
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Jl. Kolonel Masturi No. 67 Cimahi 

 Telp : (022) 6650757 

Edisi : 016/BP/I/GPdI/2008 

email : nafirikasih_cmh@yahoo.co.id 



 
1 Behind The Scene ||a_few_words_from_the_editor|| 

 

 

3B;FIG MGO;;;; …o'CG;H; H?B E;<;LHS; ggg 
SA J;MNC M?B;N Q;F;@C;N S;…oo!GCHo 
ECN; E?N?GO F;AC HCB >C .;@CLC +;MCB  
?>CMC *;HO;LC >O; L?<O >?F;J;H  
SA J;MNC N;GJCF <?>; >IHE…:P 
 

3E;FC;H L?>;EMC DOA; GI HAO=;JCH MF;G?N N;OH <;LO S;Eooff 
3GIA; >C N;OH S;HA <;LO CHC KN; MGO; <C;M F?<CB <;?  
>;LC S;HA EG;L?HVoo 4LOM ;J; SA KN; B;L?JCH <CM; E?=;J;C >?oo 
 

$?HA;H ?>CMC CHC L?>;EMC <?LB;L;J .;@CLC +;MCB CHC <?H;LV 
>CG;H@;;NE;H IF?B N?G;HrN?G;H M?GO; OHNOE >;J;N 
G?G<;ACE;H <?LE;NHS; G?F;FOC ;LNCE?Fm NOFCM;Hm  
M?LN; L?HOHA;H ;N;OJOH A;G<;L FO=O ;N;O ;J; ;T; >?Bm  
SA J;MNC <CM; G?G<;HAOH ECN; M?GO;m 
4;F?HN;HS; DAH >CJ?H>;G ;D; S;… ";AC >IHAooo 
 

3?ACNO ;T; >;LC L?>;EMC M?GIA; .;@CLC +;MCB 
>;J;N N?LOM G?HOHDOEE;H ?EMCMN?HMCHS;… B?B?o …o 
2?>;EMC NOHAAO J;LNCMCJ;MCHS; 
4OB;H <?LE;NC 
 
 
3;F;Gm 
2?>;EMC 



  
 

 

 

Suatu waktu, ada seorang mahaguru yang ingin mengambil waktu dari 

kehidupannya sehari-hari sebagai akademisi. Akhirnya dia memutuskan 

untuk pergi ke sebuah pantai dan meminta seorang nelayan untuk mem-

bawanya pergi melaut sampai ke horizon. 
 

Seperempat perjalanan, mahaguru tersebut bertanya, “Wahai nelayan, 

apakah Anda mengenal ilmu geografi?” Sang nelayan menjawab, “ilmu 

geografi yang saya ketahui adalah kalau di laut sudah mulai sering ombak 

pasang, maka musim hujan segera akan tiba.” “Nelayan bodoh!” kata ma-

haguru tersebut. “Tahukah kamu bahwa dengan tidak menguasai ilmu 

geografi kamu sudah kehilangan seperempat kehidupanmu.” 
 

Seperempat perjalanan berikutnya, mahaguru tersebut bertanya pada 

nelayan apakah dia mempelajari ilmu biologi dan sains? Sang nelayan men-

jawab bahwa ilmu biologi yang dia kenal hanyalah mengetahui jenis ikan 

apa saja yang dapat dimakan. “Nelayan bodoh, dengan tidak menguasai 

sains kamu sudah kehilangan seperempat kehidupanmu.” Kemudian maha-

guru tersebut bercerita tentang Tuhan yang menciptakan umat manusia 

dengan struktur tubuh, kapasitas otak yang sama, dan lain-lain. 
 

Selanjutnya mahaguru tersebut bertanya apakah nelayan tersebut 

mempelajari matematika? Sang nelayan menjawab bahwa matematika 

yang dia ketahui hanyalah bagaimana cara menimbang hasil tangka-

pannya, menghitung biaya yang sudah dikeluarkannya, dan menjual hasil 

tangkapannya agar dapat menghasilkan keuntungan secukupnya. Lagi-lagi 

mahaguru tersebut mengatakan betapa bodohnya sang nelayan dan dia 

sudah kehilangan lagi seperempat kehidupannya. 
 

