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 _ God Never Leave Us 
 

Ada sebuah suku pada bangsa Indian yang memiliki cara yang unik 

untuk mendewasakan anak laki-laki dari suku merJika seorang eka. 

anak laki-laki tersebut dianggap sudah cukup umur untuk didewasakan, 

maka anak laki-laki tersebut akan di bawa pergi oleh seorang pria 

dewasa yang bukan sanak saudaranya, dengan mata tertutup 

Anak laki-laki tersebut di bawa jauh menuju hutan yang paling dalam.. 

Ketika hari sudah menjadi sangat gelap, tutup mata anak tersebut 

akan dibuka,dan orang yang menghantarnya akan meninggalkannya 

sendirian. Ia akan dinyatakan lulus dan diterima sebagai pria dewasa 

dalam suku tersebut jika ia tidak berteriak atau menangis hingga ma-

lam berlalu. 

Malam begitu pekat, bahkan sang anak itu tidak dapat melihat telapak 

tangannya sendiri, begitu gelap dan ia begitu ketakutan. Hutan terse-

but mengeluarkan suara-suara yang begitu menyeramkan, auman seri-

gala,bunyi dahan bergemerisik, dan ia semakin ketakutan, tetapi ia ha-

rus diam, ia tidak boleh berteriak atau menangis, ia harus berusaha 

agar ia lulus dalam ujian tersebut 

Satu detik bagaikan berjam-jam, satu jam bagaikan bertahun-tahun, ia 

tidak dapat melelapkan matanya sedetikpun, keringat ketakutan mengu-

cur deras dari tubuhnya. 

Cahaya pagi mulai tampak sedikit, ia begitu gembira, ia melihat 

sekelilingnya, dan kemudian ia menjadi begitu kaget, ketika ia menge-

tahui bahwa ayahnya berdiri tidak jauh dibelakang dirinya, dengan 

posisi siap menembakan anak panah, dengan golok terselip dipinggang, 

menjagai anaknya sepanjang malam, jikalau ada ular atau binatang 

buas lainnya, maka ia dengan segera akan melepaskan anak panahnya, 

sebelum binatang buas itu mendekati anaknya. sambil berdoa agar 

anaknya tidak berteriak atau menangis 

Dalam mengarungi kehidupan ini, sepertinya Tuhan "begitu kejam" 

melepaskan anak-anakNya kedalam dunia yang jahat ini. Terkadang kita 

tidak dapat melihat penyertaanNya, namun satu hal yang pasti Ia 

setia, Ia mengasihi kita, dan Ia selalu berjaga-jaga bagi kita 

 

GodGodGodGod is too wise to be mistaken 

GodGodGodGod is too good to be unkind 

So, When you don't understand HimHimHimHim And 

When you can't see HisHisHisHis plan And 

When you can't trace HisHisHisHis hand 

JUST TRUST HIS HEARTJUST TRUST HIS HEARTJUST TRUST HIS HEARTJUST TRUST HIS HEART    

2 



 
 

Sepuluh Anjuran  
 

Inilah sepuluh anjuran untuk membantu kamu memperkembangkan dan me-
melihara gambar-diri yang sehat. Bacalah pelan-pelan. Renungkanlah se-
cara tetap. 

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 mempunyai rancangan-rancangan yang indah 
bagimu, jadi kamu melawan-Nya jika kamu berbicara secara negatif 
mengenai masa depanmu sendiri. 

5. Janganlah takut untuk mengaku bahwa kamu telah berbuat kesala-
han, tapi janganlah selalu berprasangka bahwa kamulah yang salah 
setiap saat ada yang tidak benar. 

6. Jangan terlalu memikirkan apa yang sudah kamu lakukan, baik yang 
benar maupun yang salah; itu sama dengan memikirkan terus diri 
sendiri! Pusatkanlah pikiranmu kepada Kristus. 

7. Jagalah dirimu sendiri secara fisik. Manfaatkanlah dengan sebaik-
baiknya apa yang Tuhan telah berikan padamu demi tugasmu, tapi 
janganlah menjadi terobsesi dengan penampilanmu. 

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 anugerah, bukanlah se-
suatu yang kamu ciptakan sendiri; jangan pernah merendahkan orang 
lain yang tidak sanggup melakukan apa yang kamu dapat lakukan. 

