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 Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, me-
lainkan mereka yang tidak pernah menyerah. 
 Untuk menjadi seseorang yang kuat, setiap orang harus rela 
mengalami proses pembentukan seumur hidup dalam kesepian, 
penderitaan, penolakan, perjuangan, dan penyangkalan diri 
 Belajarlah seakan-akan Anda akan hidup selama-lamanya. 
Hiduplah seakan-akan anda akan meninggal esok hari. 
 Sahabat adalah satu jiwa dalam tubuh yang berbeda. Saha-
bat terdekat anda adalah keluarga anda. Mungkin itulah mengapa 
bersahabat dapat meringankan beban anda, karena di dalam persa-
habatan tidak ada perhitungan. 
 Nikmatilah waktu hidup anda, karena : Pekerjaan anda bisa 
menunggu, namun umur anda tidak akan kembali. Anda tidak mungkin 
mampu menghentikan atau memperlambatnya. Selama waktu masih 
tersisa, tidak perlu ragu untuk menikmati keberadaan anda di bumi 
ini. 
 Jika anda sedang menghadapi berbagai ujian hidup, jangan 
kecil hati dan jangan putus asa. Dia sedang membentuk anda. Proses 
itu memang tida nyaman dan kadang menyakitkan, tapi setelah semua 
prose situ selesai, anda akan melihat betapa cantinya Tuhan memben-
tuk dan mendadani anda sebagai mempelainya. 
 Sedikit pujian memberikan rasa diterima, memberikan 
dorongan, semangan untuk melakukan hal yang baik dan lebih baik 
lagi bahkan dapat membuat seseorang bisa meraih prestasi tertinggi. 
Nilai manusia tidak ditentukan dengan bagaimana ia mati, melainkan 
bagaimana ia hidup. Kekayaan manusia bukan apa yang ia peroleh 
melainkan apa yang telah ia berikan. 
 Orang akan melupakan apa yang kamu katakan dan lakukan 
tapi orang tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuat mereka 
berarti. 
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  Kadangkala hidup mengharuskanmu menangis tanpa sebab.  

Kamu merasa sudah berbuat baik dan benar, tetapi masih banyak kritikan yang dialamatkan 

kepadamu. Kamu mengira keputusan yang kamu ambil sudah tepat, ternyata perkiraanmu keliru. 

Jangan putus asa !! Bangkitlah !!  

 Matahari tanpa sinar tidak layak disebut matahari. demikian juga dirimu. kau adalah 

matahari yang seharusnya memancarkan sinar, sekalipun mendung kelabu menutupi pandangan 

orang untuk melihat keindahan cahayamu. 

 AKU sering melihat melihatmu marah ketika kamu melihat orang lain berhasil. Untuk apa 

kamu menginginkan keberhasilan orang lain? Bukankah AKU udah menyediakan suksesmu sendiri? 

Kamu tidak pernah mengejarnya, jadi kamu tidak pernah bisa memilikinya. Matamu tidak terfokus 

kepada rancangan-Ku  yang dahsyat atas hidupmu, melainkan tertuju kepada karya-Ku yang luar 

biasa atas hidup orang lain.  

 Jadilah seperti air..Selalu mengalir...melewati semua benda, menembus semua sisi dan 

tanpa batas. Anak-Ku,,,jangan mau dikalahkan oleh keadaan,,tetapi kalahkan keadaaan !! 

Anak-Ku yang terkasih,,,jangan sakit hati ketika kau ditegur, padahal kau merasa sudah mengerja-

kan yang terbaik. Sakit hati itu hanya akan membuat tidurmu tidak nyenyak dan perasaanmu tidak 

nyaman. Buanglah itu dari hatimu dan pikiranmu ! 

 Kuasailah dirimu sedemikian rupa hingga kamu bisa mengatasi perasaan diperlakukan 

tidak adil, dilecehkan, diremehkan ataupun dikhianati oleh sesamamu. Bukankah 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 kemarahan, tetapi jangan jauhi AKU. 

 Anak-Ku, ingatlah hal ini baik-baik. Aku selalu mebuka tangan-Ku lebar-lebar untuk mem-

berimu rasa aman, kapanpun kau membutuhkannya. AKU senantiasa menyiapkan bahu untuk tempat 

kepalamu bersandar dan mencurahkan tangis. AKU melakukannya karena AKU sungguh-sungguh 

peduli padamu !! 

