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frieNds …  
 

       Pernah ada anak lelaki dengan watak buruk.  
Ayahnya memberi dia sekantung penuh paku,  

dan menyuruh memacu satu batang paku di pagar pekarangan  
setiap kali dia kehilangan kesabarannya atau berselisih paham dengan orang lain. 

Hari pertama dia memaku 37 batang di pagar. Pada minggu-minggu berikutnya dia belajar untuk 
menahan diri, dan jumlah paku yang dipakainya berkurang dari hari ke hari.  

Dia mendapatkan bahwa lebih gampang menahan diri daripada memaku di pagar. 
Akhirnya tiba hari ketika dia tidak perlu lagi memaku sebatang paku pun  

dan dengan Gembira disampaikannya hal itu kepada ayahnya. 
Ayahnya kemudian menyuruhnya mencabut sebatang paku dari pagar  

setiap hari bila dia berhasil menahan diri/bersabar.  
Hari-hari berlalu dan akhirnya tiba harinya dia bisa menyampaikan kepada ayahnya  

bahwa semua paku sudah tercabut dari pagar. 
Sang ayah membawa anaknya ke pagar dan berkata:  

'Anakku, kamu sudah baik, tetapi coba lihat betapa banyak lubang yang ada di pagar.  
Pagar ini tidak akan kembali seperti semula.' Kalau kamu berselisih paham mengirimkannya 

kepadamu.  
Bila pesan ini kembali padamu, itu berarti bahwa kau mempunyai lingkaran teman. 
Keindahan persahabatan adalah bahwa kamu tahu kepada siapa kamu dapat  

mempercayakan rahasia. atau bertengkar dengan orang lain,  
hal itu selalu meninggalkan luka seperti pada pagar. 

Kau bisa menusukkan pisau di punggung orang dan mencabutnya kembali,  
tetapi akan meninggalkan luka.  

Tak peduli berapa kali kau meminta maaf/menyesal, lukanya tinggal.  
Luka melalui ucapan sama perihnya seperti luka fisik. 

Kawan-kawan adalah perhiasan yang langka. Mereka membuatmu tertawa  
dan memberimu semangat. Mereka bersedia mendengarkan  
jika itu kau perlukan, mereka menunjang dan membuka hatimu.  

Tunjukkanlah kepada teman-temanmu  
betapa kau menyukai mereka. 
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Friends are like balloons;  

once you let them go, you can't get them back .    

So I'm gonna tie you to my heart so I never lose you . 



 

Hal yang sangat menyedihkan adalah saat kau jujur pada temanmu, dia berdusta padamu... 
Saat dia telah berjanji padamu, dia mengingkarinya.... 
Saat kau memberikan perhatian, dia tidak menghargainya... 
 
Saat bertemu dengannya dan ingin menyapa, dia pura2 tidak melihatmu... 
Saat kau mencintainya dengan tulus tapi dia tidak mencintamu... 
Saat dia yang kau sayangi tiba2 memutuskan hubungannya denganmu... 
  
Hal yang sangat mengecewakan adalah kau dibutuhkan hanya pada saat dia 
dalam kesulitan... 
Saat kau bersikap ramah, dia terkadang bersikap sinis padamu... 
Saat kau butuh dia untuk berbagi cerita, dia berusaha untuk menghindarimu... 
 

Jangan pernah menyesali atas apa 
yang terjadi padamu... 

 

Sebenarnya hal-hal yang kau alami sedang mengajarimu... 

Saat temanmu berdusta padamu atau tidak menepati janjinya padamu atau dia tidak 

menghargai perhatian yang kau berikan.... sebenarnya dia telah mengajarimu agar kau tidak 

berprilaku seperti dia... 

  

Saat bertemu dengannya dan ingin menyapa, dia pura2 tidak melihatmu... sebenarnya dia 

telah mengajarkanmu agar tidak berprasangka buruk & selalu berpikiran  positif bahwa 

mungkin saja dia tidak melihatmu... 

  

Saat kau mencintainya dengan tulus tapi dia tidak mencintaimu atau dia yang kau sayangi 

tiba2 memutuskan hubungannya denganmu sebenarnya ….Dia sedang mengajarimu untuk 

menerima rencanaNya... 

 

Saat kau bersikap ramah tapi dia terkadang bersikap sinis padamu... sebenarnya dia sedang 

mengajarimu untuk selalu bersikap ramah pada siapapun... 

Saat kau butuh dia untuk berbagi cerita, dia berusaha untuk menghindarimu... sebenarnya dia 

sedang mengajarimu untuk menjadi seorang teman yang bisa diajak berbagi cerita, mau 

mendengarkan keluhan temanmu dan membantunya... 
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Laporan Keuangan  
 

Mei — Juni 2008  

Bila kau dibutuhkan hanya pada saat dia sedang dalam kesulitan... sebenarnya juga 

telah mengajarimu untuk menjadi orang yang arif & santun, kau telah membantunya 

saat dia dalam kesulitan... 