10. Janganlah meremehkan kelemahan-kelemahan dirimu...merekalah yang 
membuat kamu tetap tergantung pada Tuhan.  
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4 Jadwal  

Pelayanan Pemuda 

Firman Song 
Leader 

Singer Kolektan Usher 

MaretMaretMaretMaret    8888       Yuliana Sugeng 

    15151515       Lony Ivana 

    22222222       Hana Vero 

    29292929       Prita Andreas 

AprilAprilAprilApril    5555       Eva Hana 

Tanggal 

Notes : 

• Apabila yang bertugas song leader berhalangan hadir singer yang telah 
dijadwalkan harus siap untuk menggantikan. 

• Setiap pelayan yang bertugas harap datang lebih awal (17.30 WIB). 
• Pelayan yang berhalangan harap memberitahukan sebelumnya kepada 
Om Sugeng. GBU…. Selamat Melayani… !!! 

Buat yang berulang tahun di bulan Maret ni…. Redaksi mo ngucapin…  
    

Happy Birthday … !! Happy Birthday … !! Happy Birthday … !! Happy Birthday … !!     
    

Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk 
aku, berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar 

perintah-perintah-Mu 
Mazmur 119 : 73Mazmur 119 : 73Mazmur 119 : 73Mazmur 119 : 73    



 
Kita lahir dengan dua mata di depan wajah 
kita, karena kita tidak boleh selalu melihat 
ke belakang. Tapi pandanglah semua itu ke 
depan, pandanglah masa depan kita. 
 

Kita dilahirkan dengan 2 buah telinga di 
kanan dan di kiri, supaya kita bias 
mendengarkan semuanya dari dua buah 
sisi. Untuk bisa mengumpulkan pujian 
dan kritik dan menyeleksi mana yang 
benar dan mana yang salah. 
 

Kita lahir dengan otak didalam tengkorak 
kepala kita. Sehingga tidak peduli semi-
skin apapun kita, kita tetap kaya. Karena 
tidak akan ada satu orang pun yang bisa 
mencuri otak kita, pikiran kita dan ide 
kita. Dan apa yang anda pikiran dalam 
otak anda jauh lebih berharga dari pada 
emas dan perhiasan. 
 

Kita lahir dengan 2 mata dan 2 telinga, 
tapi kita hanya diberi 1 buah mulut. Karena 
mulut adalah senjata yang sangat tajam, 
mulut bisa menyakiti, bias membunuh, 
bisa mengoda, dan banyak hal lainnya 
yang tidak menyenangkan. Sehingga in-
gatlah bicara sesedikit mungkin tapi lihat 
dan dengarlah sebanyak-banyaknya. 
 

Kita lahir hanya dengan 1 hati jauh di-
dalam tulang iga kita. Mengingatkan kita 
pada penghargaan dan pemberian cinta 
diharapkan berasal dari hati kita yang pal-
ing dalam. Belajar untuk mencintai dan 
menikmati betapa kita dicintai tapi jangan 
pernah mengharapkan orang lain untuk 
mencintai kita seperti kita mencintai dia. 
Berilah cinta tanpa meminta balasan dan 

kita akan menemukan cinta yang jauh 

lebih indah. 

5 
 

Seekor kura-kura kecil 
sedang memanjat pohon 
dengan sangat perla-
han.Setelah berjam-jam 
akhirnya dia sampai juga 

dipuncak pohon. 
Kemudian dari puncak 
pohon dia melompat ke 
udara dan melambai-
lambaikan kedua kaki 

depannya,lalu jatuh gede-
bug ketanah dengan 
keras,lalu pingsan.... 

Setelah siuman dari ping-
sannya,dia mulai lagi me-

manjat pohon 
tadi,kemudian melompat 
lagi ke udara dan jatuh 
gedebug lagi ketanah. 

Begitu dilakukan kura-kura 
kecil itu berulang 

kali,sementara sepasang 
burung yang hinggap di-
dahan pohon itu terus 

mengawasi kura-kura kecil 
yang sudah sekarat kesa-
kitan itu. Tiba-tiba burung 
betina berkata kepada 
burung jantannya," 

Mas...,saya rasa sudah 
waktunya kita berterus 
terang kepada kura-kura 
kecil kita..,kalau dia itu 

sebenarnya kita adopsi....". 