Kemudian, di perjalanan setelah jauh dari pantai dan mendekati horizon, 

mahaguru tersebut bertanya, “apa artinya awan hitam yang menggan-
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 tung di langit?” “Topan badai akan segera datang, dan akan membuat 

lautan menjadi sangat berbahaya.” Jawab sang nelayan. “Apakah bapak 

bisa berenang?” Tanya sang nelayan. 
 

Ternyata sang mahaguru tersebut tidak bisa berenang. Sang nelayan ke-

mudian berkata, “Saya boleh saja kehilangan tiga-perempat kehidupan 

saya dengan tidak mempelajari tiga subyek yang tadi diutarakan oleh ma-

haguru, tetapi mahaguru akan kehilangan seluruh kehidupan yang di-

miliki.” 
 

Kemudian nelayan tersebut meloncat dari perahu dan berenang ke pantai 

sedangkan mahaguru tersebut tenggelam. 
 

Demikian juga dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan ataupun per-

gaulan sehari-hari. Kadang-kadang kita meremehkan teman, anak buah 

ataupun sesama rekan kerja. Kalimat “tahu apa kamu” atau “si anu ti-

dak tahu apa-apa” mungkin secara tidak sadar sering kita ungkapkan 

ketika sedang membahas sebuah permasalahan. Padahal, ada kalanya 

orang lain lebih mengetahui dan mempunyai kemampuan spesifik yang da-

pat mengatasi masalah yang timbul. 
 

Seorang operator color mixing di pabrik tekstil atau cat mungkin lebih men-

getahui hal-hal yang bersifat teknis daripada atasannya. Intinya, orang 

yang menggeluti bidangnya sehari-hari bisa dibilang memahami secara de-

tail apa yang dia kerjakan dibandingkan orang ‘luar’ yang hanya tahu 

‘kulitnya’ saja. 
 

Mengenai kondisi dan kompetisi yang terjadi di pasar, pengetahuan seorang 

marketing manager mungkin akan kalah dibandingkan dengan seorang 

salesperson atau orang yang bergerak langsung di lapangan. 
 

Atau sebaliknya, kita sering menganggap remeh orang baru. Kita men-

ganggap orang baru tersebut tidak mengetahui secara mendalam mengenai 

bisnis yang kita geluti. Padahal, orang baru tersebut mungkin saja mem-

bawa ide-ide baru yang dapat memberikan terobosan untuk kemajuan 

perusahaan. 
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 Sayangnya, kadang kita dibutakan oleh ego, pengalaman, pangkat dan ja-

batan kita sehingga mungkin akan menganggap remeh orang lain yang pen-

galaman, posisi atau pendidikannya di bawah kita. Kita jarang bertanya 

pada bawahan kita. Atau pun kalau bertanya, hanya sekedar basa-basi, 

pendapat dan masukannya sering dianggap sebagai angin lalu. 
 

Padahal, kita tidak bisa bergantung pada kemampuan diri kita sendiri, kita 

membutuhkan orang lain. 

Keberhasilan kita tergantung pada keberhasilan orang lain. 
 

Begitu sebuah masalah muncul ke permukaan, kita tidak bisa menga-

tasinya dengan hanya mengandalkan kemampuan yang kita miliki. 

Kita harus menggabungkan kemampuan kita dengan orang lain. 

Sehingga bila perahu kita tenggelam, kita masih akan ditolong oleh orang 

lain yang kita hargai kemampuannya. 

Tidak seperti mahaguru yang akhirnya ditinggalkan di perahu yang sedang 

dilanda topan badai dan dibiarkan mati tenggelam karena tidak menghargai 

kemampuan nelayan yang membawanya. 
 

Yang jadi pertanyaan kita sekarang, apakah kita masih suka 

bertingkah laku seperti sang mahaguru ?? 

Bila ya, seberapa sering ???  
 