 

Begitu banyak hal yang tidak menyenangkan yang sering kau alami atau bertemu 

dengan orang2 yang menjengkelkan, egois dan sikap yang tidak mengenakkan... Dan 

betapa tidak menyenangkan menjadi orang yang dikecewakan, disakiti, tidak 

dipedulikan/dicuekin, tidak dihargai, atau bahkan mungkin dicaci dan dihina... 

  

Sebenarnya orang2 tsb. sedang mengajarimu untuk melatih membersihkan hati & jiwa, 

melatih untuk menjadi orang yang sabar dan mengajarimu untuk tidak berprilaku 

seperti itu... 

  

Mungkin Tuhan menginginkan kau bertemu orang dengan berbagai macam karakter yang 

tidak menyenangkan sebelum kau bertemu dengan orang yang menyenangkan dalam 

kehidupanmu dan kau harus mengerti bagaimana berterimakasih atas karunia itu yang 

telah mengajarkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu... 

Saldo/30 April 2008    Rp   2,554,000  

Pemasukan    

1. Persembahan  Rp       365,500    

Total Pemasukan  Rp      365,500   

Pengeluaran    

1. Pembicara  Rp       212,500    

2. Nafiri Kasih Juni  Rp          11,700    

3. Kue Ultah Mei-April  Rp          79,150    

4. Tea Walk Ciwidey  Rp          30,000    

5. Buka Puasa Bersama  Rp          50,000    

6. Konsumsi Lat. Musik  Rp          10,000    

Total Pengeluaran  Rp      393,350   

Saldo/21 Juni 2008    Rp   2,526,150  
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TgL Firman  
Tuhan 

Worship 
Leader 

Singers Kolektan 

19 Juli Om Filipus Andre S Vera n Eva Yuliana 

26 Juli Om Sutikno Etik Lony n Ribka Novi 

02 Agus-
tus 

K’ Wenny Vera K’ Hotma n 
Rivo 

Hana 

Tangan-Mu telah menjadikan aku dan 
membentuk aku, berilah aku pengertian, 

supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu 
Mazmur 119 : 73 

Novianti Manik   5 
Yericho Dalton Purba L  8 
Yuliana    10 
Yessy Aryani   16 
Nita Napitupulu   17 
Harry              22 



 5 Bad Vs Good 
 
Tersebutlah di sebuah negri Sasatoan, Raja Tikus yang amat bijaksana. Pada saat jabatan Pan-
glima di negerinya kosong, Raja itupun memanggil beberapa tikus kepercayaannya untuk diuji 
dihadapan rakyatnya. Pertama kali, Raja bertanya  kepada Tikus Putih "Bila kau kuangkat men-
jadi Panglima negri ini, siapakah yang akan kau pilih menjadi pengawalmu ?"  
"Ya Tuanku, hamba akan memilih Hamster sebagai pengawal sekaligus pesuruh hamba?" jawab 
Tikus Putih 
"Mengapa kau memilih Hamster sebagai pengawalmu ?" tanya Raja kemudian 
"Hamba memilih Hamster sebagai pengawal dan pesuruh, supaya hamba bisa mengambil bulu-
bulunya yang bagus dan halus. Bulu yang menawan itu akan hamba kenakan demi kehormatan 
bangsa kita" jawab Tikus Putih tegas  
"Tapi bukankah itu merupakan perampasan atas hak makhluk lain ?" tanya Raja 
"Ya, tapi itulah yang hamba inginkan. Demi kehormatan dan popularitas bangsa tikus, kita bisa 
mengambil apa saja dari makhuk lain yang berada di bawah kekuasaan kita" Tikus Putih menje-
laskan maksudnya 
Raja Tikus hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Hai Tikus Hutan, siapa yang akan kaupilih 
menjadi pengawalmu jika kau menjadi Panglima ?" Raja itu mengalihkan pertanyaannya kepada 
Tikus Hutan yang sejak tadi tidak bisa duduk diam. 
"Ya, Tuanku, hamba kira ular adalah makhluk yang paling tepat untuk dijadikan sebagai penga-
wal ?" jawab Tikus Hutan "Mengapa ular kau pilih sebagai pengawalmu ?" tanya Raja keheranan  
"Hamba memilih ular sebagai pengawal, supaya hamba bisa menelannya bulat-bulat, karena se-
lama ini ular telah banyak memakan bangsa kita" jawab Tikus Hutan tanpa ragu  
"Aku sangat sedih melihat sikapmu. Kau memilih ular bukan supaya kau bisa duduk, berjalan dan 
bekerja sama dengan pengawalmu, melainkan kau hanya ingin membalas dendam" kata Raja 
dengan nada kecewa. 
"Seandainya kau menjadi Panglima, siapakah yang akan kau jadikan pengawalmu" Raja men-
galihkan pertanyaan kepada Tikus Sawah  
"Hamba akan memilih Petani sebagai pengawal hamba" jawab Tikus Sawah penuh keyakinan  
"Sepertinya ide yang bagus ! Tetapi mengapa kau memilih Petani sebagai pengawalmu ?" Raja 
bertanya penuh rasa ingin tahu "Hamba ingin pengawal hamba bisa menanam padi sebanyak-
banyaknya supaya bangsa kita memiliki persediaan makanan yang berlimpah ruah" jawab Tikus 
Sawah. Rajapun sedikit lega, tetapi sejenak kemudian ia bertanya kembali. "Apa yang akan kau 
lakukan untuk membalas jasa pengawalmu ?" 
"Setelah petani itu bekerja siang dan malam, saya akan memberikan beberapa bulir padi dari 
sisa panenan kita" jawab Tikus Sawah  
"Tetapi apakah beberapa bulir padi yang akan kau berikan itu cukup untuk dimakan dalam 
sepanjang hidupnya ?" tanya Raja 
"Ya, Tuanku ! Sebelum bulir-bulir padi itu diberikan kepada petani, hamba akan mencampurnya 
dengan begitu banyak pestisida, sehingga petani itupun tidak akan hidup lama" Tikus Putih men-
yampaikan siasat liciknya. 
"Stop, itu bukan balas jasa ! Saya sangat kecewa dengan idemu yang hanya ingin memanfaatkan 



