalah obat 
yang manjur” Amsal 17:22
“Hati yang gembira membuat 
muka berseri-seri” Amsal 15:13

1. kalo orang bilang kamu judes, 
sabar aja. Kalo orang
bilang kamu reseh, senyumin aja. 
Tapi kalo ada orang bilang
kamu cakep, tonjok aja tuh orang, 
karena itu FITNAH!!!

2. IF u need ADVICE, message me. 
If u need FRIEND, call me.
IF u need HELP, e-mail me. If u 
need MONEY, nomor yg anda
tuju tidak dapat dihubungi. terima 
kasih.

3. Seorang nenek yang nyebrang 
jalan hampir ketabrak motor.
Pengendara motor marah : "Nenek 
bego! Nyebrang jalan gak
liat2!"
Nenek sewot : "Lo yg bego!! 
Nabrak nenek-nenek aja gak
kena..!!"

4. Hasil survey membuktikan 
bahwa 99% cewe milih cowo 
karena
punya wibawa :
wii...BAWA mobil sport
wii...BAWA uang banyak,
wii...BAWA handphone 10 jt, 
wii...BAWA credit card,
wi...BAWA body guard!!!!

5. Seorang tukang roti ditabrak 
metro mini, lalu polisi
datang dan bertanya,
"ada apa Pak??" Si tukang roti 
yang udah sekarat menjawab,

"ada nanas, ada keju, ada coklat, dan ada 
mocca.."

6. Saat kau sedih tak satupun yang 
menyadari kesedihanmu.
Saat bahagia tak satupun melihat 
senyumu. Tapi saat kau
kentut, semua menoleh kepadamu.
MENYEDIHKAN SEKALI...;

7. Di neraka Malaikat bertanya pada 
wanita A&B. Pernah
selingkuh?? A:Belum pernah!
M:Kamu dapat kunci sorga emas!
B:Saya sering, asik sih!
M:OK, kamu dapat kunci kamar saya 
hehehe

8. Suatu malam BRAD PITT pergi ke 
diskotik. Temen2 ga sabar bujuk
dia supaya ikut goyang.:
"Ayo, goyang dong Brad! Goyang dong 
Brad!".
Dari situ lah lagu GOYANG DOMBRET 
tercipta..

9. When i see baby, i remember "TEDDY 
BEAR DOLL".
When i see a little girl, i remember 
"BARBIE DOLL".
But when i see u, i remember
"PANADOL"

10. Orang AMERIKA kentut bilang 
EXCUSE ME. Orang British
kentut bilang PARDON ME. Orang 
SINGAPORE kentut bilang I'M
SORRY. Kalo Orang
Indonesia kentut, pasti bilang NOT ME!! 
NOT ME!
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NK! On Focus

Ini adalah sebuah wawancara yang benar-benar luar biasa 

dengan Rick Warren, penulis Purpose Driven Life dan pastor dari 

Gereja Saddleback di California.

Dalam sebuah wawancara dengan Paul Bradshaw, Rick 

Warren mengatakan: 

Orang-orang bertanya kepada saya, apa tujuan dari hidup? Dan 

jawab saya adalah: 

secara ringkas, hidup adalah persiapan untuk kekekalan.

Kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya,

dan Tuhan menginginkan kita untuk bersama-sama 

dengan Dia di surga.

Suatu hari jantung saya akan berhenti, dan itu akan menjadi 

akhir dari tubuh saya tapi bukan akhir dari saya. Saya mungkin hidup 

60 sampai 100 tahun di bumi, tapi saya akan menghabiskan 

trilyunan tahun dalam kekekalan. Ini adalah sekedar pemanasan, 

persiapan untuk yang sesungguhnya.

Allah menginginkan kita melatih di dunia apa yang akan kita 

lakukan selamanya dalam kekekalan. Kita diciptakan oleh Allah dan 

untuk Allah, dan sampai engkau bisa memahami hal itu, hidup tidak 

akan pernah masuk akal. Hidup adalah sebuah seri dari masalah-

masalah: apakah engkau sedang dalam masalah sekarang, baru 

saja selesai dari satu masalah, atau akan segera masuk dalam satu 

masalah.

Tujuan Hidup
Oleh Rick Warren (penulis “Purpose Driven Live”)
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NK! On The News
ÀIbadah Kaum Muda diadakan setiap hari sabtu pukul 

18.00 Teng!! diharapkan teman-teman bisa hadir tepat 
waktu.

ÀMohon bantu doa untuk sdr Ary Tolego, agar diberi 
kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan.

ÀMohon bantu doa untuk seluruh keluarga pastori agar diberi 
kekuatan dan hikmat yg daripada Tuhan agar dapat menghadapi 
seluruh permasalahan dan pencobaan.

ÀBuat teman-teman yang ingin memiliki foto-foto hiking, sekarang 
sudah dapat diperoleh dalam bentuk CD, dengan harga Rp. 
5000,-/CD. bagi yang berminat silahkan menghubungi  Yellen 
atau Vero. (dana yang terkumpul digunakan untuk mengisi kas 
kaum muda)  

On The News

NK!