 

Ayah yang selalu mengasihimu, ,YESUS 
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Berita HEBOH dari Nazareth.  
Telah ditemukan berkas yang diduga raport milik Yesus waktu sekolah 
dulu.  
Tertulis :  
Agama dapat nilai C karena setelah ditanya siapa yang menciptakan dunia, 
Ia menjawab BapaKu.  
Olahraga dapat nilai D karena setelah disuruh berenang, Ia malah berjalan di atas air.  
Matematika dapat nilai E karena setelah disuruh menjumlahkan 2 ikan + 5 roti Ia malah 

menjawab 12 bakul.  
Hanya Kimia yang dapat A karena Ia dapat membuat Formula, me-
rubah air menjadi anggur.  
he...he...he. .. Tertawa itu SEHAT!!!!!!! !!!  

Seorang salesman Coca-Cola baru saja kembali dari tugasnya di Pedalaman 
Tembok China . 
 
Dengan wajah yang sangat kecewa ia berhadapan dengan bossnya. Si Boss 
bertanya "Kenapa kamu gagal melakukan transaksi di China?" 
 
"Saat tiba di China saya begitu yakin bisa menjual produk kita..." kata si 
salesman. "Cuma, ada satu masalah, saya tidak mengerti bahasa Chinese, jadi 
saya memutuskan untuk mempromosikan produk ini melalui poster bergambar... ." 
 
Poster pertama gambarnya seorang pria yang sedang sekarat & kehausan di 
tengah perjalanannya di Tembok China , poster selanjutnya bergambar pria 
tersebut kemudian meminum Coca-Cola, dan poster terakhir bergambar pria 
tersebut akhirnya bangkit kembali dengan 
kondisi yang segar bugar. Kemudian 
3 poster tersebut saya tempel di seluruh 
penjuru China ." 
 
"Lho bukannya itu ide yang brilian? Tapi 
kenapa kamu masih gagal dalam 
menjual?" tanya si Boss. 
 
Si salesman menjawab "Saya tidak tahu 
kalo orang Chinese membaca dari kanan 
ke kiri."  
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Tangan-Mu telah menjadikan aku dan 
membentuk aku, berilah aku pengertian, 

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

 Ada kisah seorang Chinese dengan seorang Inggris yang saling tak mengerti 
bahasa mereka masing-masing pergi ke restoran makan bersama. Dengan ba-
hasa Inggris seadanya mereka saling menyetujui makanan yang dipesan dan 
ketika makanan datang mereka mulai makan. 
 Setiap kali orang Chinese tersebut mengangkat gelasnya, ia berkata kepada 
kawan Inggrisnya, "Gan bei!" (baca: kan pei ! artinya: "bersulang!" ). 
 Orang Inggrisnya semula tertegun, namun ia kemudian melanjutkan makannya. 
Hal ini terulang lagi setiap kali orang Chinese tersebut hendak minum, ia mengu-
capkan "Gan bei!" (baca: kan pei ). Si 
orang Inggris ini hanya mengangguk, 
diam sebentar kemudian melanjutkan 
makannya. 
 Tak lama kemudian orang Chinese 
itu kembali meneriakkan "Gan bei!" 
sambil mengangkat gelas. Kali ini orang 
Inggris itu meletakkan alat makannya 
lalu berkata lantang kepada kawan 
Chinese nya, "It's all right if you CAN'T 
PAY! I will pay!" 
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SI TUKANG KAYU  
 

 Seorang tukang kayu tua bermaksud pensiun dari 

pekerjaannya di sebuah perusahaan kontruksi real es-

tate. Ia menyampaikan keinginannya tersebut kepada 

pemilik perusahaan. Tentu saja, karena tak bekerja, ia 

akan kehilangan penghasilan bulanannya, tetapi keputusan 

itu sudah bulat. Ia merasa lelah. Ia ingin beristirahat dan 

menikmati sisa hari tuanya dengan penuh kedamaian ber-

sama istri dan keluarganya.  