 

makhluk lain di bawah kekuasaanmu dan setelah kau puas, makhluk itupun kau campakkan, 
bahkan kau musnahkan" kata Raja Tikus sambil  menahan kemarahannya. 
"Ampun Tuanku, bukankah di dunia ini banyak makhluk yang melakukan hal yang serupa ?" 
Tikus Sawahpun membela diri 
"Sebagai calon Panglima, kau tidak pantas berkata seperti itu. Walaupun semua makhluk di 
dunia ini mengatakan 'ya' atas kecurangan dan kelicikan, tetapi sebagai pemimpin seharus-
nya kau bisa berkata 'tidak'. Sebagai pemimpin, kau harus berani mengambil keputusan 
yang tidak populer asalkan berakar pada kebenaran yang sejati" kata Raja itu dengan 
bijaksana  
"Sekarang, apa yang akan kau katakan tentang pengawal yang akan kau pilih ?" Raja ber-
tanya kepada Tikus Dapur  
"Ampun Baginda Raja, kalau Tuan mengijinkan saya sebagai Panglima, maka saya akan memilih 
Kucing sebagai pengawal hamba"  jawab Tikus Dapur lirih  
"Bukankah Kucing adalah makhluk yang sering mengejar-ngejar dan menerkam bangsa kita ?" 
tanya Raja heran "Apakah kau memilihnya sebagai pengawal supaya kau bisa membalaskan 
dendam bangsa kita ?" lanjut Raja  
"Ampun beribu ampun Tuanku, hamba rasa selama ini Kucing itu mengejar-ngejar dan me-
mangsa bangsa kita karena memang mereka tidak mengenal perbuatan baik dan kasih. Sean-
dainya hamba menjadi Pangliman, hamba akan selalu tersenyum, berbuat baik dan menyayangi 
Kucing. Dengan demikian hamba berharap Kucing itu bisa belajar mengasihi dan menyayangi 
tikus dimanapun berada" Tikus Dapur menyampaikan argumentasinya. 
"Mengapa kita harus berbuat baik, sedangkan ia telah menyengsarakan bangsa kita ?" tanya 
Tikus Hutan penuh emosi 
"Ya, saya kira kita tidak pantas berbuat baik terhadap Kucing yang telah menyakiti kita. Di 
dunia ini masih banyak makhluk lain yang telah berbuat baik terhadap kita, jadi sudah sepan-
tasnya kita membalas perbuatan baik mereka saja" Tikus Sawah menambahkan 
"Kalau kita hanya  mengasihi makhluk yang telah berbuat baik kepada kita, apa bedanya 
dengan para penjahat yang juga selalu berbuat baik kepada teman-temannya ? Jadi berbuat 
baik terhadap mereka yang mengasihi kita adalah tindakan yang biasa-biasa saja. Kalau kita 
bisa mengasihi mereka yang telah memusuhi kita, barulah itu yang namanya istimewa" Tikus 
Dapur menjelaskan maksudnya dengan tenang. 
"Ya, itu istimewa sekali !" teriak Raja kegirangan "Aku senang sekali dengan sikapmu. Kalau 
saja setiap tikus di negri ini bisa membalas perbuatan jahat dengan perbuatan baik yang pe-
nuh kasih, maka negri kita akan menjadi 
damai sejahtera, tanpa perselisihan dan 
perpecahan" sambung Raja. 
"Hai, rakyatku sekalian, aku sangat berba-
hagia karena hari ini aku telah menemukan 
Panglima yang pantas untuk negeri kita" 
kata Raja sambil mengenakan topi Pan-
glima di kepala Tikus Dapur. Tikus Dapur 
itupun tersenyum penuh khrisma. 
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Seekor kelinci sedang duduk santai di tepi pantai, Tiba tiba datang seekor rubah 
jantan besar yang hendak memangsanya, Lalu kelinci itu berkata: "Kalau me-
mang kamu berani, hayo kita berkelahi di dalam lubang kelinci, Yang kalah akan 