 The Judgement Day    The Judgement Day    The Judgement Day    The Judgement Day    
 
Saat aku berada di pengadilan� setelah saya menjalani hidup saya 
yang wajar di dunia sampailah semuanya pada masa akhir. Hal yang 
pertama yang saya ingat adalah saya duduk pada sebuah kursi dari 
ruang tunggu yg saya duga adalah sebuah ruang pengadilan. Ke-
mudian pintu terbuka dan saya diperintahkan untuk masuk dan duduk 
pada kursi terdakwa.  
Saat saya melihat sang Jaksa� dia melirik ke arah saya dan 
tersenyum licik� menurut saya dia adalah orang tersadis yang per-
nah saya lihat. Saya duduk dan menoleh ke sebelah saya dan di sana 
duduk pengacara saya� seorang yang lembut yang sepertinya pernah 
saya lihat. Pintu di sudut ruangan terbuka dan keluarlah Hakim den-
gan pakaian berjubah. Dia menjadikan mata saya berfokus padanya.. 
begitu besar kharismanya. Sesaat setelah Ia duduk; "Mari kita mulai"� 
katanya.  
Sang Jaksa berdiri dan berkata� "Saya bernama Satan dan berada di 
sini untuk menunjukkan mengapa terdakwa ini adalah milik dunia saya 
yaitu neraka." Dia meneruskan perkataannya dengan menyatakan 
semua kebohongan yang pernah saya katakan; barang yang saya curi 
di masa dulu; dan saat saya menipu orang lain. Saya begitu malu 
sampai sampai saya tidak mampu untuk mengangkat kepala saya� 
melihat ke pengacara sayapun saya malu. Satan terus mengatakan 
kesalahan kesalahan saya yang kebanyakan sudah tidak saya ingat. 
Saat Satan menyatakan semuanya itu.. saya pun merasa kesal dan 
sedih terhadap pengacara saya yang hanya diam dan tidak mencoba 
membela saya.  
Saya berpikir memang semua itu benar tapi tidak sedikit juga saya 
berbuat baik di dunia semasa saya hidup dan saya pikir semua itu 
bisa dibandingkan dengan kesalahan saya tersebut.. yang kira kira.. 
sebandinglah.. Satan selesai dengan nafas menggebu dan berkata  
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"Orang ini milik neraka� dia bersalah atas semua yang 
saya katakan dan tidak ada satu orang pun yang dapat 

menyanggah kesalahannya. Keadilan akan ditegakkan saat 
ini juga."  
Kemudian tiba giliran pengacara saya. Pertama Dia minta diiz-
inkan menghampiri sang Hakim. Hakim mengizinkan walau sempat 
disanggah oleh sang Satan. Saat pengacara saya berdiri dan mu-
lai menghampiri sang Hakim; saya dapat melihat dia secara utuh.. 
penuh dengan kemuliaanNya. Saat itu saya baru tersadar men-
gapa Dia kelihatan begitu familiar..  
Dia adalah Yesus�Tuhan dan rajaku. Dia berhenti pada meja Ha-
kim dan berbisik padaNya; "Hallo� Ayah"; dan berbalik sambil ber-
kata "Semua yang Satan katakan adalah benar bahwa orang ini 
telah berdosa� saya tidak akan menyanggah argument tadi. Dan 
benar upah dosa adalah maut. Orang ini pantas dihukum!!!"  
Yesus menarik nafas dalam dalam dan berbalik menatap Hakim dan 
berkata "Tetapi Saya telah mati di kayu salib sehingga orang 
ini beroleh hidup yang kekal dan dia telah menerima Saya sebagai 
penyelamatnya� jadi dia adalah milikKu" dan Tuhanku melanjutkan 
kalimatNya "Namanya tertulis dalam kitab kehidupan dan tidak 
ada satu orang pun yang dapat mengambilnya daripadaKu". Satan 
masih saja tidak mengerti. "Orang ini tidak memerlukan keadilan 
melainkan belas kasihlah yang ia perlukan."  
Yesus duduk lalu berkata� "Tidak ada hal lain yang perlu dilaku-
kan. Semuanya telah Aku selesaikan."  
Sang Hakim lalu mengangkat paluNya dan... blammm... lalu terden-
garlah Dia berkata "Orang ini bebas dari segala tuduhan karena 
ia telah dibayarkan penuh� kasus ditutup!!!!"  
Saat Yesus menggandeng tangan saya� sempat terdengar Satan 
menggerutu.. "Saya tidak akan berhenti� saya akan menang lain 
kali.." Lalu saya memberanikan diri bertanya pada Yesus; "Bapa� 
pernahkah Engkau kalah dalam kasus seperti ini???" ;  
Yesus tersenyum dan berkata "Semua yang datang kepadaKu dan 

