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KEMERDEKAAN  
 

ATAS DOSA 
 
D.O.S.A adalah kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Teman-teman, kalian semua 
sudah sering dengar yang namanya DOSA bukan ??? Ehm, kira-kira apa sich yang dimak-
sud dengan Dosa??? 
 Dosa adalah pelanggaran atas pemberontakan manusia terhadap apa yang sudah 
Tuhan tentukan dan tetapkan yang berujung kepada konsekuensi. Dosa muncul pertama 
kali di Alkitab bercerita tentang manusia yang amat sangat Tuhan sayang dan kasihi, yaitu 
Adam dan Hawa yang kemudian melakukan kesalahan besar atas ketetapan Allah (kej 3). 
Dengan demikian konsekuensi atas kesalahan yang mereka perbuat harus mereka terima. 
Mereka di usir oleh Tuhan dari Taman Eden. Serta konsekuensi terberat yang mereka 
dapatkan ialah putusnya hubungan mereka dengan Tuhan. 
 Sampai saat ini perbuatan-perbuatan dosa masih bermunculan, tidak lupa juga 
dengan “konsekuensinya”. Kita dapat berdosa melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran 
(contoh : bohong, mencuri, dendam, iri hati, pikiran kotor, dll) serta kelalaian tidak melaku-
kan pekerjaan yang seharusnya kita lakukan tetapi tidak dilakukan (nih, aku kasih contoh 
lagi, ehm…misalnya: tidak taat beribadah kepada Tuhan, acuh terhadap adanya perseku-
tuan (Ibr 10:25), dll). 
 Misalnya, 5 kali saja setiap hari kita berbuat dosa, dalam 1 bulan dosa yang sudah 
kita lakukan mencapai 150 dosa. 1 tahun sudah sebanyak 1800 dosa. Jika kita diberi Tuhan 
umur sampai 70 tahun…coba bayangkan berapa banyak dosa yang kita lakukan tuh??? 
Dosa kita bisa mencapai 126.000 dosa…. WoooW…buanyyyankk bener… 
 Dengan adanya dosa yang sudah sebanyak itu…apakah kita layak berdiri dihada-
pan Allah yang Maha Suci dan yang tidak bercela, apalagi masuk kedalam Kerajaan 
Sorga??? Upah Dosa ialah Maut dan karunia Allah ialah hidup yang kekal (Rom 6:23) 
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 Oleh sebab itu, saat ini juga kita bertobat atas segala kesalahan-
kesalahan atau dosa kita. Kualitas pertobatan yang sejati akan menuntut 
hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi dihadapan Tuhan….kehadiran Yesus 
dalam hati kita disaat kita bertobat dan mengakui kesalahan kita akan san-
gat berarti, kita akan menghargai segala aspek kehidupan kita sehingga 
semua yang ada di dalam hidup kita, kita persembahkan hanya untuk kemu-
liaan nama Tuhan. 
 Aku kasih contoh: Zakheus, Zakheus adalah seorang kepala pemun-
gut cukai yang kaya raya ( kalo kita berbicara tentang kekayaan pasti tidak 
akan jauh dari y6ang namanya kelimpahan). Meskipun ia seorang yang kaya, 
tapi ia tidak disenangi orang-orang karena pekerjaannya itu. Tetapi ketika ia 
menerima Yesus kristus dalam hidupnya, maka ia menjadi seorang yang mu-
rah hati sehingga apa yang ia miliki ia begikan terhadap sesamanya (luk 19 : 
1-10). 
 Demikian dengan kita, jika kita bertobat dan mengakui dosa-dosa 
kita, maka kita akan berubah ke jalan benar, sehingga kualitas pertobatan 
kita mempunyai buah bagi orang-orang di sekitar kita. 
 Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anakNya tidak dapat mewarisi 
kerajaanNya…Dia sangat ingin supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Di 
dalam Yesuslah kita mempunyai pengharapan akan hidup yang kekal, karena 
Dialah yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Amin…Good Luck 
friends……. 
 