jadi santapan yang menang, dan saya yakin saya akan menang." 
Sang Rubah jantan merasa tertantang, "dimanapun jadi, Masa sih kelinci bisa menang 
melawan aku?" Merekapun masuk ke dalam sarang kelinci, Sepuluh menit kemudian 
sang kelinci keluar sambil menggenggam Setangkai paha rubah dan melahapnya dengan 
nikmat. 
Sang Kelinci kembali bersantai, Sambil memakai kaca mata hitam dan topi pantai Tiba 
tiba datang se-ekor serigala besar yang hendak memangsanya, Lalu kelinci berkata : 
"Kalau memang kamu berani, hayo kita berkelahi di dalam lubang kelinci, Yang kalah 
akan jadi santapan yang menang, dan saya yakin saya akan menang. "Sang serigala 
merasa tertantang, dimanapun jadi, Masa sih kelinci bisa menang melawan aku?" 
Merekapun masuk ke dalam sarang kelinci, Lima belas menit kemudian sang kelinci ke-
luar sambil menggenggam Setangkai paha serigala dan melahapnya dengan nikmat. 
Sang kelinci kembali bersantai, Sambil memasang payung pantai dan merebahkan diri 
diatas pasir, Tiba tiba datang seekor beruang besar yang hendak memangsanya, Lalu 
kelinci berkata: "Kalau memang kamu berani, hayo kita berkelahi di dalam lubang ke-
linci, Yang kalah akan jadi santapan yang menang, dan saya yakin saya akan menang. 
"Sang Beruang merasa tertantang, "dimanapun jadi, Masa sih kelinci bisa menang me-
lawan aku?" Merekapun masuk ke dalam sarang kelinci, Tiga puluh menit kemudian sang 
kelinci keluar sambil menggenggam Setangkai paha Beruang dan melahapnya dengan 
nikmat. 
Pohon kelapa melambai lambai, Lembayung senja sudah tiba, habis sudah waktu ber-
santai, Sang Kelinci melongok kedalam lubang kelinci, sambil melambai "Hai, keluar, 
sudah sore, besok kita teruskan!!" 
Keluarlah se-ekor harimau dari lubang itu, sangat besar badannya. Sambil menguap 
Harimau berkata " Kerjasama kita sukses hari ini, kita makan kenyang Dan saya tidak 
perlu berlari mengejar kencang." 
 
Nb : 
The Winner selalu berfikir mengenai kerja 
sama, sementara The Looser selalu berfikir 
bagaimana menjadi tokoh yang paling ber-
jaya. 
Untuk membentuk ikatan persahabatan dan 
persaudaraan harus ada kerendahan hati 
dan keikhlasan bekerja sama: 
{ (MESKIPUN) DENGAN SESEO-
RANG YANG KELIHATANNYA  

TIDAK LEBIH BAIK DARI KITA } 
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Sahabat adalah 
tangan Tuhan 
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Begitu juga Persahabatan, persahabatan 
adalah 1 jiwa dalam 2 Pers

ahab
atan

 seja
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Seorang sahabat adalah yang dapat 

mendengarkan lagu didalam hatimu 

dan akan menyanyikan kembali 

tatkala kau lupa akan bait-baitnya. 

Untuk para sahabatku : 
Jangan berkecil hati ketika banyak sakit hati yang kau alami. Lihatlah di seke-
lilingmu, ada banyak sahabat-sahabat yang siap merangkulmu. 
 

Aku dikelilingi oleh teman-teman yang mengasihiku. Mereka menatap ke ma-
taku, lalu ke hatiku. "Engkau orang baik; siapakah dia itu yang tega men-
yakitimu?" tanya mereka. 
Aku menjawab dalam diam. 
Aku menangis, mereka mengusap air mataku. 
Mereka merangkulku, memelukku dan meletakkan tangan mereka ke atas 
kepalaku dan mengucapkan berkat-berkat untukku. 
Aku tersenyum, aku berterima kasih atas kasih mereka. 
Dan aku berkata kepada mereka, 
"Aku menantikan Tuhan turun ke bumi" 
Dan Tuhan berkata kepadaku, 
"Aku sudah turun ke bumi. Aku sudah masuk di hati para sahabatmu, yang siap 
merangkulmu. Lihat, aku juga sudah masuk ke hatimu. Bersiaplah merangkul 
mereka yang terluka." 



 
9 Friendship 

 

Apa yang kita alami demi teman kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang 

membuat persahabatan mempunyai nilai yang indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa co-

baan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu bahkan bertumbuh bersama karenanya.  

Persahabatan tidak terjalin secara otomatis tetapi membutuhkan proses yang panjang seperti besi 

menajamkan besi, demikianlah sahabat menajamkan sahabatnya. Persahabatan diwarnai dengan ber-

bagai pengalaman suka dan duka, dihibur-disakiti, diperhatikan-dikecewakan,didengar-diabaikan, dibantu-

ditolak, namun semua ini tidak pernah sengaja dilakukan dengan tujuan kebencian.  

Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan, justru karena 

kasihnya ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan den-

gan ciuman, tetapi menyatakan apa yang amat menyakitkan dengan tujuan sahabatnya mau berubah.  

Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan, tetapi bukan 

pada saat kita membutuhkan bantuan barulah kita memiliki motivasi mencari perhatian, pertolongan dan 

pernyataaan kasih dari orang lain,tetapi justru ia beriinisiatif memberikan dan mewujudkan apa yang 

dibutuhkan oleh sahabatnya. Kerinduannya adalah menjadi bagian dari kehidupan sahabatnya, karena 

tidak ada persahabatan yang diawali dengan sikap egoistis.  

Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. 

Banyak pula orang yang telah menikmati indahnya persahabatan, namun ada juga yang begitu hancur 

karena dikhianati sahabatnya. Beberapa hal seringkali menjadi penghancur persahabatan. Tetapi 

penghancur persahabatan ini telah berhasil dipatahkan oleh sahabat-sahabat yang teruji kesejatian 

motivasinya.  

 

Mempunyai satu sahabat sejati lebih berharga  

dari seribu teman yang mementingkan diri sendiri.  

"Dalam masa kejayaan, teman-teman mengenal kita.  

Dalam kesengsaraan, kita mengenal teman-teman kita." 

 

Ingatlah kapan terakhir kali anda berada dalam kesulitan.  
Siapa yang berada di samping anda ?? 

Siapa yang mengasihi anda saat anda merasa tidak dicintai?? 
Siapa yang ingin bersama anda pada saat tiada satu pun yang dapat anda berikan ?? 

Merekalah sahabat-sahabat anda. 
Hargai dan peliharalah selalu persahabatan anda dengan mereka. 
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Suatu ketika, ada seorang guru yang meminta murid-muridnya untuk 
membawa satu kantung plastik bening ke sekolah.  
Lalu, ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di 
dalamnya.  
Setiap anak, diminta untuk memasukkan sebuah kentang, untuk setiap 
orang yang tak mau mereka maafkan. 
Mereka diminta untuk menuliskan nama orang itu, dan mencantumkan 
tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang 
ringan, walau banyak juga yang memiliki plastik kelebihan beban. Mereka 
diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam. Kemana 
saja, harus mereka bawa, selama satu minggu penuh. 
Kantung itu, harus ada di sisi mereka kala tidur, di letakkan di meja saat 
belajar, dan ditenteng saat berjalan. Lama-kelamaan kondisi kentang itu 
makin tak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan 
mengeluarkan bau yang tak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan 
pekerjaan ini. 
Akhirnya, waktu satu minggu itu selesai. Dan semua anak, agaknya 
banyak yang memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus 
menerus. 
Teman, pekerjaan ini, setidaknya, memberikan hikmah spiritual yang besar 
sekali buat anak-anak. Suka-duka saat membawa-bawa kantung yang 
berat, akan menjelaskan pada mereka, bahwa, membawa beban itu, 
sesungguhnya sangat tidak menyenangkan. 
Memaafkan, sebenarnya, adalah pekerjaan yang lebih mudah, daripada 
membawa semua beban itu kemana saja kita melangkah. Ini adalah sebuah 
perumpamaan yang baik tentang harga yang harus kita bayar untuk 
sebuah kepahitan yang kita simpan, dan dendam yang kita genggam terus 
menerus. Getir, berat, dan meruapkan aroma yang tak sedap, bisa jadi, 
itulah nilai yang akan kita dapatkan saat memendam amarah dan 
kebencian. 
Sering kita berpikir, memaafkan adalah hadiah bagi orang yang kita beri 
maaf. Namun, kita harus kembali belajar, bahwa, pemberian itu, adalah 
juga hadiah buat diri kita sendiri. Hadiah, untuk sebuah kebebasan. 
Kebebasan dari rasa tertekan, rasa dendam, rasa amarah, dan kedegilan 
hati.  

Rasa hormat tidak selalu membawa kepada 
persahabatan, 

tapi jangan pernah menyesal untuk bertemu 

dengan orang lain… 

tapi menyesal-lah jika orang itu menyesal 

bertemu dengan kamu. 

Bertemanlah dengan orang 

yang suka membela 

kebenaran. 

Dialah hiasan dikala kamu 

senang dan perisai 

diwaktu kamu susah. 

Namun kamu tidak akan 

pernah memiliki seorang 

teman, 

jika kamu mengharapkan 

seseorang tanpa 

kesalahan. 

