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 AnakKu, sebelum matahari muncul di ufuk timur dan sebelum ayam 
berkokok menberitahukan pagi, Aku memanggil namamu namun engkau 
tidak terjaga. Aku kecup keningmu, Kubelai rambutmu. Sayang, Aku 
ingin bercakap-cakap dengan engkau. Ketika sinar mentari menerobos 
masuki kamarmu, engkau terbangun dan hampiriKu, 
"Selamat pagi Bapa...".  
Ah! saat itu juga Aku memberimu kasih karunia, anugerah, rahmat dan 
pengurapan yang baru. Ya walaupun kadang engkau bangun kesiangan 
lalu bergegas mandi tanpa menyapaKu. Pun ketika engkau pergi untuk 
menyelesaikan tugas hari ini, engkau membawa bekal yang telah 
Kusiapkan; kasih setia, kebaikan, kemurahan, belaskasih, suka cita, 
damai sejahtera, kesabaranKu yang mengenyangkanmu yang untuk juga 
kau bagikan untuk teman-temanmu. Padahal nak, kau sadari atau tidak 
Aku ada di tengah-tengah engkau ketika engkau terbahak di tengah 
kegembiraan canda dengan teman-temanmu. Nak, Aku menyayangimu. 
Kau tahu anakKu, engkau menempati tempat yang special di hatiKu 
yang tidak dapat digantikan siapapun. Tapi nak, terkadang Aku begitu 
sedih dan menahan hati karena kerasnya hatimu ketika menginginkan 
sesuatu yang Aku tidak izinkan atau Aku katakan, "tunggu dulu" dan 
engkau tetap lakukan. Ingatkah engkau, engkau pernah berkata, " ... 
biar kehendak Bapa yang jadi ".  
Nak, nak... Aku sempat geleng-geleng kepala. Kau tahu itu mem-
buatKu sedih? Seakan engkau tidak percaya hatiKu. Sungguh, Aku 
ingin yang terbaik bagi engkau tetapi engkau sulit mengerti Aku. Sam-
pai Aku sendiri harus menghajar engkau untuk mendisplin sehingga eng-
kau menyadari bahwa Aku tahu apa yang terbaik bagi anakKu sendiri. 
Aku hendak mengajar dan menunjukkan padamu jalan yang harus kau 
tempuh, Aku hendak memberi nasehat kepadamu. Lihat mataKu, ter-
tuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal yang 
kegarangannya harus dikendalikan oleh tali les atau kekang kalau tidak, 
ia tidak akan mendekati engkau. Sekali waktu engkau datang padaKu 
dengan air mata berderai sampai nafasmu pun tersengal. Engkau berte-
riak memanggil dan mencari Aku, "Bapa, Bapa,...".  
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 Ini Aku nak, jangan takut. Aku tidak tinggalkan engkau sendirian. Seandainya 
engkau bisa melihat hatiKu, pedihnya melebihi luka yang kau rasa, pilunya Ku-
tanggung air mataKu lebih dari engkau tanggung. Bebanmu adalah bebanKu juga. 
Selama hidupmu Aku selalu bersamamu, datang padaKu ketika engkau takut. Aku 
mengurung engkau dari depan dan dari belakang, tanganKu Kutaruh atasmu. Li-
hat kepadaKu jika engkau ragu untuk memilih dan memutuskan sesuatu dalam eng-
kau menempuh kedewasaanmu.  
Hampiri Aku jika engkau lelah, sampai masa tuamu Aku tetap Bapamu, sampai 
masa putih rambutmu pun Aku mau menggendong engkau, bukankah Aku telah me-
lakukannya dan Aku akan menanggung engkau terus. Aku mau memikul dan men-
yelamatkan engkau. Aku Bapamu di hari-harimu yang manis, Aku juga Bapamu 
di hari-harimu yang tidak manis. Waktu engkau ditinggal teman-temanmu sendirian 
karena kurangnya pengertian dalam hidupmu. Tak seorangpun berdiri bersama engkau 
ketika engkau membutuhkannya, melupakan dan tidak menyayangi engkau, Aku tidak. 
Coba kamu pikir, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak 
menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak melupakan 
engkau. Lihat, Aku telah melukis engkau di telapak tanganKu supaya senantiasa 
engkau tetap di ruang mataKu. Sebab rasa cintaKu kepadamu selebar samudra 
yang tak bertepi, lebih luas lagi; setinggi langit yang tak terbatas, lebih tinggi lagi; 
sedalam lautan yang tak terselami, lebih dalam lagi.  
Dan ketika engkau telah menyelesaikan hari ini, Kulihat engkau terlalu lelah untuk 
menyapaKu. Mari Nak, bersihkan dirimu, segarkan dengan air hidupKu maka 
engkau akan mendapat kekuatan baru, seumpama rajawali yang naik terbang dengan 
kekuatan sayapnya, dia berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah.  
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Makanlah firman yang telah Kusiapkan untukmu, 
maka engkau tidak lapar lagi lalu istirahatkan dirimu 
dalam hadiratKu dengan perlindunganKu. Dan 
Aku akan menjaga engkau sampai menjelang hari esok 
yang penuh harapan dan Aku akan perintahkan ber-
kat-berkatKu atasmu pada waktu engkau tidur. 
Selamat malam Nak...  