 
  

 

Elang dan 

Kalkun 
  
  
Konon di satu saat yang telah lama berlalu, Elang dan Kalkun adalah burung yang men-
jadi teman yang baik. Dimanapun mereka berada, kedua teman selalu  pergi bersama-
sama. Tidak aneh bagi manusia untuk melihat Elang dan Kalkun terbang bersebelahan 
melintasi udara bebas.  
Satu hari ketika mereka terbang, Kalkun berbicara pada Elang : "Mari kita  turun 
dan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Perut saya sudah keroncongan nih!".  
Elang membalas : "Kedengarannya ide yang bagus". Jadi kedua burung melayang turun 
ke bumi, melihat beberapa binatang lain sedang makan dan memutuskan bergabung 
dengan mereka. Mereka mendarat dekat dengan seekor Sapi. Sapi ini tengah sibuk 
makan jagung, namun sewaktu memperhatikan bahwa ada Elang dan Kalkun sedang 
berdiri dekat dengannya,  
Sapi berkata :"Selamat datang, silakan cicipi jagung manis ini". 
 Ajakan ini membuat kedua burung ini terkejut. Mereka tidak biasa jika ada binatang 
lain berbagi soal makanan mereka dengan mudahnya.  
 Elang bertanya: "Mengapa kamu bersedia membagikan jagung milikmu bagi kami?".  
Sapi menjawab :  "Oh, kami punya banyak makanan disini. Tuan Petani memberikan 
bagi kami apapun yang kami inginkan".   
Dengan undangan itu, Elang dan Kalkun menjadi terkejut dan menelan ludah. Sebelum 
selesai, Kalkun menanyakan lebih jauh tentang Tuan Petani.  
Sapi menjawab :  "Yah, dia menumbuhkan sendiri semua makanan kami.  Kami sama 
sekali tidak perlu bekerja untuk makanan".  
Kalkun tambah bingung :  "Maksud kamu, Tuan Petani itu memberikan 
padamu  semua yang ingin kamu makan?".  
Sapi menjawab :  "Tepat sekali!. Tidak hanya itu, dia juga memberikan 
pada kami tempat untuk tinggal."  
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Elang dan Kalkun menjadi syok berat!. Mereka belum pernah mendengar hal 
seperti ini. Mereka selalu harus mencari makanan dan bekerja untuk mencari 
naungan. 
 
Ketika datang waktunya untuk meninggalkan tempat itu, Kalkun dan Elang mulai 
berdiskusi lagi tentang situasi ini. Kalkun berkata pada Elang : "Mungkin kita 
harus tinggal di sini. Kita bisa mendapatkan semua makanan yang kita 
 inginkan tanpa  perlu bekerja. Dan gudang yang disana cocok dijadikan 
sarang  seperti yang telah pernah bangun. Disamping itu saya telah lelah bila 
harus selalu bekerja untuk dapat hidup." 
 
Elang juga goyah dengan pengalaman ini : "Saya tidak tahu tentang semua ini. 
Kedengarannya terlalu baik untuk diterima. Saya menemukan semua ini su-
lit  untuk dipercaya bahwa ada pihak yang mendapat sesuatu tanpa im-
balan.  Disamping itu saya lebih suka terbang tinggi dan bebas mengarungi 
langit  luas. Dan bekerja untuk menyediakan makanan dan tempat bernaung ti-
daklah  terlalu buruk. Pada kenyataannya, saya menemukan hal itu sebagai tan-
tangan menarik". 
 
Akhirnya, Kalkun memikirkan semuanya dan memutuskan untuk menetap di 
mana ada makanan gratis dan juga naungan. Namun Elang memutuskan bahwa ia 
amat mencintai kemerdekaannya dibanding menyerahkannya begitu saja. Ia 
menikmati tantangan rutin yang membuatnya hidup. Jadi setelah mengucapkan 
selamat berpisah untuk teman lamanya Si Kalkun, Elang menetapkan penerban-
gan untuk petualangan baru yang ia tidak ketahui bagaimana kedepannya. 
  