 Pemilik perusahaan merasa sedih kehilangan salah 

seorang pekerja terbaiknya. Ia lalu memohon pada si tu-

kang kayu tersebut untuk membuatkan sebuah rumah 

untuk miliknya. 

 Tukang kayu mengangguk menyetujui permohonan 

pribadi pemilik perusahaan itu. Tapi, sebenarnya ia 

merasa terpaksa. Ia ingin segera berhenti. Hatinya tidak 

sepenuhnya dicurahkan. Dengan ogah-ogahan ia menger-

jakan proyek itu. Ia Cuma menggunakan bahan-bahan se-

kedarnya. 

 Akhirnya selesailah rumah yang diminta. Hasilnya 

bukanlah sebuah rumah baik. Sungguh sayang ia harus 

mengakhiri karirnya dengan prestasi yang tidak begitu 

mengagumkan. 

 Ketika pemilik perusahan itu datang melihat rumah 

yang dimintainya, ia menyerahkan sebuah kunci rumah 

pada si tukang kayu. “Ini adalah rumahmu“ katanya 

”hadiah dari kami”. Betapa terkejutnya si tukang kayu. 

Betapa malu dan menyesal. Seandainya saja ia mengeta-

hui bahwa ia sesungguhnya mengerjakan rumah untuk 



 
dirinya, ia tentu akan mengerjakannya dengan cara yang lain 

sama sekali. Kini ia harus tinggal di sebuah rumah yang tak ter-

lalu bagus hasil karyanya sendiri. 

 Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala, ban-

yak dari kita yang membangun kehidupan dengan cara yang 

membingungkan. Lebih memilih berusaha ala kadarnya ketimbang 

mengupayakan yang baik. Bahkan, pada bagian-bagian ter-

penting dalam hidup kita tidak memberikan yang terbaik. Pada 

akhir perjalanan, kita terkejut saat melihat apa yang telah 

kita lakukan dan menemukan diri kita hidup di dalam sebuah rumah 

yang kita ciptakan sendiri. Seandainya kita menyadari sejak se-

mula, kita akan menjalani hidup ini dengan cara yang jauh ber-

beda. 

 Renungkanlah rumah yang sedang kita bangun. Setiap hari 

kita memukul paku, memasang pa-

pan, mendirikan dinding dan atap. 

Mari kita selesaikan rumah kita 

dengan sebaik-baiknya seolah-olah 

hanya mengerjakannya sekali saja 

dalam seumur hidup. Biarpun kita 

hanya hidup satu hari, maka dalam 

satu hari itu kita pantas untuk 

hidup penuh keagungan dan ke-

jayaan. 

 Apa yang bisa diterangkan 

lebih jelas lagi. Hidup kita esok 

adalah akibat dari sikap dan pilihan 

yang kita perbuat di hari ini. Hari 

perhitungan adalah milik Tuhan, bu-

kan kita, karenanya pastikan kita 

pun akan masuk dalam barisan ke-

menangan. 
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Tanggal 18  
kemaren  
bertepatan  
dengan acara 
hiking pemuda… 
ternyata  
berbarengan juga loh dengan “Ritual 
khas” perayaan ultah buat sodari kita 
tercinta Ivanna hehehe,,,,  
Met ultah yah… smoga smakin setia, 
bertumbuh n makin dipakai Tuhan 
secara luaaarrrrrr biasa…  
God Bless deh pokoknya…!!! 
 

Hiking kemaren… hmm.. Kayaknya 
susah ya buat dijelasin pake kata-kata… 
abis banyak banget yang kita kerjain… 
mule dari jalan2.. Poto2.. Bedoa bareng… 

sampe ngerayain ultah segala.. 
trus… poto2 apaan sih nih…??? 
Ko pada bedua-duaan gini sih..?? 