 
Jadilah Nakhoda dalam Perahuku 

dan Marilah Kita Berlayar 
 
Ku lihat Yesus di ruang kemudi, menatapku dan berkata: "Lepaskan tambatan perahumu dan 
biarkan Aku membawa engkau ke seberang. Bukan rencanaKu, untuk engkau tetap tertam-
bat di sini." Dengan takut, gelisah dan khawatir aku menjawabNya, "Tuhan bukankah lebih 
baik aku tetap disini. Aku tidak akan melihat topan, badai dan angin ribut. Dan aku dapat 
kembali ke darat kapanpun aku mau."  
Lembut Yesus memegang tanganku, menatap mataku dan berkata, "Memang disini engkau 
tidak akan mengalami topan, badai dan angin ribut . Tapi engkau juga tidak akan pernah 
melihat Aku mengatasi semua itu. Engkau tidak akan melihat Aku berkuasa atas semuanya 
itu, karena Akulah TUHAN."  
Dalam pergumulan berat, aku memandangi tali yang mengikat perahuku. Di tali itu ku lihat 
ada rasa khawatir akan keuangan, pekerjaan, pasangan hidup, dll. Dalam hati aku bertanya-
tanya: "tahukah Ia akan apa yang aku inginkan ? Mengertikah Ia akan apa yang aku rindukan 
dan dambakan ?"  
Yesus memelukku dan berbisik lembut, "Memang tidak semuanya akan sesuai dengan apa 
yang kau inginkan, rindukan dan dambakan bahkan mungkin kebalikannya yang akan kau 
dapat, tapi maukah kau percaya. RancanganKu adalah rancangan damai sejahtera, masa 
depanKu adalah masa depan yang penuh harapan."  
Ia memeluk dan menangis bersamaku, dengan berat aku melepaskan tali perahuku. Ku 
lepaskan semua rasa khawatir itu dari hatiku, ku taruh hak atas masa depanku di tanganNya. 
Aku tidak tahu bagaimana masa depanku, sambil menangis aku menatapNya dan berkata: 
"Jadilah nahkoda dalam perahuku dan marilah kita berlayar" 
Teman maukah kau serahkan hak atas masa depanmu dalam tanganNya, tanpa engkau 
pernah tahu bagaimana Ia akan merancang semuanya itu, tapi  
hanya dengan satu keyakinan:  
 

"Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan  
apa yang ada pada-Ku mengenai kamu,  
demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai  
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,  
untuk memberikan kepadamu  
hari depan yang penuh harapan." (Yer 29:11) 
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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 

Jika Tuhan Menjatuhkan Batu 
 
Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke  atas tembok yang  sangat tinggi. 
Pada suatu saat ia  harus menyampaikan pesan penting kepada teman  kerjanya yang 
ada di bawahnya. Pekerja itu  berteriak-teriak tetapi temannya tdk bisa  mendengarnya 
karena suara bising dari mesin-mesin  dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya  
sia-sia saja.  
Oleh karena itu untuk menarik perhatian orang yang  ada dibawahnya, ia mencoba 
melemparkan uang logam di  depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil  
uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba  lagi, tetapi usahanya yang keduapun 
memperoleh hasil  yg sama. 
Tiba-tiba ia mendapat ide. Ia mengambil batu kecil  lalu melemparkannya ke arah org 
itu. Batu itu tepat  mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit  temannya 
menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu  dapat menjatuhkan catatan yg berisi 
pesannya.  
Tuhan kadang-kadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk 
membuat  kita menengadah kepada-Nya . Seringkali Tuhan  memberi berkat, tetapi itu 
tidak cukup untuk membuat  kita menengadah kepada-Nya. Karena itu memang lebih  
tepat jika Tuhan menjatuhkan "batu" kepada kita. 

Bagaimana dengan Anda ? 
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Kok Berat Sih 
 
Jam 7 malam. Sudah cukup lama aku berkutat dengan pekerjaanku. Aku bersiap-siap untuk 
meninggalkan kantor. Dengan enggan kuangkat tas berat itu ke pundakku. Beban yang menekan 
di pundakku terasa begitu mengganggu, tapi aku memang harus membawa tas ini. Di perjalanan 
pulang, aku mengendarai sepeda motorku masih dengan konsentrasi pada tas yang membebani 
pundakku. Seorang anak kecil menyeberang dengan sepedanya tanpa melihat ke kiri dan ke 
kanan. Huh, aku memaki dalam hati. Kecil kecil sudah menyebalkan, gimana gedenya nanti. 
Aku melanjutkan perjalanan masih dengan sejuta omelan dalam hati. Ingin rasanya cepat sampai 
di rumah, supaya aku bisa beristirahat. Suara klakson yang berbunyi nyaring mengagetkan aku 
dari lamunanku. Kulirik spion dan kulihat seorang anak muda dengan mobil mewahnya 
membunyikan klakson dengan nada tak sabar. 
Huh, kenapa sih dengan orang-orang ini? Emangnya dia nggak lihat kalau jalanan emang lagi 
macet? Emangnya dikira enak membawa tas seberat ini?Ketika sampai di rumah, ternyata 
perasaan nyaman yang kuimpikan tak dapat kutemui. Suasana hiruk pikuk keluargaku terasa 
seperti dentuman-dentuman keras di kepalaku. 
Lagi-lagi aku memaki dalam hati. Aku capek. Aku ingin istirahat. Berat sekali yang harus aku 
angkat.  Kenapa sih nggak ada yang mau mengerti? 
Malam hari. Akhirnya aku memperoleh ketenangan. Aku bisa tidur dan beristirahat. Tapi tas 
besar dan berat ini terasa mengganggu sekali. Aku tak bisa tidur. Tapi aku tak bisa 
melepaskannya. Aku kesal. 
"Bapa, kenapa sih berat sekali? Sungguh-sungguh sangat mengganggu... " Aku mengeluh sambil 
meneteskan air mata. 
"Mengapa engkau tidak meletakkan tas itu anakKu?" 