Semuanya berjalan baik bagi Si Kalkun. Dia makan semua yang ia inginkan, Dia 
tidak pernah bekerja. Dia bertumbuh menjadi burung gemuk dan malas. Namun 
lalu suatu hari dia mendengar istri Tuan Petani menyebutkan bahwa Hari raya 
Thanksgiving akan datang beberapa hari lagi dan alangkah indahnya jika ada 
hidangan Kalkun panggang untuk makan malam. Mendengar hal itu, Si Kalkun 
memutuskan sudah waktunya untuk minggat dari pertanian itu dan bergabung 
kembali dengan teman baiknya, si Elang. 
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Footprints 
 
 
One night I dreamed a dream. I was walking along the beach with my Lord. 
 
Across the dark sky flashed scenes from my life.  
For each scene, I noticed two sets of footprints in the sand, One belong to me 
and one to my Lord. When the last scene of my life shot before me, I looked 
back at the footprints in the sand. 
There was only one set of footprints. I realized that this was the lowest and 
the saddest times of my life. This always bothered me and I questioned the 
Lord about my dilemma.  
"Lord, You told me when I decided to follow, You would walk and talk with 
me all the way.  
But I'm aware that during the most troublesome times of my life, There is 
only one set of footprints.  
I just don't understand why, when I need You most, You leave me." He 
whispered, "My precious child, I love you and will never leave you never, 
ever, during your trials and testings.  
When you saw only one set of footprints, It was then that I carried you."  
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Namun ketika dia berusaha untuk terbang, dia menemukan bahwa ia telah 
tumbuh terlalu gemuk dan malas. Bukannya dapat terbang, dia justru hanya 
bisa mengepak-ngepakkan sayapnya. Akhirnya di Hari Thanksgiving ke-
luarga Tuan Petani duduk bersama menghadapi panggang daging Kalkun 
besar yang sedap. 
 
Ketika anda menyerah pada tantangan hidup dalam pencarian keamanan, 
anda mungkin sedang menyerahkan kemerdekaan anda...Dan Anda akan 
menyesalinya  setelah segalanya berlalu dan tidak ada KESEMPATAN lagi... 
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Ehm….Ni yang lagi ulTah 
b’gaya...Tapi keadaannya 
mengenaskan bgt ye...hehe 
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Ni Foto-foto waktu ngerayain ulTah 
Yuliana di Rumahnya, berhubung Novi, 
k’Etiek, ma k’ Vera juga ikutan ul-
Tah, ya di banjur aja sekalian...hehe… 
 Tapi sayang waktu k’ Etiek 
ma k’ Vera  dibanjur g ke foto, jadi 
ga da fotonya dech… :( 
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Pancasilo 
 

Pancasila (Batak Toba) 
Dang adong na pajago-jagohon di jolo ni Debata 

Maradat tu sude jolma 
Punguan ni halak Indonesia 

Marbadai ... marbadai, dungi mardame 
Godang pe habis saotik pe sukkup 

 
Pancasila (Jawa Ngoko) 

      Siji : Gusti Alllah ora o�no koncone 
      Loro: Dadi wong ojo kejem-kejem 
      Telu : Indonesia bersatu kabeh 

      Papat: Karo tonggo-tonggo nek o�no masalah diomongno bareng- bareng 
      Limo: Mangan ga mangan sing penting kumpul 

 
Poncosilo (jawa kromo) 

Kaping setunggal: Gusti ingkang Maha satunggal 
Kaping kalih : Tiang ingkang Adil lan beradab 
Kaping tiga : Persetunggalan Indonesia 
Kaping sekawan: Kerakyatan ingkang dipimpin kaliyan hikmat lan kewicak-
sonoan dateng permusyawaratan kang diwakilkan.  
Kaping gangsal: Adil kang sosial kangge sakabehe tiang Indonesia 
 

Pancasila (Sunda) 
Hiji : Gusti Allah nu ageng pisan 
Dua : Ka sorangan teh sikapna kudu sami, ulah di beda-beda keun 
Tilu : Indonesia kuduna mah jadi hiji 
Opat: Rakyat Indonesia saena pang mutuskeun sesuatu teh disepakat  
     keun heula. Biar bager lan bijaksana   
Lima: Ceunah teh sikap sosialna kudu adil hiji sareng lainna. 
   jawaban dadi gegale masalah 
Leme: kesameratean hidup ne jelmekangok Indonesia... 
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Pancasila(Palembang) 
Sute: Tuhan ne sute tu'la 
Due : jelme harus khapat same rate 
Tige : jelme Indonesia ne bersatu padu  
Empat: jeleme Indonesia ne diketuci ngai hikmah dimane ngedapatkan  
 

Pancasila(Ambon) 
1. Torang samua tawu cuma ada Tuang Allah yaitu Tete manu... 
2. Orang ambon samu harus tau adapt 
3. Acang deng obet harus bisa baku bae 
4. Paitua deng maitua harus bae-bae di rumah rakyat 
5. Samu harus bisa jaga diri karna ambon lapar makan orang.......... 
 