minta Aku untuk mewakili mereka telah menerima hasil yang 

sama seperti kasusmu ini... Semua telah dibayarkan penuh...!!!"  
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Ada satu keluarga kura2 memutuskan untuk pergi bertamasya. Dasarnya 

kura2, dari sononya memang sudah serba lambat, untuk mempersiapkan 

piknik ini saja mereka butuhkan waktu 7 tahun. Akhirnya keluarga 

kura2 ini meninggalkan hunian mereka, pergi mencari tempat yang co-

cok untuk kegiatan piknik mereka. Baru ditahun kedua mereka temukan 

lokasi yang sesuai dan cocok! 
 

Selama enam bulan mereka membersihkan tempat itu, membongkari semua 

keranjang2 perbekalan piknik, dan membenah-susuni tempat itu. Lalu 

mereka baru sadar dan lihat bahwa mereka lupa membawa garam. 

Waduh, sebuah piknik tanpa garam? Mereka serempak setuju dan berte-

riak itu bisa menjadi bencana luar biasa. Setelah panjang lebar 

berdiskusi, kura termuda yang diputuskan terpilih untuk mengambil 

garam dirumah mereka. Meskipun ia termasuk kura tercepat dari semua 

kura2 yang lambat, si kura kecil ini merengek,menangis dan me-ronta2 

dalam batoknya. Ia setuju pergi tapi asal berdasarkan satu syarat: 

bahwa tidak satupun boleh makan sampai ia kembali. 
 

Keluarga kura itu setuju dan sikura kecil ini berangkatlah. Tiga tahun 

lewat dan kura kecil itu masih juga belum kembali. Lima tahun.... enam 

tahun ..... lalu memasuki tahun ketujuh kepergiannya, kura-kura tertua 

sudah tak tahan menahan laparnya. Ia pun mengumumkan bahwa ia be-

gitu lapar dan akan mulai makan dan mulai membuka rotinya. 

Pada saat itu, tiba2 muncul si kura-kura kecil dari balik sebatang 

pohon dan berteriak: "LIHAT TUHHHH! Benar kan !? Aku tahu kalian me-

mang tak akan menunggu. Achhh, kalau begini caranya aku nggak mau 

pergi mengambil garam." 
 

*Sebagian dari kita memboroskan waktu sekedar cuma menunggui sampai 

orang lain memenuhi harapan kita. Sebaliknya, kita begitu kuatir, pri-

hatin, sering2 malah terlalu memperdulikan apa yang dikerjakan orang 

lain sampai-sampai dan malahan kita cuma berpangku tangan tanpa 

berbuat apapun. 



  
 
 

    

9 Nikmatnya Rasa Sakit Yang Tuhan  
Anugerahkan  

 

Ada yang nonton acara reality show Oprah Winfrey, hari Sabtu 9 Sept 2006 yang 
lalu di MetroTV ? Pada acara tersebut ditampilkan seorang gadis mungil berusia 5 
tahun, asal USA, mengenakan kacamata plastik (mirip kacamata renang), lucu, manis, 
secara fisik terlihat normal (agak gemuk), dan berperilaku seperti anak-anak 
seusianya pada umumnya. 
Hanya saja, si gadis kecil ini mengidap suatu penyakit bawaan sejak lahir yang san-
gat langka, yaitu    tidak memiliki rasa sakit (tidak memiliki syaraf rasa sakit) di tidak memiliki rasa sakit (tidak memiliki syaraf rasa sakit) di tidak memiliki rasa sakit (tidak memiliki syaraf rasa sakit) di tidak memiliki rasa sakit (tidak memiliki syaraf rasa sakit) di 
sekujur tubuhnya.. sekujur tubuhnya.. sekujur tubuhnya.. sekujur tubuhnya.. Sejak bayi, si kecil jarang rewel, atau menangis. Hanya terkadang 
suhu badannya yang menghangat. 
Penyakit bawaan yang diderita si kecil itupun baru diketahui (kalau tidak salah) 
ketika sang bocah mencolok-colok matanya karena gatal, dan tidak menangis kesaki-
tan. Hanya saja darah tetap mengalir keluar. Akibat kejadian tersebut, satu matanya 
menjadi buta. Setelah kejadian itu, barulah dikenakan kacamata khusus untuk 
melindunginya.  
Pernah suatu ketika, ketika gigi si kecil sudah tumbuh, saat kedua orangtuanya 
agak lengah, si kecil sedang asyik menggigit-gigit jari tangannya sendiri hingga han-
cur. Tentu saja si kecil tetap tenang karena sama sekali tidak merasakan sakit. 
Sebagai pencegahan, akhirnya diputuskan untuk mencabut semua giginya, tanpa sisa. 
Terutama sebagai pencegahan agar dia tidak sampai mengunyah lidahnya sendiri 
karena akan dianggap sebagai permen karet!! 
Karena kejadian-kejadian itulah, si kecil mendapat 'perhatian dan pengawasan extra' 
dari seluruh anggota keluarganya (kedua orang tuanya dan sang kakak). Karena dia 
telah kehilangan sensitifitas akan adanya bahayabahaya yang bisa menimpanya, 
hingga kini. 
 