Eiitt.. Jangan piktor dulu ah…hehehhe… 
ini games yang dibuat ma panitia… seru 
loh… kocak abis deh… apalagi liat 
mimik mereka semuanya… hehehe… 

pokoknya ga ada deh tuh yang namanya 
jaim2... 
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DATANGLAH HARI INI 
 
 Seorang pendeta memasuki gerejanya di suatu siang dan memutuskan 
untuk berhenti sebentar di altar untuk melihat siapa saja yang datang untuk 
berdoa. 
 Tidak lama kemudian, pintu belakang terbuka, seorang tua masuk me-
lalui deretan bangku-bangku gereja. Sang pendeta mengerutkan dahi ketika 
melihat bahwa orang tersebut sepertinya tidak bercukur beberapa hari. Ke-
mejanya sudah lusuh, dan mantelnya sudah tua dan sobek-sobek. Orang itu 
belutut, menundukkan kepalanya, kemudian berdiri dan berjalan keluar. 
 Hari-hari berikutnya, setiap siang pria itu datang, setiap saat berlu-
tut hanya sebentar dengan tempat makan siang di pangkuannya. 
 Sang pendeta mulai curiga, perampokan adalah ketakutan terbesarnya. 
Dia memutuskan untuk menghentikan pria itu dan menanyainya, "apa yang kau 
lakukan disini?" 
 Pria tua itu menjawab, dia bekerja di sebuah pabrik. Waktu makan 
siang hanya setengah jam. Waktu makan siang adalah saat doa baginya, saat 
untuk menemukan tenaga dan kekuatan. 
 " Anda lihat, saya hanya tinggal sebentar, karena 
pabrik sangat jauh. Saat saya disini, berlutut dan berbi-
cara pada Tuhan, Inilah yang kukatakan: " Aku datang lagi, 
hanya untuk mengatakan padamu, Tuhan, betapa bersuka-
citanya aku sejak aku menemukan persahabatan di dalam 
Engkau dan Kau hapuskan dosaku. Aku tidak begitu mengerti 
caranya berdoa, tapi aku memikirkan-Mu setiap hari. 
Jadi, Yesus..Ini Jim, datang hari ini." 
 Sang pendeta, merasa malu, berkata pada Jim bahwa itu baik. Dia ber-
kata pada pria itu bahwa ia boleh datang dan berdoa kapan saja. Waktunya 
pergi, Jim tersenyum dan berkata " terimakasih", Ia cepat-cepat keluar. Sang 
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pendeta berlutut di depan altar. Hal yang belum pernah 
dilakukannya sebelumnya. 
Hatinya yang dingin mencair, dihangatkan oleh kasih, dan 
ia bertemu dengan Yesus disana. 
Saat airmatanya mengalir, ia mengulangi doa Jim tua:" Aku 