 

 

 
 

Parlindungan S   6 

Ita Sembiring   9  

Asep Yayan  21 

Andreas Setiawan  31 

 

NB: Maaf, kalo ada temen2 yang belum kecatet data ultahnya.. Silakan hubungi redaksi! 
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 Katakan pada 

Gunungmu... 
 
 

Jika engkau menghadapi gunung... 

Yesus berkata, Aku berkata padamu, jika 

engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, 

kamu dapat berkata pada gunung itu, 

berpindahlah dari tempat ini, maka 

gunung itupun akan beranjak, dan takkan 

ada yang mustahil bagimu. 

 

Tuhan menginginkan kita menjadi pember-

ani dan tegas. 

Iman adalah bukti didalam diri kita yang 

tidak dapat kita lihat. 

Bahkan Tuhan menggunakan iman. 

Dengan iman dunia dibentuk, 

Jadi apa yang kita lihat sekarang tidak 

dibentuk oleh sesuatu yang kelihatan, 

 

HALLO…. 

Kita berbicara tentang apa yang engkau 

butuhkan. 

Tanpa iman... adalah mustahil untuk men-

yenangkan hati Tuhan. 

Kita harus percaya bahwa Dia ada, dan 

Dia memberikan penghargaan bagi 

mereka yang sungguh-sungguh men-

cariNya. 

Dia mencintaimu. Dan, tidak melupakanmu. 

 

Tuhan menyimpan setiap air matamu.  

Doa-doamu yang tidak berkeputusan ba-

gaikan wewangian yang tidak berkepu-

tusan dihadapanNya.  

Sepuluh kata Sepuluh kata Sepuluh kata Sepuluh kata     

TIDAK BISA 
 

Kamu tidak bisa membawa 
kemakmuran dengan  

meremehkan perbuatan  
hemat. 

 
Kamu tidak bisa menolong 

orang kecil dengan 
menghancurkan orang yang 

kuat. 
 

Kamu tidak bisa menguatkan 
orang lemah dengan  

melemahkan orang yang 
kuat. 

 
Kamu tidak bisa menaikkan 
gaji dengan menjatuhkan 

pembayar gaji. 
 

Kamu tidak bisa membantu 
orang miskin dengan 

menghancurkan orang kaya. 
 

Kamu tidak bisa keluar dari 
masalah dengan membuat 
pengeluaran yang lebih be-

sar dari pemasukan. 
 

Kamu tidak bisa memupuk 
persaudaraan di antara 

manusia dengan  
menanamkan pertentangan 

kelas. 
 

Kamu tidak bisa membangun 
rasa aman dengan uang 

hasil hutang. 
 

Kamu tidak bisa membangun 
karakter dan keberanian  
dengan menyingkirkan  

inisiatif dan kemerdekaan 
orang. 

 
Kamu tidak bisa terus 

menerus membantu orang 
dengan melakukan hal yang 
bisa dan harus dikerjakan 
oleh orang itu sendiri. 
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 Anakku yang terkasih…. 
 

Kadangkala hidup mengharuskanmu menangis tanpa sebab. Kau merasa sudah berbuat baik dan benar, 
tetapi masih banyak kritikan yang dialamatkan kepadamu. Kau mengira keputusan yang kau ambil 

sudah tepat, ternyata perkiraanmu keliru. Jangan putus asa! Bangkitlah! Matahari tanpa sinar 

tidak layak di sebut matahari. Demikian juga dengan dirimu. Kau adalah matahari yang seharusnya 
memancarkan sinar, sekalipun mendung kelabu menutupi pandangan orang untuk melihat keindahan 

cahayamu.  
 

Anakku yang terkasih… 
 

Aku sering melihatmu marah ketika kau melihat orang lain berhasil. Untuk apa kau menginginkan 

keberhasilan orang lain? Bukankah Aku telah menyediakan suksesmu sendiri? Kau tidak pernah 

mengejarnya, jadi kau tidak pernah bisa memilikinya! Matamu tidak terfokus kepada rancanganKU 
yang dahsyat atas hidupmu, melainkan tertuju kepada karyaKU yang luar biasa terhadap diri orang 

lain. Jadilah seperti air. Selalu mengalir.. melewati semua benda, menembus semua sisi dan tanpa 
batas. Anakku, jangan mau dikalahkan oleh keadaan, tetapi kalahkan keadaan !  
 

