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 ����TIDAK�BERGUNATIDAK�BERGUNATIDAK�BERGUNATIDAK�BERGUNA����
(oleh : krisetiawan- GPdI Karmel Semarang) 

 

Ada 2 macam manusia yang tidak berguna : 
 
1. Punya talenta, tetapi tidak mengembangkannya1. Punya talenta, tetapi tidak mengembangkannya1. Punya talenta, tetapi tidak mengembangkannya1. Punya talenta, tetapi tidak mengembangkannya    
 
"Dan campakkanlah hamba yang tidak bergunahamba yang tidak bergunahamba yang tidak bergunahamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang 
paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." (Matius 25:30) 
 
Hamba yang mempunyai 1 talenta menjadi hamba yang tidak berguna bukan 
karena dia HANYA memiliki 1 talenta. Tetapi karena dia tidak 
mengusahakan / mengembangkan talenta itu untuk sesuatu yang menghasilkan. 
Jadi, kalau kita mempunyai talenta / potensi / karunia sekecil apapun, 
TUHAN tidak pernah memandang kita tidak berguna selama kita 
menggunakan semuanya itu untuk menghasilkan buah yang memuliakan 
NamaNya. 
Tetapi apabila talenta yang TUHAN berikan tidak kita kembangkan untuk 
kemuliaanNya, maka di mata TUHAN kita adalah hamba yang tidak berguna. 
 

2. Punya karunia, digunakan, tetapi tidak memiliki kasih2. Punya karunia, digunakan, tetapi tidak memiliki kasih2. Punya karunia, digunakan, tetapi tidak memiliki kasih2. Punya karunia, digunakan, tetapi tidak memiliki kasih    
 
"Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala 
rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki iman 
yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai 
kasih, aku sama sekali tidak berguna.aku sama sekali tidak berguna.aku sama sekali tidak berguna.aku sama sekali tidak berguna." (I Korintus 13 : 2) 
  
Tipe orang yang kedua ini hebat di mata manusia, tapi tidak di mata Allah. 
Bayangkan saja : mempunyai karunia bernubuat!! Tetapi di akhir kalimat 
dikatakan : sama sekali tidak berguna! Kenapa? Karena tidak memiliki kasih. 
 
"Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia 
membangun, menasihati membangun, menasihati membangun, menasihati membangun, menasihati dan    menghibur.menghibur.menghibur.menghibur.Siapa yang berkata-kata 
dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa 
yang bernubuat, ia membangun Jemaatmembangun Jemaatmembangun Jemaatmembangun Jemaat." (I Korintus 14 : 3&4) 
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Etik Listiyan   28 Juni  

Verawati        4 Juni  

 

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    

Betapa hebatnya orang yang mempunyai karunia bernubuat, dia bisa 
membangun, menasihati dan menghibur orang lain (ayat 3). Bahkan bisa 
MEMBANGUN JEMAAT dengan karunia nubuatan yang dimilikinya (ayat 
4). Tetapi orang-orang ini bisa menjadi orang yang tidak berguna. Kenapa? 
Tidak memiliki kasih. Di mata manusia, di mata jemaat, pasti berguna, tetapi 
tidak di mata Tuhan. Karena tidak memiliki kasih. 
 
Ternyata, tanpa kasih pun, orang bisa membangun orang lain. Tanpa kasih pun, 
orang bisa menasihati dan menghibur orang lain. Tanpa kasih pun, orang bisa 
membangun jemaat. TETAPI, di mata Tuhan orang itu sama sekali tidak 
berguna, kalau semua yang berguna bagi jemaat itu dilakukan tanpa kasih. 
 
Pertanyaan refleksi : sudahkah kita maksimal dengan talenta yang TUHAN 
percayakan kepada kita? sudahkah kita mendasari semua  
yang kita lakukan dalam rangka mengembangkan potensi dengan  
kasih kepada TUHAN dan sesama?  
 