datang lagi, hanya untuk mengatakan padamu, Tuhan, betapa bersuka 
citanya aku sejak aku menemukan persahabatan di dalam Engkau dan 
Kau hapuskan dosaku. Aku tidak begitu mengerti caranya berdoa, tapi 
aku memikirkan-Mu setiap hari. Jadi, Yesus..Ini aku, datang hari ini." 
 Beberapa hari kemudian, pendeta tersebut melihat bahwa pak 
tua Jim tidak datang. Setelah beberapa hari tanpa kedatangan Jim, ia 
mulai khawatir. Ia pergi ke pabrik, ia bertanya tentang Jim dan diberi-
tahu bahwa Jim sakit. Staff rumah sakit merasa khawatir, tapi ia 
menenangkan mereka. Minggu ketika Jim bersama mereka, ia membawa 
perubahan di bangsalnya. Senyumnya menularkan kebahagiaan ke semua 
orang. Ia mengubah orang-orang. Kepala suster tidak bisa mengerti 
mengapa Jim begitu bahagia, padahal tidak ada kiriman bunga, telepon, 
maupun kiriman kartu-kartu ucapan, tidak ada seorangpun yang men-
jenguknya. 
 Pendeta itu duduk di samping tempat tidurnya, dia menyam-
paikan kata-kata suster itu. Tidak ada teman datang untuk menun-
jukkan perhatian. Dia tidak memiliki tempat. 
 Pak tua Jim terkejut, dengan senyum bijaksanan ia berkata, " 
suster itu salah, dia tidak pernah tau, setiap hari di siang hari, Dia 
disini, mendekatiku dan berkata. " Aku datang lagi hanya un-
tuk mengatakan padamu, Jim, betapa bersuka-citanya Aku 
sejak Aku menemukan persahabatan ini dan Aku menghapus 
dosamu. Aku selalu suka mendengar doamu, Aku memikirkanmu 
setiap hari, jadi Jim, ini Yesus datang hari ini." 
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SSSSeorang pemikul air di India memiliki dua buah ember. Masing-masing ember 
tergantung di ujung pikulannya yang ia sangga di bahunya. Salah satu ember 
bocor, sedang ember satunya lagi sempurna. Setelah menempuh perjalanan 
yang cukup jauh dari sumber air ke rumah tuannya, ternyata air di ember 
yang bocor tinggal setengahnya, sedang di ember yang satu lagi tetap pe-
nuh. Ember yang bocor merasa malu dengan ketidaksempurna-annya karena 
ia hanya mampu membawa setengah dari yang diharapkan. Ember yang sem-
purna merasa bangga dengan prestasinya karena seluruh kewajibannya da-
pat diselesaikannya. 
Setelah dua tahun ember yang bocor itu tak tahan lagi dan 
berkata pada tuannya, “Aku merasa malu sekali dan ingin 
meminta maaf atas ketidakmampuanku.” 
“Mengapa engkau malu?” tanya pemikul air itu. 
“Karena selama dua tahun ini aku hanya mampu menyele-
saikan setengah dari kewajibanku padahal engkau telah 
bersusah payah membawaku. Lubang pada tubuhku ini men-
yebabkan air bocor sepanjang jalan.” jawab sang ember. 
Si pemikul air berkata, “Apakah kamu memperhatikan bahwa di sepanjang 
jalan, pada sisi kamu berada, penuh dengan bunga yang indah, sedang di sisi 
lain tidak?" 
"Memang benar, aku telah memperhatikannya. " kata sang ember. 
Si pemikul air itu berkata, "Ini karena aku tahu kekuranganmu dan aku meman-
faatkan kelemahanmu. Aku telah menabur benih bunga sepanjang sisimu, dan 
kamu telah menyiraminya setiap hari. Dan hasilnya, selama dua tahun ini aku 
setiap hari dapat menghias meja tuanku dengan bunga-bunga yang indah." 
Ingat..... semua semua kita memiliki kekurangan. Namun bila kita mau, Tuhan 
dapat menggunakan kekurangan itu untuk menghias meja Bapa di sorga 
dan memuliakan-Nya. 

 Jangan khawatir dengan kekurangan kita, didalam kelemahan 
dapat kita temukan kekuatan. 

 

2 Korintus 12 : 10 2 Korintus 12 : 10 2 Korintus 12 : 10 2 Korintus 12 : 10 -- Karena itu aku senang dan rela di dalam 
kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam pen-

ganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus.  
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 
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KETAHUI UMURMU DARI FREKWENSI MAKAN KETAHUI UMURMU DARI FREKWENSI MAKAN KETAHUI UMURMU DARI FREKWENSI MAKAN KETAHUI UMURMU DARI FREKWENSI MAKAN 
DILUAR RUMAH (JAJAN HALAL)DILUAR RUMAH (JAJAN HALAL)DILUAR RUMAH (JAJAN HALAL)DILUAR RUMAH (JAJAN HALAL)    

    
Jangan beritahu saya usia kamu; kamu mungkin bohong-tapi 
pelayan restoranmu mungkin tahu! 
Perhitungan Umur Matematis Berdasarkan FREK-
WENSI ke Rumah Makan. Caranya cukup unik. 
JANGAN CURANG!! 
Hanya butuh waktu kurang dari semenit, sambil 
Anda baca ini Pastikan jangan baca bagian 
bawah sampai Anda selesai mengerjakan ini. 
Pasti seru deh.. 
 
1. Pi li ih berapa kali seminggu Anda akan makan 

di luar rumah (lebih dari satu kali tapi kurang dari 10) 
2. Kalikan 2 (supaya genap) 
3.  Tambah 5 
4. Kalikan dengan 50 
5. Kalau Anda sudah merayakan HUT Anda tahun ini, tambah 

1758, Kalau belum, tambah 1757 
6. Sekarang dikurangi dengan 4 digit tahun kelahiran Anda 
7. Hasilnya harus angka 3 digit 

 
Digit pertama adalah angka awal 
yang Anda pilih (berapa kali Anda 
akan 
makan di luar rumah dalam seminggu) 
2 angka berikutnya yaitu.... 
 