Anakku yang terkasih… 
 

Jangan sakit hati ketika kau di tegur, padahal kau merasa sudah mengerjakan yang terbaik. Sakit 

hati itu hanya akan membuat tidurmu tidak nyenyak dan perasaaanmu tidak nyaman. Buanglah itu dari 
hatimu dan pikiranmu ! Kuasailah dirimu sedemikian rupa hingga kamu bisa mengatasi perasaan diperla-

kukan tidak adil, dilecehkan, diremehkan ataupun dikhianati oleh sesamamu. 
 

Bukankah memang untuk itu kau hidup ? Untuk melihat kenyataan bahwa di dunia ini yang paling 
mengerti perasaanmu dan menerima dirimu apa adanya hanya AKU ? Jauhilah segala bentuk kemara-

han, tetapi jangan jauhi AKU !  
 

Anakku, ingatlah hal ini baik - baik.  
 

Aku selalu membuka tanganKu lebar - lebar untuk memberimu rasa aman, kapanpun kau membu-
tuhkannya. Aku senantiasa menyiapkan bahu untuk tempat kepalamu bersandar dan mencurahkan 

tangis. Aku melakukannya karena Aku sungguh - sungguh peduli padamu !!! 
 
 

Ayah yang selalu mengasihimu, 
Y.E.S.U.S  
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24 Hal 24 Hal 24 Hal 24 Hal     
Yang Selalu Diingat Yang Selalu Diingat Yang Selalu Diingat Yang Selalu Diingat  

 
Oleh: Unknown  

 

 
Kehadiranmu adalah sebuah hadiah bagi dunia 
Kamu adalah unik dan satu satunya yang ada. 

Hidupmu dapat menjadi apapun yang kamu inginkan 
Pergunakanlah hari hari yang ada dengan baik.  
Hitunglah berkatmu dan bukan masalahmu. 

Kamu akan mewujudkannya melalui apapun yang ada. 
Diantara kamu ada banyak jawaban. 

Pengertian, semangat dan jadilah kuat.  
Jangan membatasi dirimu sendiri 

Banyak mimpi yang menunggu untuk diwujudkan. 
Keputusan adalah sebuah kesempatan penting. 

Raihlah impian yang tinggi, tujuan dan harga dirimu.  
Tidak ada yang lebih sia sia drpd rasa khawatir. 

Semakin lama seseorang memikirkan sebuah masalah 
akan menjadi semakin berat. 

Jangan terlalu serius akan hal hal yang ada. 
Hiduplah dalam ketenangan dan bukan penyesalan.  
Ingatlah kasih yang sedikit akan terus berjalan. 

Ingatlah kasih yang besar adalah untuk selamanya. 
Ingatlah persahabatan adalah investasi  

yang sangat bijaksana. 
Harga kehidupan adalah kebersamaan.  

Sadarlah bahwa tidak pernah terlambat. 
Lakukan hal yang kecil dengan cara yang luar biasa. 

Milikilah semangat yang berkobar kobar,  
Pengharapan dan kebahagiaan. 
Ambillah waktu untuk bermimpi.  

 
DAN JANGAN PERNAH LUPA . . . 
WALAUPUN HANYA SATU HARI . . .  

KAMU SANGAT SPESIAL . . . 

Aku mengeluh, "Salib ini terlalu berat 
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untuk dipikul".  
 

Dan aku bertanya dalam 
hati dengan tidak 
senang, "Mengapa Tuhan 
memberiku beban seberat 
ini untuk kupikul?".  
 

Aku iri dengan orang 
lain yang kelihatannya 
memiliki beban yang le-
bih ringan. Dan berharap 
andai saja aku bisa 
menukar beban ini dengan 
yang lebih ringan.  
 