TUHAN memberkati. 
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Laporan  
Keuangan  

 

Maret — April 2008  

 
Saldo/29 Februari 2008    Rp   2,396,200  

Pemasukan    

1. Persembahan  Rp    518,800    

2. Dana Usaha (Renungan)  Rp       30,000    

Total Pemasukan  Rp   548,800   

    

Pengeluaran    

1. Pembicara  Rp    165,500    

2. Nafiri Kasih Maret-April  Rp       38,000    

3. Kue Ultah Feb-Maret  Rp       50,000    

4. Dana Musik u/ Latihan  Rp         7,500    

5. Acara Paskah -Nonton-  Rp       30,000    

6. Transport Paskah Gabungan  Rp    100,000    

Total Pengeluaran  Rp   391,000   

    

Saldo/30 April 2008    Rp   2,554,000  



 
5 18 May 2008 

What’s going on ... ??? 

WWWWhhhhaaaatttt’ssss    hhhhaaaappppppppeeeennnniiiinnnngggg    ......... . . . ???        
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Ehhh….Ehhh….Ehhh….Ehhh….    

Ada yg dap
et kado ne

h… !!1

Ada yg dap
et kado ne

h… !!1

Ada yg dap
et kado ne

h… !!1

Ada yg dap
et kado ne

h… !!1    



 "which one are u,,which one are u,,which one are u,,which one are u,,    

BobBobBobBob    or    Bib ???Bib ???Bib ???Bib ???    
 

Alkisah ada dua orang anak laki-laki, Bob dan Bib, yang sedang melewati lembah 
permen lolipop. Di tengah lembah itu terdapat jalan setapak yang beraspal. Di jalan 
itulah Bob dan Bib berjalan kaki bersama. Uniknya, di kiri-kanan jalan lembah itu 
terdapat banyak permen lolipop yang berwarni-warni dengan aneka rasa. Permen-
permen yang terlihat seperti berbaris itu seakan menunggu tangan-tangan kecil Bob 
dan Bib untuk mengambil dan menikmati kelezatan mereka.  
Bob sangat kegirangan melihat banyaknya permen lolipop yang bisa diambil. Maka ia 
pun sibuk mengumpulkan permen-permen tersebut. Ia mempercepat jalannya supaya 
bisa mengambil permen lolipop lainnya yang terlihat sangat banyak didepannya. Bob 
mengumpulkan sangat banyak permen lolipop yang ia simpan di dalam tas ka-
rungnya. Ia sibuk mengumpulkan permen-permen tersebut tapi sepertinya permen-
permen tersebut tidak pernah habis maka ia memacu langkahnya supaya bisa men-
gambil semua permen yang dilihatnya.  
Tanpa terasa Bob sampai di ujung jalan lembah permen lolipop. Dia melihat gerbang 
bertuliskan "Selamat Jalan". Itulah batas akhir lembah permen lolipop. Di ujung jalan, 
Bob bertemu seorang lelaki penduduk sekitar. Lelaki itu bertanya kepada Bob, 
"Bagaimana perjalanan kamu di lembah permen lolipop? Apakah permen-permennya 
lezat? Apakah kamu mencoba yang rasa jeruk? Itu rasa yang paling disenangi. Atau 
kamu lebih menyukai rasa mangga? Itu juga sangat lezat."  
Bob terdiam mendengar pertanyaan lelaki tadi. Ia merasa sangat lelah dan kehilan-
gan tenaga. Ia telah berjalan sangat cepat dan membawa begitu banyak permen 
lolipop yang terasa berat di dalam tas karungnya. Tapi ada satu hal yang mem-
buatnya merasa terkejut dan ia pun menjawab pertanyaan lelaki itu, "Permennya 
saya lupa makan!"  
Tak berapa lama kemudian, Bib sampai di ujung jalan lembah permen lolipop. "Hai, 
Bob! Kamu berjalan cepat sekali. Saya memanggil-manggil kamu tapi kamu sudah 
sangat jauh di depan saya." "Kenapa kamu memanggil saya?" tanya Bob. "Saya ingin 
mengajak kamu duduk dan makan permen anggur bersama. Rasanya lezat sekali. 
Juga saya menikmati pemandangan lembah, indah sekali!" Bib bercerita panjang 
lebar kepada Bob. "Lalu tadi ada seorang kakek tua yang sangat kelelahan. Saya 
temani dia berjalan. Saya beri dia beberapa permen yang ada di tas saya. Kami 
makan bersama dan dia banyak menceritakan hal-hal yang lucu. Kami tertawa ber-
sama." Bib menambahkan.  
Mendengar cerita Bib, Bob menyadari betapa banyak hal yang telah ia lewatkan dari 