UMUR ANDAUMUR ANDAUMUR ANDAUMUR ANDA ............ . (Oh YA, pasti) 
 
Tahun ini adalah tahun di mana perhi-
tungan ini berlaku (2008) 
Jadi sebarkan ke teman-teman Anda 
selagi masih berlaku.  



 

13 KUNG FU PANDA  
 

Po , si Panda jantan, yang sehari-hari bekerja di toko mie 
ayahnya, memiliki impian untuk menjadi seorang pendekar 
Kung Fu. Tak disangka, dalam pemilihan Pendekar Naga, Po 
dinobatkan sebagai Pendekar Naga yangdinanti- nantikan 
kehadirannya untuk melindungi desa dari balas dendam Tai 
Lung. 

Saat menonton film animasi ini, kita seperti diingatkan tentang beberapa hal: 
1. The secret to be special is you have to believe you're special.1. The secret to be special is you have to believe you're special.1. The secret to be special is you have to believe you're special.1. The secret to be special is you have to believe you're special.    
Po hampir putus asa karena tidak mampu memecahkan rahasia Kitab Naga, yang 
hanya berupa lembaran kosong. Wejangan dari ayahnya-lah yang akhirnya membuat-
nya kembali bersemangat dan memandang positif dirinya sendiri. Kalau kita berpikir 
diri kita adalah spesial, unik, berharga kita pun akan punya daya dorong untuk mela-
kukan hal-hal yang spesial. 
Kita akan bisa, kalau kita berpikir kita bisa. Seperti kata Master Oogway, You just Kita akan bisa, kalau kita berpikir kita bisa. Seperti kata Master Oogway, You just Kita akan bisa, kalau kita berpikir kita bisa. Seperti kata Master Oogway, You just Kita akan bisa, kalau kita berpikir kita bisa. Seperti kata Master Oogway, You just 
need to believeneed to believeneed to believeneed to believe  
 
2. Teruslah kejar impianmu2. Teruslah kejar impianmu2. Teruslah kejar impianmu2. Teruslah kejar impianmu.  
Po , panda gemuk yang untuk bergerak saja susah akhirnya 
bisa menguasai ilmu Kung Fu. Berapa banyak dari kita yang 
akhirnya menyerah, gagal mencapai impian karena terhalang 
oleh pikiran negatif diri kita sendiri? Seperti kata Master 
Oogway, kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, saat ini kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, saat ini kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, saat ini kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, saat ini 
adalah anugerah, makanya disebut Present hadiahadalah anugerah, makanya disebut Present hadiahadalah anugerah, makanya disebut Present hadiahadalah anugerah, makanya disebut Present hadiah. Jangan 
biarkan diri kita dihalangi oleh kegagalan masa lalu dan keta-
kutan masa depan. Ayo berjuanglah di masa sekarang yang 
telah dianugerahkan Tuhan padamu.  
 