 Karena itu bersyukurlah karena kita masih diberikan rasa sakit oleh Tuhan, Karena itu bersyukurlah karena kita masih diberikan rasa sakit oleh Tuhan, Karena itu bersyukurlah karena kita masih diberikan rasa sakit oleh Tuhan, Karena itu bersyukurlah karena kita masih diberikan rasa sakit oleh Tuhan, 
walaupun kita seringkali mengeluh karena rasa sakit tersebut.walaupun kita seringkali mengeluh karena rasa sakit tersebut.walaupun kita seringkali mengeluh karena rasa sakit tersebut.walaupun kita seringkali mengeluh karena rasa sakit tersebut. 
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Laporan Keuangan  
Januari—Februari 2008  

 

Tgl Keterangan  Debet   Kredit    Saldo  

  Saldo per 31 Des' 07      Rp 2,369,600  

Jan         

6 Persembahan u/ Om Nico T  Rp  86,000   Rp  86,000    

12 Persembahan u/ Om Steven M  Rp  79,000   Rp  79,000    

19 Persembahan u/ K' Richan  Rp  99,000   Rp  99,000    

20 Nafiri Kasih Januari    Rp  12,000    

26 Persembahan u/ Om Tommy T  Rp  45,000   Rp  45,000    

  
Ucapan terima kasih u/ Om Sonny  
(kemeja batik)    Rp 140,000    

Feb        Rp 2,217,600  

2 Persembahan  Rp  93,600      

9 Nafiri Kasih Februari    Rp 20,000    

  Persembahan u/ Tante Lenny T  Rp  79,200   Rp 79,200    

  Kue ultah Januari    Rp 20,000    

16 Persembahan  Rp  41,000      

23 Persembahan  Rp  84,000      

     

 Jumlah      Rp 2,396,200  
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I Gave her 12 flowers... 11 real and 1 fake..  
and when she asked me why i gave her a fake flower...  
i said back to her that i'd love her till the last one dies... 

 
 

You can tell a train to stop,  

you can tell the tree to be not so green, y 
ou can tell the rain to stop,  

you can tell the sky to be oh not so blue,  
but you can't never tell me to stop loving you... 

 
 

WHen i think back about it,, i never had grown up..  
When i was young i love dmy teddybear so much,,,  

and when i think about it now... i still love a teddybear,,,  
except this time my teddy bear is more cute, handsome, cuddly  

and he is able to love me back.. 
 

 
I asked for a puddle, God gave me the ocean,  
I asked for a tree, God gave me the forest,  

I asked for a star, God gave me the solar system,  
I asked for a boyfriend, God gave me you! 

 
 

A friend asked whether it's possible to love someone forever...  
and i thought about the way i loved you and i replied no...  
and then i also said that forever isn't long enough =) 

 

 
It takes a minute to have a crush on someone, 

an hour to like someone, and an day to love someone... 
but it takes a lifetime to forget someone.  

 
 

I wrote ur name on some paper but by accident I threw it away.  
I wrote ur name on my hand but I washed it the next day.  

I wrote ur name in the sand by the waves but the waves washed it away,  
I wrote ur name in my heart and forever it will stay. 

 
 

You can fall from the sky, you can fall from the tree,,  
but the best way is to fall in love with me 