Pancasila (Manado) 
1. Cuma boleh ba satu Tuhan 
2. Selalu adil kong ja pake o�ntak 
3. Torang samua satu, Bangsa Indonesia 
4. Tu rakyat musti selalu bakumpul kong bicara bae-2 supaya selalu ada kapu-

tusan gagah yang semua trima deng sanang hati. 
5. Voor seluruh rakyat Indonesia, nyanda ada tu jabaku kase beda-2 perlakuan… 
 

Pancasilo (Padang) (lambang-2 dalam pancasila) 
Ciek : Bintang Basagi Limo 
Duo : Rantai pangikek kudo 
Tigo : pohon baringin gadang tampek kito bacinto 
Ampek: kapalo banteng angek garang 
Limo: padi jo kapeh tampek kito mancari sasuok nasi. 



 

 

SIAPA BERANI 
  
Di atas geladak kapal perang amerika, tiga pemimpin negara sedang 
"berdiskusi' tentang prajurit siapa yang paling BERANI....... 
GEORGE BUSH: kalo anda tahu... prajurit kami adalah yang terberani di selu-
ruh dunia... Eh kebetulan disekitar kapal ada hiu-hiu yang sedang kelaparan lagi 
berenang cari makan... 
GB : sersan... sini deh... coba kamu berenang kelilingin ini kapal sepuluhkali 
SERSAN : (walau tahu ada hiu) siap pak... demi"star and spangled banerr" saya 
siap.... (akhirnya dia terjun dan mengelilingi kapal  sepuluh kali   sambil dikejar 
hiu) 
SERSAN : (naik kapal dan menghadap ) selesai pak!!! long live america!! 
GB : hebat kamu, kembali ke pasukan 
TONNY BLAIR : (tak mau ketinggalan, dia panggil sang  mayor) mayor, 
menghadap sebentar (sang mayor datang )...coba kamu kelilingi  kapal perang 
ini sebanyak 50 kali... 
MAYOR : (melihat ada hiu... ready to serve!!! pekik sang mayor. (setelah buka 
baju lalu terjun ke laut glek... tapi..) for the  queen i am dan Berenang 50 
keliling...dan dikejar hiu juga...) 
MAYOR : (menghadap sang perdana mentri) GOD save the queen!!! 
TB : hebat kamu... kembali ke tempat.... anda lihat  pak bush... prajurit saya 
lebih berani dari prajurit anda...(tersenyum dengan lebar..) 
Presiden Indonesia gak mau kalah juga... 
MEGAWATI : letnan ke sini kamu.... (setelah datang...) saya perintahkan kamu 
untuk terjun ke laut lalu berenang mengelilingi kapal perang ini sebanyak 100 
kali.....ok? 
LETNAN OSMAR : hah.... anda presiden gila yah....apa anda punya otak....nyuruh 
berenang bersama hiu... kurang ajar!!!! 
sang letnanpun pergi meninggalkan sang presiden.... 
PI : anda lihat pak bush dan pak blair...kira-kira siapa yang punya prajurit yang 
sangat BERANI !!!!!!............... 