lembah permen lolipop yang sangat indah. Ia terlalu sibuk mengumpulkan permen- 
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permen itu. Tapi pun ia sampai lupa memakannya dan tidak punya waktu untuk me-
nikmati kelezatannya karena ia begitu sibuk memasukkan semua permen itu ke da-
lam tas karungnya.  
Di akhir perjalanannya di lembah permen lolipop, Bob menyadari suatu hal dan ia 
bergumam kepada dirinya sendiri, "Perjalanan ini bukan tentang berapa banyak per-
men yang telah saya kumpulkan. Tapi tentang bagaimana saya menikmatinya dengan 
berbagi dan berbahagia." Ia pun berkata dalam hati, "Waktu tidak bisa diputar 
kembali." Perjalanan di lembah lolipop sudah berlalu dan Bob pun harus melanjutkan 
kembali perjalanannya.  
Dalam kehidupan kita, banyak hal yang ternyata kita lewati begitu saja. Kita lupa 
untuk berhenti sejenak dan menikmati kebahagiaan hidup. Kita menjadi Bob di lem-
bah permen lolipop yang sibuk mengumpulkan permen tapi lupa untuk menikmatinya 
dan menjadi bahagia.  
Pernahkan Anda bertanya kapan waktunya untuk merasakan bahagia? Jika saya 
tanyakan pertanyaan tersebut kepada para klien saya, biasanya mereka menjawab, 
"Saya akan bahagia nanti... nanti pada waktu saya sudah menikah...nanti pada waktu 
saya memiliki rumah sendiri... nanti pada saat suami saya lebih mencintai saya... 
nanti pada saat saya telah meraih semua impian saya... nanti pada saat penghasilan 
sudah sangat besar... "  
Pemikiran "nanti" itu membuat kita bekerja sangat keras di saat "sekarang". 
Semuanya itu supaya kita bisa mencapai apa yang kita konsepkan tentang masa 
"nanti" bahagia.  
Terkadang jika saya renungkan hal tersebut, ternyata kita telah mengorbankan 
begitu banyak hal dalam hidup ini untuk masa "nanti" bahagia. Ritme kehidupan kita 
menjadi sangat cepat tapi rasanya tidak pernah sampai di masa "nanti" bahagia itu. 
Ritme hidup yang sangat cepat... target-target tinggi yang harus kita capai, yang 
anehnya kita sendirilah yang membuat semua target itu... tetap semuanya itu tidak 
pernah terasa memuaskan dan membahagiakan.  
Uniknya, pada saat kita memelankan ritme kehidupan kita; pada saat kita duduk 
menikmati keindahan pohon bonsai di beranda depan, pada saat kita mendengarkan 
cerita lucu anak-anak kita, pada saat makan malam bersama keluarga, pada saat 
kita duduk bermeditasi atau pada saat membagikan beras dalam acara bakti sosial 
tanggap banjir; terasa hidup menjadi lebih indah.  
Jika saja kita mau memelankan ritme hidup kita dengan penuh kesadaran; 
memelankan ritme makan kita, memelankan ritme jalan kita dan menyadari setiap 
gerak tubuh kita, berhenti sejenak dan memperhatikan tawa indah anak-anak 
bahkan menyadari setiap hembusan nafas maka kita akan menyadari begitu banyak 
detil kehidupan yang begitu indah dan bisa disyukuri. Kita akan merasakan ritme 
yang berbeda dari kehidupan yang ternyata jauh lebih damai dan tenang. Dan pada 
akhirnya akan membawa kita menjadi lebih bahagia dan bersyukur seperti Bib yang 
melewati perjalanannya di lembah permen lollipop 



 

Kartu Seluler Setan!Kartu Seluler Setan!Kartu Seluler Setan!Kartu Seluler Setan!    
INDOSATINDOSATINDOSATINDOSAT = Indo-Satan, yaitu komunitas pemuja setan di indonesia.  
jika hp anda muncul provider id SAT-C maka artinya adalah SATAN  

SEE  atau SETAN MELIHAT..  
  

SATSATSATSAT----C C C C = Satanic Church (gereja setan)  
  

ESIAESIAESIAESIA = Entangle Soul Into Antichrist (menjerat  jiwa menjadi antikris),  
  

dan JANGAN PAKAI TELPON RUMAH!!!  

karena TELKOM sebenarnya adalah alat pengintai bagi lucifer.  