3. Kamu tidak akan bisa mengembangkan orang lain, sebelum kamu percaya dengan 3. Kamu tidak akan bisa mengembangkan orang lain, sebelum kamu percaya dengan 3. Kamu tidak akan bisa mengembangkan orang lain, sebelum kamu percaya dengan 3. Kamu tidak akan bisa mengembangkan orang lain, sebelum kamu percaya dengan 
kemampuan orang itu, dan kemampuan dirimu sendiri.kemampuan orang itu, dan kemampuan dirimu sendiri.kemampuan orang itu, dan kemampuan dirimu sendiri.kemampuan orang itu, dan kemampuan dirimu sendiri.  
Master ShiFu ogah-ogahan melatih Po . Ia memandang Po tidak berbakat. Kalaupun 
Po bisa, mana mungkin ia melatih Po dalam waktu sekejap. Kondisi ini berbalik sera-
tus delapan puluh derajat, setelah ShiFu diyakinkan Master Oogway -gurunya- bahwa 
Po sungguh-sungguh adalah Pendekar Naga dan Shi Fu satu-satunya orang yang 
mampu melatihnya.  
Sebagai guru atau orang tua, hal yang paling harus dihindari adalah memberi label Sebagai guru atau orang tua, hal yang paling harus dihindari adalah memberi label Sebagai guru atau orang tua, hal yang paling harus dihindari adalah memberi label Sebagai guru atau orang tua, hal yang paling harus dihindari adalah memberi label 
bahwa anak ini tidak punya peluang untuk berubahbahwa anak ini tidak punya peluang untuk berubahbahwa anak ini tidak punya peluang untuk berubahbahwa anak ini tidak punya peluang untuk berubah.  Sangatlah mudah bagi kita untuk 
menganggap orang lain tidak punya masa depan. Kesulitan juga acap kali membuat 
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kita kehilangan percaya diri, bahwa kita masih mampu untuk 
membimbing mereka.  
4.Tiap individu belajar dengan cara dan motivasinya sendiri.4.Tiap individu belajar dengan cara dan motivasinya sendiri.4.Tiap individu belajar dengan cara dan motivasinya sendiri.4.Tiap individu belajar dengan cara dan motivasinya sendiri.  
Shi Fu akhirnya menemukan bahwa Po baru termotivasi dan bisa 
mengeluarkan semua kemampuannya, bila terkait dengan 
makanan. Po tidak bisa menjalani latihan seperti 5 murid jago-
annya yang lain. Demikian juga dengan setiap anak. Kita ingat ada 
3 gaya belajar yang kombinasi ketiganya membuat setiap orang 
punya gaya belajar yang unik. Hal yang menjadi motivasi tiap 
orang juga berbeda-beda. Ketika kita memaksakan keseragaman proses belajar, dipasti-Ketika kita memaksakan keseragaman proses belajar, dipasti-Ketika kita memaksakan keseragaman proses belajar, dipasti-Ketika kita memaksakan keseragaman proses belajar, dipasti-
kan akan ada anakkan akan ada anakkan akan ada anakkan akan ada anak----anak yang dirugikan.anak yang dirugikan.anak yang dirugikan.anak yang dirugikan.  
    
5. Kebanggaan berlebihan atas anak/murid/diri sendiri bisa membutakan mata kita ten-5. Kebanggaan berlebihan atas anak/murid/diri sendiri bisa membutakan mata kita ten-5. Kebanggaan berlebihan atas anak/murid/diri sendiri bisa membutakan mata kita ten-5. Kebanggaan berlebihan atas anak/murid/diri sendiri bisa membutakan mata kita ten-
tang kondisi sebenarnya, bahkan bisa membawa mereka ke arah yang salah. tang kondisi sebenarnya, bahkan bisa membawa mereka ke arah yang salah. tang kondisi sebenarnya, bahkan bisa membawa mereka ke arah yang salah. tang kondisi sebenarnya, bahkan bisa membawa mereka ke arah yang salah.  
Master ShiFu sangat menyayangi Tai Lung, seekor macan tutul, murid pertamanya, yang 
ia asuh sejak bayi. Ia membentuk Tai Lung sedemikian rupa agar sesuai dengan hara-
pannya. Memberikan impian bahwa Tai Lung akan menjadi Pendekar Naga yang mewarisi 
ilmu tertinggi. Sayangnya Shi Fu tidak melihat sisi jahat dari Tai Lung dan harus mem-
bayar mahal, bahkan nyaris kehilangan nyawanya. 
Seringkali kita memiliki image yang keliru tentang diri sendiri/anak/ murid kita. Parahnya, 
ada pula yang dengan sengaja mempertebal tembok kebohongan ini dengan hanya mau 
mendengar informasi dan konfirmasi dari orang-orang tertentu. Baru-baru ini saya 
bertemu seorang ibu yang selama 14 tahun masih sibuk membohongi diri bahwa anaknya 
tidak autis. Ia lebih senang berkonsultasi dengan orang yang tidak ahli di bidang autistik. 
Mendeskreditkan pandangan ahli-ahli di bidang autistik. Dengan sengaja memilih terapis 
yang tidak kompeten, agar bisa disetir sesuai keinginannya. Akibatnya proses terapi 11 
tahun tidak membuahkan hasil yang signifikan. Ketika kita punya image yang keliru, kita Ketika kita punya image yang keliru, kita Ketika kita punya image yang keliru, kita Ketika kita punya image yang keliru, kita 
akan melangkah ke arah yang keliru.akan melangkah ke arah yang keliru.akan melangkah ke arah yang keliru.akan melangkah ke arah yang keliru.  
    