Karena s
emua man

usia itu 
baik kala

u kamu 

bisa meli
hat kebai

kannya 

dan meny
enangkan

 kalau ka
mu bisa m

elihat 

keunikann
ya 

tapi semu
a manusi

a itu aka
n buruk d

an 

membosan
kan 

kalau ka
mu tidak 

bisa meli
hat kedua

nya. 
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Ini sebuah kisah tentang dua 

orang sahabat karib yang sedang 

berjalan melintasi gurun pasir. Di 

tengah perjalanan, mereka 

bertengkar, dan salah seorang 

menampar temannya. Orang yang 

kena tampar merasa sakit hati 

tapi dengan tanpa berkata-kata dia menulis di atas pasir; HARI INI, SAHABAT 

TERBAIKKU MENAMPAR PIPIKU.  

Mereka terus berjalan, sampai menemukan sebuah oasis, di mana mereka 

memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka 

hatinya mencoba berenang namun nyaris tenggelam, dan berhasil 

diselamatkan oleh sahabatnya. Ketika dia mulai siuman dan rasa takutnya 

sudah hilang, dia menulis di sebuah batu; HARI INI, SAHABAT TERBAIKKU 

MENYELAMATKAN NYAWAKU. 

Orang yang menolong dan menampar sahabatnya bertanya, “Kenapa setelah 
saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir, dan sekarang kamu 

menulis di batu?” Temannya sambi l tersenyum menjawab, “Ketika seorang 
sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf 

datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila sesuatu yang 

luar biasa terjadi, kita harus memahatnya di atas batu hati kita, agar 

tidak bisa hilang tertiup angin.” 
Dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik dengan pasangan, 

suami/isteri, kekasih, adik/kakak, kolega, dll,karena sudut pandang yang 

berbeda. Oleh karenanya cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan 

masalah lalu. Manfaat positif dari continuous relationship mungkin sekali 

Sahabat terbaik adalah dia yang dapat duduk berayun-ayun di beranda bersamamu, 
tanpa mengucapkan sepatah katapun , dan kemudian kamu meninggalkannya 
dengan perasaan telah bercakap-cakap lama dengannya. 
 

Kata-kata yang diucapkan sembarangan dapat menyulut perselisihan. Kata-kata 
yang kejam dapat menghancurkan suatu kehidupan. Kata-kata yang diucapkan pada 
tempatnya dapat meredakan ketegangan. Kata-kata yang penuh cinta dapat 
menyembuhkan dan memberkahi. 
 

Seorang sahabat sama seperti satu permata yg tak ternilai harganya. Seorang 
kawan bisa membuat kita ceria, membuat kita terhibur. Mereka meminjamkan 
kupingnya kepada kita pada saat kita membutuhkannya. 
 

Mereka bersedia membuka hati maupun perasaannya untuk berbagi suka dan duka 
dgn kita pada saat kita membutuhkannya. Maka dari itu janganlah buang waktu yg 
Anda miliki, janganlah sia2 akan waktu yg sedemikian berharganya. Bagikanlah 
sebagian dari waktu yg Anda miliki untuk seorang kawan. Pasti waktu yg Anda 
berikan tsb akan berbalik kembali seperti juga satu lingkaran walaupun terkadang 
kita tidak tahu dari mana dan dari siapa datangnya. 
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SAKIT ATI TUHAN        
Oleh: Denny Indrawan  

 
Fren, pernah kan merasa sakit atiiii? Pengen donk balas dendem? 
Malahan kita sibuk merancang hal-hal yang pengen kita balesin ke orang 
tsb…. asyik banget kan?! Malahan sering lho saya senyum-senyum 
sendiri, puas gitu!  
 

Eitttt…. PUAS? Ya PUAS! Puas dengan rancangan jahat saya… 
 

Sudah 2 tahun saya dendam dengan beberapa (banyak amat sih Den…? 
hehehe….) orang, baik itu mantan pacar, maupun manajemen perusahan 
saya yang dulu (busyetttt… masih dendem? Setelah sekian lama?). Kok 
bisa kesellll gitu sih Den…? IYA DONK, gue kan sakittt 
atiiiiiiii….atiii….atiiii! gue berHAK donk! Emang cuma mereka aja yang bisa 
jahat?! Gue bisa 1000X1000 kali (ditambah pake pangkat 1000 lagi 
dehhh….hehehe) lebih jahat dari mereka, balas saya cepet.  
 

GONG! Tuhan menegor saya… Ati-ati dengan kemarahan kamu… jangan 
sampe membakar kamu… Ah gue ga peduli Tuhan! Biar mereka tau sakit 
ati gue…! biar mereka rasain sengsaranya….! biar mereka ga jahat lagi…! 
biar mereka… biar mereka dan biar lain sebagainya…… saya mencoba 
berkilah sama Tuhan. 
 

Trusss…. apakah Tuhan marah ama saya? Trus saya langsung disamber 
gledek? GLUDUKKK…..JGERRR! (jadi gosong donk gue) Ga banget gitu 
lohhh…sodara-sodara, Tuhan itu baek banget…. apa yg Dia lakukan 
terhadap gue? NOTHING!? Ya NOTHING! 
 