TELKOM TELKOM TELKOM TELKOM = To Ensure Lucifer keeks On Mankind (untuk memastikan lucifer dapat mengin-

tai umat manusia). 
 

Pro XL Pro XL Pro XL Pro XL adalah kartu setan,  

lambang X berarti lambang salib yang dipatahkan.  

L = Lucifer, pemimpin gereja setan tertinggi.  

Jadi  

PRO-XL  adalah PRO-SATAN = ANTIKRIS!,  
  

Kalo pake three juga setan !!! alasannya kenapa ?  

Petrus menyangkal Tuhan 3 kali.. 3 = THREE THREE THREE THREE     
  

kalo GSMGSMGSMGSM = Gabungan Setan Mejeng kalo  
 

CDMACDMACDMACDMA    

apa ya?? Cetan Di Mana Aja kali yee  
 

Jadi intinye jangan pake kartu apa2,setan smua...  

Karna apa ?? Ngabisin duit....  

Wakakakakakakakakak akak.... 

serius amat bacanya! 
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Sejak KeNtutan PeRtamA 
 

Sepasang suami istri baru menikah, si suami memberikan surprise pada is-
trinya. Suatu hari si suami berkata kepada istrinya:  
"Sayang, kita pergi yuk, tapi mata kamu harus ditutup yah...!" 
"Kok harus ditutup sih mas...?" kata istrinya 
"Yah, pokoknya ada sesuatu untukmu..... "  
Mereka pun berangkat dengan menggunakan taxi. Begitu sampai di tempat 
yang dituju mereka turun, si suami mengajak istrinya masuk ke rumah baru 
yang dijadikan sebagai surprise untuk istrinya, tapi si suami masih belum 
mengizinkan istrinya membuka tutup mata. Ternyata si istri ingin buang angin, 
tapi karena masih malu sama suaminya, si istri pura-pura minta tolong 
membuat minuman  
"Mas, ambilkan saya minum dong...!" 
Suaminya kemudian pergi mengambil minuman. Ketika suaminya pergi,si istri 
buang angin "tuuuut.."  
Pas si suami datang membawa minuman, ternyata si istri masih ingin buang 
angin. Akhirnya dia bilang ke pada suaminya ... 
"Mas minumannya kurang manis, tambahkan gula lagi yah...."  
Si suami pergi lagi untuk menambahkan gula pada minuman istrinya. 
Ketika suaminya pergi, si istri kentut lagi "tuuuuuut... ."  
Kemudian si suami datang lagi untuk memberikan minuman, tapi ternyata si 
istri masih ingin buang angin. Akhirnya dengan berberat hati si  istri minta 
ditambahkan gula lagi. 
Saat si suami pergi, istrinya kembali buang angin "Tuuuuut"  
Akhirnya si istri merasa lega karena telah selesai dari keinginan buang an-
ginnya. 
Ketika si suami tiba dan menyerahkan minuman, si suami membuka tutup 
mata si istrinya, si istri terkejut karena ternyata di rumah sudah banyak 
orang dan disampingnya ada mertuanya, Sambil malu-malu si istri bertanya 
pada mertuanya, 
"Oh Bapak, sudah lama datang..?" 
Kemudian sang mertua menjawab, "Sudah, sejak kentutan pertama..." 
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Look back and thank God.   
Look forward and trust God. 
Look around and serve God.     
Look within and find God 

 

"I asked God, 'How do I get the best out of life?'  
God said, 'Face your past without regrets.  

Handle your present with confidence.  
And prepare for the future without fear!'"  

 

"Without God, our week is:  
Mournday, Tearsday, Wasteday, Thirstday,  

Fightday, Shatterday and Sinday.  
So, allow Him to be with you every day” 

 

Life is short, so forgive quickly.  
Believe slowly.  
Love truly. 
Laugh uncontrollably.  
Never regret anything that makes you happy.  
Have a wonderful journey of life! 

    

Dream......... ...... makes all things possible  
Hope..............makes all things work  

Love ..............makes all things beautiful 
Smile................makes all above work possible     

    

The happiest people in the world  
are not those who have no problems,  

but those who learn to live with things 
 that are less than perfect.     

 

Happiness always looks small    
  when you hold it in your hands ...    
But when you learn to share it ,  
 you will realize    
how big and precious it is  !!  

   

And for that you need to smile    1111 
Have a Great Day!!! 