Kemudian, dalam mimpi, 
aku memandang salib 
yang ingin aku kenakan, 
salib itu dihiasi dengan 
mutiara, intan dan per-
mata yang sangat ber-
harga dan langka. Dan 
ketika aku mengalung-
kannya pada leherku, be-
ban perhiasan emas itu 
sangat berat dan susah 
ditahan leherku yang 
ramping dan kecil.  
 

Jadi, aku melemparnya ke 
samping, dan di depan 
mataku ada salib yang 
terbuat dari bunga 
mawar merah. Aku men-
genakannya dengan 
senang dan berkata, "Aku 
bisa mengenakan salib 
ini sampai lama", karena 
salib itu sangat bagus 
dan rapuh, sangat indah 
dan ringan dan menarik.  
 

Tetapi aku lupa 
bahwa duri-
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Jangan memandang 
kepada besarnya ke-

butuhanmu Pan-
danglah kepada kebe-

saran Tuhan! 
Keadaanmu adalah 
penghalang bagimu 
untuk melihat KE-
MAMPUANKU.....  

Bila kamu tetap men-
garahkan matamu 
kepada keadaanmu, 
Iblis akan meman-

faatkan keadaan un-
tuk mengalahkan 

kamu, dan memper-
salahkan firman Tu-
han...Firman yang 

tertulis dan hidup itu. 
Kemenanganmu Ter-
letak pada kesetiaan 
memandang kepada 
kebesaran Allah dan 

kemampuanNYA 
Ia telah berjanji...... 
akan membimb-

ingmu langkah demi 
langkah tidak seka-
ligus, Tetapi langkah 
demi langkah...... dan 

setiap langkah itu 
merupakan suatu 

mujizat ! 



 durinya mulai menusuk-nusuk kulitku. Dan 
dalam mimpiku, aku melihat "salibku," 
berkerut-kerut dan tua dan jelek, Salib 
yang tua dan jelek itu aku pandang 
rendah dengan perasaan tidak senang. 
Tapi akhirnya aku tahu bahwa Tuhan 
sudah membuat 'salib khusus' ini untukku.  
 

Tuhan sangat bijaksana, tahu aku ti-
dak dapat melihat sebelumnya, bahwa 
seringkali salib-salib yang paling in-
dah adalah salib-salib yang paling 
berat untuk dipikul.  
 

Karena hanya Tuhanlah yang bijak-
sana untuk memilihkan salib untuk kita 
pikul. Jadi, jangan pernah berkeluh ke-
sah tentang SALIBMU, karena salibmu 
sudah diberkati. Tuhan membuatnya 
KHUSUS UNTUKMU untuk dipikul. 

 

Dan INGAT TUHAN TAHU  
YANG TERBAIK UNTUKMU ... 

Benang Ruwet  
 

Ketika aku masih kecil, waktu itu ibuku sedang menyulam sehelai kain. Aku 

yang sedang bermain di lantai, melihat ke atas dan bertanya, apa yang ia 

lakukan. Ia menerangkan bahwa ia sedang menyulam sesuatu diatas sehelai 

kain. Tetapi aku memberitahu kepadanya, bahwa yang aku lihat dari bawah 

adalah benang ruwet.  

Ibu dengan tersenyum memandangiku dan berkata dengan lembut, "Anakku, 

lanjutkanlah permainanmu, sementara ibu menyelesaikan sulaman ini, nanti 

setelah selesai, engkau akan kupanggil dan kududukkan di atas pangkuan 

ibu dan kamu dapat melihat sulaman ini dari atas".  

Aku heran mengapa ibu menggunakan benang hitam dan putih begitu sem-

rawut menurut pandanganku.  

Beberapa saat kemudian aku mendengar suara ibu memanggil, "Anakku, mari 

kesini dan duduklah di pangkuan ibu".  