Jokes 

1
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 Pada suatu siang yang terik, ada seorang lelaki berteduh di halte 
sambil terus mengeluh pada Tuhan. “Ya Tuhan, coba seandainya 
panas terik ini berganti dengan hujan yang deras”” kata lelaki itu. 
Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya disertai angina yang ken-
cang dan kilat yang bersahutan. Lelaki itu pun berkata “ Ya  
Tuhan, segitu aja koq diambil hati…”  

GAMES 
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D : Rivo Raranta 
U  : Pemuda/I yang mau melayani 
di pemuda 
DU  : yang mau pelayanan dating 
lebih awal untuk latihan supaya pelayan-
nanya bisa lebih mantap di hadapan Tu-
han...semangat terus tuk berikan yang 
terbaik buat Tuhan 

D : Ratna 
U  : K’ Ichan + K’ Ernest 
DU  : Ka… tambourine latihan neh 
tiap Sabtu jam 5… bukain pintunya 
dong…. Kemaren ketok2, ga ada yang 
denger :( 

D : Indri 
U  : Pemuda GPdI Haleluya 
DU  : 1 Timotius 4 : 7b-8 Tetap se-
mangat melayani Tuhan. God always bless 
us... 

D : Tony 
U  : Remaja dan pemudah Haleluya 
DU  : Tetap setia dalam sesuatu 
khususnya dalam ibadah/pelayanan dan 
Roh kita tetap menyala-nyala, jangan 
kendor. (I Kor 15 : 58) 

D : Yuli 
U  : Anak2 pemuda Haleluya 
DU  : Kauand… kita makan2 lagi 
yuk...tapi pada bayar ndiri2 yah...terus 
skali2 kita ngerequest yuk ke radio OB 
or Maestro biar rame hehehehe... 

D : Pungki  
U  : Youth GPdI 
DU  : Moga makin kompak di 
dalam Tuhan n terlebih takut akan Tu-
han 

D : Pitha L 
U  : Semua pemuda 
DU  : yuck...jangan dating telat 
mulu pas ibadah...sama2 belajar beri-
kan yang terbaik buat Tuhan… Luv U 
all..!!! 

D : Ratna 
U  : Tim Nafiri Kasih 
DU  : Smangat! Kalian pasti bisa, 
apapun tantangannya, hadapi dengan 
gembira, dan kerjakan dengan tulus 
untuk Tuhan. 

DuDu 
 

Dari  Untuk  Dengan  ucapan 
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D : Nanang 
U  : Kaum Muda 
DU  : “Berjuang trus sampai 
Tuhan kembali” 

D : Andreas 
U  : Semuanya 
DU  : Peace for all! 

D : K’ Ernest 
U  : Robin 
DU  : Smangat melayani! 

D : Dans 
U  : 4 all youth 
DU  : Tetap semangat...makin 
bertumbuh oceh..!!! 

D : Widodo 
U  : K’ Ichan  
DU  : “sedih…..sebel….Sekiiiii…..t, 
tapi BUAT INDAH  HIDUPMU DEN-
GAN PELAYANANMU….SUKSES” 

Ivanna Anggitha P   9 Agustus 1989 

Lony Uparoh Konda 24 Agustus 1983 

Yellen Ria Agustina  30 Agustus 1985 



 

16 
Bagi rekan2 kaum muda yang berminat untuk mengikuti PA 
(Pemahaman Alkitab) harap segera mendaftar ke Vero 
(70908409). Biaya pendaftarannya 15 rebu aja… kalo 
yang mau bayar lebih juga ga apa2 ko… hehe …  :)  

Tanggal 18 Agustus ntar kita bakal ngadain hiking lagi 

Buat temen2 yang mau ikut.. Tolong segera daftar yah… 

Daftarnya ke Eva en biayanya 20 ribu… 

Jadi buat yang mau ikut...buruan daftar yah… 

Ditunggu lo… 

Ga ada lo ga rame… :) 

Kawan2 datang yuk… 
Doa beston tiap hari Jumat  

jam 7 malem.. 
Ayo kita sama2 berdoa… 

Banyak berdoa, banyak berkat… 
Sedikit berdoa, Sedikit berkat… 
Ga berdoa, ga ada berkat… 

Jadi… jangan ragu buat datang yah... 

BEWARA 
TGL 

PEMBAWA  

FIRMAN 

SONG  

LEADER 
SINGER KOLEKTAN 

9 Wenny .L Vera Lony, Etik Hanna 

16 Nanang Lisa Eva, Ribkah Ratna 

23 Jerry .W Yellen Pungky, Eva Novi 

30 Halim Ratna Vero, Saut Etik 