Selama itu fren, gue sibuk memikirkan berbagai macam rancangan 
kejahatan, yah minimal gue bayangin jika suatu hari gue kaya raya, gue 
bakal beli perusahaan itu, n’ orang-orang itu bakal kaget melihat gue 
masuk ruang direksi sebagai A NEW OWNER, lalu gue bayangin gebrak 
meja, sambil menatap tajam mata-mat ketakutan mereka sambil 
berkata…. “loe orang boleh kerja di sini, fasilitas ama gaji gue tambah 
tapi jadi pembersih WC atau loe cabut sekarang juga dan pulang jalan 
kaki” hahahaha….. gue pasti puasss! PUASSS!!! 
 

Lebih jahat lagi nih fren, kalo seandainya di tengah jalan tol gue liat mobil 
orang yg nyakitin gue, bakal gue pepet….pepet trus, kalo bisa sampe dia 
kebalik dan mati! GILA sadis amat ya gue…. (trus terang gue tertawa 
saat membayangkan itu - mungkin setan juga, hanya Tuhan yang pasti 
sedih sekali melihat pikiran jahat gue) 
Buat mantan gue yang (dulu) bikin idup gue ancurrr…. gue pengen dia liat 



 

gue sekarang berbeda dengan yg dia kenal dahulu…sekarang gue udah jadi manager, 
gaji gede, dapet mobil dapet pacar yang jauh lebih muda, sexy dan cantik 
dibandingkan dengan dia yg gak montok itu! Gue sampe pajang foto-foto 
“kesuksesan” gue di frenster, pada saat gue ke luar negeri, jalan-jalan dengan 
bahagia dengan temen-temen gue, sampe adegan ciuman gue dengan doi, gue pasang! 
Tujuannya satu! BIAR DIA TAU BAHWA GUE JAUH LEBIH SUKSES DAN 
BAHAGIA DENGAN KEADAAN SEKARANG!!! 
 

Apa bener kamu bahagia? Tanya Tuhan. 
 

Iya donk Tuhan!  
 

Gue tertawa, kok Tuhan nanyanya aneh.! 
 

Apa kamu masih marah dengan mereka? Tanya Tuhan lagi 
 

So pasti…. absolutely Tuhan! (setan tambah bersorak sorai) 
 

Kamu masih tetap ingin melaksanakan rancangan kamu terhadap mereka? 
Jika ada kesempatan Tuhan…. jawabku dengan cepat! 
 

Baiklah…, kamu boleh balaskan sakit hatimu terhadap-Ku… Tuhan berkata lembut 
 

HAH!!!! Hening…. diam…. (setan juga langsung terdiam) 
 

Kenapa harus saya balas ke Engkau Tuhan? Kan yang bikin sakit ati gue tuh orang 
lain, bukan Engkau Tuhan.Saya bertanya tak mengerti 
 

Denny.. Apa yang kamu lakukan terhadap orang lain, itu seperti kau melakukannnya 
juga untuk-Ku. ga apa-apa. jika itu membuat dirimu lepas dari dendam itu, Aku 
bersedia. silahkan Tuhan membentangkan kedua tanganNya lebar-lebar (dan gue 
yakin setan langsung lari terbirit-birit melihat hal itu) 
Fren.. Di saat itulah gue nangis. gue selama ini begitu sibuk memikirkan hal-hal yang 
membuat Tuhan sedih, membuat gue makin jauh dari Tuhan, membuat gue kehilangan 
jati diri sebagai anak Tuhan, yaitu KASIH, kasih yang seharusnya mengampuni, kasih 
yang seharusnya berkorban, kasih yang seharusnya kita pancarkan bagi orang lain.. 
Gue sadar sekarang 
Gue nangis dipelukan Tuhan, Tuhan.. Gue tuh sakit ati.. Gue kerja mencari uang demi 
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keluarga gue, dia yang tawarin gue masuk kerja lagi diperusahaan yg dulu 
pernah gue kerja (dulu gue sign out baek-baek), tapi masa gue dikasih masa 
percobaan! (gila gue 3 taon kerja disana sbg SPV IT) eh malahan diperpanjang 2x sampe 6 
bulan, pas bulan ke tujuh gue dipanggil HRD dan Mgr gue dan dibilang gue ga lolos masa 
percobaan!! GILA APA!! Gue ga terima Tuhan.! Ga akan pernah! Gue teriak dipelukan 
Tuhan 
 

Tuhan makin memeluk gue erat 
Belom lagi mantan gue Tuhan, dia bilang akan berjuang demi gue didepan keluarganya, apa 

karena gue cuma diploma bukan S1 seperti dia? Keluarga gue susah? Ga punya mobil, gaji 
kecil? Dll? Kenapa sih dia tega mutusin gue tanpa pernah bertemu gue lagi? Sedihhhhhh 
Tuhan.. Gue berharap banget dia jadi pasangan idup gue. sampe-sampe Tuhan, saat dia 
ngajak gue ML, sbg laki-laki normal, gue pasti mau. Tapi begitu sayangnya gue sama dia, 
gue menolak, padahal udah siap tempur Tuhan..!!! Gue makin nangis. 
 