Waktu aku lakukan itu, aku heran dan kagum melihat bunga-bunga yang in-

dah, dengan latar belakang pemandangan matahari yang sedang terbit, 

sungguh indah sekali. Aku hampir tidak percaya melihatnya, karena dari 

bawah yang aku lihat hanyalah benang-benang yang ruwet.  
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15 Tips Menghindari Kebosanan di Dalam Lift : 

• Ketika anda hanya berdua dengan orang tak dikenal, colek ba-
hunya! Kemudian anda berpura-puralah menoleh ke tempat lain… 

• Tekan tombol lift kemudian anda pura-pura kesetrum. Tersenyum-
lah, lalu..... ulangi lagi. 

• Pasanglah muka menyeringai kesakitan sambil memegangi kepala 
anda dan mengumpat: Diam! Semuanya diam! 

• Gunakan HP anda untuk telpon ke Psikolog sambil bertanya 
apakah dia tahu di lantai berapa anda sekarang?  

• Bawalah kamera dan ambillah gambar semua orang yang ada di 
dalam lift.  

• Pindahkan meja kerja anda ke dalam lift. Jika ada yang masuk, 
tanyakan apakah mereka sudah membuat janji? 

• Bentangkan papan catur di lantai lift dan ajaklah orang-orang, 
barangkali ada yang mau main. 

• Letakkan sebuah bungkusan di pojok, jika ada yang masuk, tan-
yakan apakah mereka mendengar suara tik...tik...tik… 

• Anda pura-pura jadi pramugari/pramugara! Tunjukkan prosedur 
keselamatan penerbangan seperti di dalam pesawat terbang. 

• Ketika pintu menutup, beri pengumuman kepada orang-orang. 
Tenang, jangan panik, nanti pasti terbuka lagi… 

• Bukalah tas anda, sambil melihat ke dalam tas, tanyalah: Uda-
ranya cukup nggak disitu? 

• Diam dan jangan bergerak sama sekali di pojok lift, menghadap 
dinding, jangan pernah keluar. 

• Bawalah wayang golek atau wayang kulit, gunakan wayang itu 
untuk ngobrol dengan orang di dekat anda. 

• Dengarkan suara di dinding lift dengan stetoskop.  
• Buatlah garis di lantai sekeliling anda menggunakan kapur, lalu 
katakan dengan tegas: Ini adalah wilayah SAYA 
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 DIA TAHU YANG TERBAIK …  
 

 

Jadi mengapa kita selalu mengeluh? Kita selalu ingin 

matahari bersinar, tapi ia tahu bahwa hujan harus  

turun. Kita menyukai suara tawa dan sorak−sorai ke−

ceriaan, tapi hati kita akan hilang kelembutannya, jika tidak 

pernah menitikan air mata 
 

 

Allah Bapa sering menguji kita dengan penderitaan dan ke−

pedihan Ia menguji kita bukan untuk menghukum kita, me−

lainkan untuk menolong kita untuk menghadapi hari esok 

Karena pohon yang sedang tumbuh akan menjadi kuat 

apabila mereka tahan terhadap terpaan badai Dan 

sayatan tajam sebuah pahat akan membuat  

marmer jadi lebih indah dan berbentuk 
 

 

Allah Bapa kita tidak pernah menyakiti kita tanpa tujuan 

dan Ia tidak pernah menyia−nyiakan kita karena setiap 

kehilangan yang Ia ijinkan selalu diikuti dengan berkat 
 

 

Dan ketika hitung berkat melimpah yang Allah Bapa beri−

kan, tidak ada alasan bagi kita untuk menggerutu dan ti−

dak ada waktu untuk meratap! karena Allah Bapa  kita 

mengasihi anak−anakNya, dan bagi Dia tidak ada sesuatu 

yang tersembunyi. 
 

 

Maka ia tidak pernah memberi kita kesenangan, bila kebu−

tuhan jiwa kita yang terdalam adalah penderitaan 

Jadi bila kita berada dalam kesulitan dan apabila segala 

sesuatu berjalan tidak lancar, adalah Tuhan yang bekerja 

pada diri kita untuk membuat roh kita menjadi kuat 
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