6. Hidup memang penuh kepahitan, tapi jangan biarkan kepahitan tinggal dalam hatimu.6. Hidup memang penuh kepahitan, tapi jangan biarkan kepahitan tinggal dalam hatimu.6. Hidup memang penuh kepahitan, tapi jangan biarkan kepahitan tinggal dalam hatimu.6. Hidup memang penuh kepahitan, tapi jangan biarkan kepahitan tinggal dalam hatimu.  
Setelah dikhianati oleh Tai Lung, Shi Fu tidak pernah lagi menunjukkan kebanggaan dan 
kasih sayang pada murid-muridnya. Sisi terburuk dari kepahitan adalah kita tidak bisa Sisi terburuk dari kepahitan adalah kita tidak bisa Sisi terburuk dari kepahitan adalah kita tidak bisa Sisi terburuk dari kepahitan adalah kita tidak bisa 
merasakan kasih sayang dan tidak bisa berbagi kasih sayang.merasakan kasih sayang dan tidak bisa berbagi kasih sayang.merasakan kasih sayang dan tidak bisa berbagi kasih sayang.merasakan kasih sayang dan tidak bisa berbagi kasih sayang.  
 
7. Keluarga sangatlah penting.7. Keluarga sangatlah penting.7. Keluarga sangatlah penting.7. Keluarga sangatlah penting.  
Di saat merasa terpuruk, Po disambut hangat oleh sang ayah. Berkat ayahnya pula Po 
dapat memecahkan rahasia Kitab Naga dan menjadi Pendekar nomor satu. Sudahkah Sudahkah Sudahkah Sudahkah 
kita memberi dukungan pada anggota keluarga kita?kita memberi dukungan pada anggota keluarga kita?kita memberi dukungan pada anggota keluarga kita?kita memberi dukungan pada anggota keluarga kita?  
 
God Bless You!God Bless You!God Bless You!God Bless You!  
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 Sally, seorang gadis muda, mengemukakan pengalamannya di sebuah seko-
lah seminari... sebuah pelajaran dari Dr. Smith, yang terkenal dengan kerumi-
tannya. 
 Suatu hari Sally masuk ke kelas dan segera menyadari bahwa akan ada 
sesuatu yang menyenangkan hari itu. Di dinding ada satu papan sasaran yang be-
sar, di meja terletak banyak anak panah. 
 Dr. Smith meminta setiap murid untuk membuat gambar orang yang tidak 
mereka sukai atau orang yang telah melukai hati mereka;  Kemudian mereka akan 
diperbolehkan melempar anak panah pada gambar tersebut. 
 Seorang gadis, teman Sally, menggambar wajah gadis lain yang telah 
merebut pacarnya. Yang lain manggambar wajah adiknya. Sally menggambar wa-
jah teman lamanya dengan sangat detail sampai dia tidak lupa menambahkan jer-
awatnya. Dia sangat puas setelah melihat semuanya lengkap. 
 Seluruh isi kelas kemudian berbaris dan mulai melemparkan anak panah, 
diiringi suara tawa riang. Beberapa di antara mereka melempar anak panah begitu 
kuatnya sampai merobek sasaran.  
 Sally menunggu gilirannya.. ...... kemudian dia kecewa, karena waktu sudah 
habis, Dr. Smith meminta semua murid untuk duduk kembali di kursi masing-masing. 
Sambil duduk, Sally memikirkan rasa kecewanya karena belum memiliki kesempatan 
untuk melempar. 
 Dr. Smith mulai melepas sasaran dari dinding. Di balik sasaran terdapat 
gambar wajah Yesus...... 
 Suasana kelas menjadi hening... semua murid menatap gambar Yesus yang 

telah hancur; Seluruh wajahNya 
berlubang dan sobek bahkan ma-
tanya tertembus.. Dr. Smith 
hanya berkata... "Apa yang kamu 
lakukan untuk saudaraKu yang 
paling hina, kamu melakukannya 
untukKu" (Matius 25:40) 
 
Tidak ada lagi kata-kata, semua 
mata berkaca-kaca menatap wa-
jah Yesus... 