Tuhan mengelus rambut gue lembut 
 

Masih banyak yg pengen gue ceritain ma Tuhan. tapi entah kenapa gue malah makin nangis. 
 

Aku tahu apa yang kau alami den, Aku juga mengerti apa yang kau rasakan, karena aku 
peduli akan hidupmu….. SERRRRRR tiba-tiba perasaan gue jadi lega banget… plong! Gue 
menatap mata teduh Tuhan…. disana aku melihat kasih….  
 

Tuhan, aku juga mau punya mata kasih seperti Mu Tuhan…Terima kasih Tuhan….  
aku kembali menundukkan kepalaku kedalam dadaNya…. hmmmmm damai…. Lagu 
untukMu Tuhan, 

TuhAn MenGeRti 
 

 
Oleh: orang yang tidak lagi dendam 

    
    Satu hal ya Tuhan, ajarku mengerti 
    Di dalam hidupku, di dalam segalanya 

   Ku percaya kepadaMu 
    FirmanMu berkata, Ada kedamaian 
    Di dalam diriMu, di dalam kasihMu 

    Kau akan menguatkan 

    ReFf : Tuhan tahu, apa yang kualami 
    Tuhan mengerti, apa yang kurasakan 

    Karena Tuhan,  
  Dia peduli akan hidupku 
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Sebuah kapal karam di tengah laut karena terjangan badai dan ombak hebat.  
Hanya dua orang lelaki yang bisa menyelamatkan diri dan berenang ke sebuah 
pulau kecil yang gersang. Dua orang yang selamat itu tak tahu apa yang harus 
dilakukan. Namun, mereka berdua yakin bahwa tidak ada yang dapat dilakukan 
kecuali berdoa.  
Untuk mengetahui doa siapakah yang paling dikabulkan, mereka sepakat untuk 
membagi pulau kecil itu menjadi dua wilayah. Dan mereka tinggal sendiri-sendiri 
berseberangan di sisi-sisi pulau tersebut.  
Doa pertama mereka panjatkan, mereka memohon agar diturunkan makanan. Esok 
harinya, lelaki ke satu melihat sebuah pohon penuh dengan buah-buahan tumbuh di 
sisi tempat tinggalnya. Sedangkan di daerah tempat tinggal lelaki yang lainnya 
tetap kosong.  
Seminggu kemudian, lelaki yang ke satu merasa kesepian dan memutuskan untuk 
berdoa agar diberikan seorang istri. Keesokan harinya, ada kapal yang karam dan 
satu-satunya penumpang yang selamat adalah seorang wanita yang berenang dan 
terdampar di sisi tempat lelaki ke satu itu tinggal. Sedangkandi sisi tempat tinggal 
lelaki ke dua tetap saja tidak ada apa-apanya.  
Segera saja, lelaki ke satu ini berdoa memohon rumah, pakaian, dan 
makanan.Keesokan harinya,seperti keajaiban saja, semua yang diminta hadir 
untuknya.  
Sedangkan lelaki yang kedua tetap saja tidak mendapatkan apa-apa. 
Akhirnya,lelaki ke satu ini berdoa meminta kapal agar ia dan istrinya dapat 
meninggalkan pulau itu. Pagi harinya mereka menemukan sebuah kapal tertambat 
di sisi pantainya. Segera saja lelaki ke satu dan istrinya naik ke atas kapal dan 
siap-siap untuk berlayar meninggalkan pulau itu. Ia pun memutuskan untuk 
meninggalkan lelaki ke dua yang tinggal di sisi lain pulau. Menurutnya, memang 
lelaki kedua itu tidak pantas menerima berkah tersebut karena doa-doanya tak 
pernah terkabulkan.  
Begitu kapal siap berangkat, lelaki ke satu ini mendengar suara dari langit 
menggema, “Hai, 
mengapa engkau meninggalkan rekanmu yang ada di sisi lain pulau ini?” Berkahku 
hanyalah milikku sendiri, karena hanya doakulah yang dikabulkan,” jawab lelaki ke 
satu ini. “Doa lelaki temanku itu tak satupun dikabulkan. Maka,ia tak pantas 
mendapatkan apa-apa.” “Kau salah!” suara itu membentak membahana. “Tahukah 
kau bahwa rekanmu itu hanya memiliki satu doa. 
Dan, semua doanya terkabulkan. Bila tidak, maka kau takkan mendapatkan apa-
apa.”  
Katakan padaku,” tanya lelaki ke satu itu.  
Doa macam apa yang ia panjatkan sehingga aku harus merasa berhutang atas 
semua ini padanya?”  
Ia berdoa agar semua doamu dikabulkan!”  
Kesombongan macam apakah yang membuat kita merasa lebih baik dari yang lain? 
Sadarilah betapa banyak orang yang telah mengorbankan segala sesuatu demi 
keberhasilan kita. Tak selayaknya kita mengabaikan peran orang lain, dan 
janganlah menilai seseorang/sesuatu hanya dari “yang terlihat saja.  