Happy Birthday
Sept 1 Axel

2 Richan

7 Eva Mariana

16 Pandu

17 Pungky Silviayanti

21 Rudy Samuel K

Ketika aku kanak-kanak, 

aku merasa seperti kanak-kanak,

aku berkata-kata seperti kanak-kanak,

  aku berpikir seperti kanak-kanak.

Sekarang sesudah aku menjadi dewasa,
aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.

(1 Kor 13 : 11)
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Redaksi

NK! Behind The Scene

Hai...hai...hai....
temen-temen semuanya , qta ketemu 

lagi nih di buletin Nafiri Kasih, yang hanya 
karena kasih karunia Tuhan saja kalau 
buletin ini boleh terbit lagi.

Kami cuma berharap supaya buletin ini 
boleh jadi berkat buat temen-temen 
semuanya. klo temen-temen ada yang 
mau kasih saran & kritik silahkan hubungi 
kami atau boleh kirim melalui email. Trus 

kalo ada temen-temen yang pengen kirim DU-DU, boleh 
dikasih langsung ke redaksi.

And terakhir redaksi mo ngucapin selamat membaca 

J 

Jadwal Pelayan Kaum Muda
September 2007

Firman Allah : -
Song Leader : Hotma
Singer : Indri

15 Sept 2007

Firman Allah : Om Halim
Song Leader : Lisa
Singer : Lony

29 Sept 2007

Firman Allah : Sdri Lenny Tolego
Song Leader : Robin
Singer : Pungky

Firman Allah : Pdm. Jerry Waney
Song Leader : Etik
Singer : Eva

8 Sept 2007

Firman Allah : Om Nanang
Song Leader : Nova
Singer : Prita

22 Sept 2007

1 Sept 2007

NK! QUIZ

2
Jawab pertanyaan  dibawah ini, kirim jawaban melalui sms ke 
085720154966, jgn lupa tulis nama pengirim.
Disediakan hadiah untuk 1 org pemenang (berupa kaset/buku). 
“Siapa cepat dia dapat OK!”. 

Pemenang Quiz edisi lalu : 
>> K’Hotma & Yellen

Jawaban :
>> Magelang

1. Sebutkan binatang yg dipakai Tuhan utk menulahi org mesir karna nggak 
ngijinin org israel pergi dari negaranya ?

2. Kendaraan yg dipakai nabi Elia pergi ke sorga?
3. Menurut kitab Yehezkiel, burung apakah yang mengerang seperti orang 

terluput ?
4. Di kitab Amsal, binatang apa yg dijadikan teladan bagi pemalas ?
5. Kata Bildad, salah satu teman Ayub. Kepercayaan orang fasik itu seperti 

rumah binatang ini. binatang apa hayo??

Binatang Dalam Alkitab
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BULETIN PEMUDA - GPDI HALELUYA CIMAHILucu Untuk Direnungkan
Berikut ini adalah beberapa “ke-lucu-an” yang sering terjadi, padahal umur kita 
ini relatif sangat pendek dan akhirnya kita akan menghadap DIA, maka kita 
sebaiknya siap setiap saat, karena kita “dipanggil” itu tanpa pemberitahuan 
sebelumnya dan sangat tiba-tiba.

Lucu ya....., uang Rp. 50.000. an kelihatan begitu besar bila kita bawa ke gereja 
untuk persembahan, tap begitu kecil bila kita bawa ke supermarket.

Lucu ya....., 45 menit terasa terlalu lama untuk berdoa pribadi, tapi betapa 
pendeknya waktu itu untuk pertandingan sepakbila.

Lucu ya....., betapa lamanya 2 jam berada di gereja, tapi betapa cepatnya 2 jam 
berlalu saat menikmati film bioskop ataupun di  televisi atau jalan-jalan di mall.

Lucu ya....., betapa seru perpanjangan waktu di pertandingan bola favorit kita, 
tapi betapa bosannya bila hamba Tuhan kelamaan berkhotbah.

Lucu ya....., susah banget baca alkitab 5 pasal aja, tapi novel best seller 100 
halaman pun pasti habis dilahap.

Lucu ya....., orang-orang pada berebut paling depan untuk nonton bola atau 
konser, dan berebut cari bangku paling belakang klo duduk di gereja supaya 
bisa cepat keluar.

Lucu ya....., susahnya orang diajak berpartisipasi untuk mengabarkan injil, tapi 
betapa mudahnya orang berpartisipasi dalam menyebarkan gosip.

Lucu ya....., kita begitu percaya pada apa yang dikatakan koran, tapi kita sering 
mempertanyakan apa yang dikatakan alkitab.

Lucu ya....., semua orang kepingin masuk surga tanpa harus beriman, berpikir, 
berbicara ataupun melakukan apa-apa.

Lucu ya....., kita bisa ngirim ribuan jokes lewat e-mail, tapi klo ngirim sesuatu 
yang berkaitan dengan ibadah sering mesti berpikir dua kali.

Ironis Memang !!! 

Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang 
hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam 
aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam 
daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 

yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya 
untuk aku.(Galatia 2:20)

email : nafirikasih_cmh@yahoo.co.id

Gereja Pantekosta
di Indonesia

A Untuk di renungkan dan didalami oleh kita semua
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