"Tapi aku tak bisa Bapa" 
"Kenapa?" 
"Lihatlah, semua tas ini berlabelkan 
tanggung jawab. Semua harus aku bawa 
setiap saat, aku tak bisa meletakkannya. 
Tas hitam yang paling besar ini, lihat tulisan 
di depannya, PEKERJAAN.  Semua tanggung 
jawab pekerjaanku ada di dalamnya. Lalu 
yang coklat ini, KELUARGA. Aku juga tak 
bisa meletakkannya.  Semuanya adalah 
bebanku. Dan yang biru ini, PELAYANAN. 
Engkau tentu tak  ingin aku meletakkannya 
bukan?" 
Aku berusaha menjelaskan. 
Bapaku yang baik hanya tersenyum, lalu 
mendekatiku. "Kemarilah, Aku ingin 
melihatnya." 



 

Ia melihat tas hitam besar yang kuletakkan di pundakku. "AnakKu, 
engkau dapat meletakkan tas ini. Ini memang tanggung jawab 
pekerjaanmu. Dan engkau memang harus menanggungnya. Namun 
saat engkau melangkah keluar dari kantor, engkau dapat 
meletakkan tas ini di samping meja kerjamu. Tenanglah, tidak 
akan ada yang  mengambilnya. Lagi pula semua isinya adalah 
tanggung jawabmu bukan? Percayalah, tak akan ada yang tertarik 
untuk mengambil tas ini, sehingga keesokan hari, saat engkau 
kembali ke kantor, pasti tas ini akan tetap ada di sana, dimana 
engkau meletakkannya. Dan engkau dapat mengambilnya kembali dan melanjutkan tanggung 
jawabmu". 
Ia tersenyum menunggu jawabanku. "Benar Bapa, tapi aku tak dapat meletakkannya. Ia melekat 
terus di pundakku". 
Ia menatapku dengan penuh kasih, lalu perlahan mengambil tas itu dari pundakku. 
"Kemarilah anakKu. Di saat engkau tak dapat meletakkannya, Aku dapat membantumu untuk 
meletakkannya. Dan esok, Aku pun dapat membantumu untuk mengenakannya kembali." 
Ia meletakkan tas hitam itu di dekat tempat tidurku. Rasanya pundakku lega sekali. Tas paling 
berat yang selalu menekanku telah diambil. Aku menggerak-gerakkan pundakku sambil 
tersenyum. "Engkau benar Bapa, rasanya enak sekali. Ringan. Besok aku akan lebih siap untuk 
melanjutkan pekerjaanku. Esok, pasti tas itu tidak akan terasa terlalu berat lagi". 
Aku menatap wajah Bapaku yang penuh kasih. Sungguh indah senyum dan sinar mataNya. Ia 
menatap tas coklat di pundakku. "Lalu itu? engkau tidak ingin meletakkannya juga?" 
"Bapa, aku tidak bisa. Ini adalah tanggung jawab KELUARGA. Kemanapun aku pergi aku harus 
membawanya." 
"AnakKu, Aku sungguh bahagia karena engkau memperhatikan setiap tanggung jawab yang 
kuberikan padamu mengenai keluargamu. Tapi engkau pun tak boleh lupa, bahwa keluargamupun 
adalah milikKu. Dan aku memelihara setiap kepunyaanKu. Engkau memang harus membawa tas 
itu bersamamu, tapi sesekali letakkanlah, agar engkau dapat bermain dengan bebas dengan 
keponakanmu, bercanda dengan kakakmu, atau sekedar berbincang dan bercerita dengan orang 

tuamu. Rasanya belakangan ini Aku jarang melihatmu 
melakukannya". 
Aku tertunduk malu. Ia benar. Aku membawa tas ini 
kemana-mana, dan kulaksanakan setiap tanggung jawab 
untuk keluargaku, tapi sepertinya ternyata tas ini 
menjadi jauh lebih berharga dari pada kehadiran 
keluargaku sendiri. 
Sekali lagi Bapa mengambil tas dari pundakku. "Mari 
anakKu, letakkanlah. Di saat engkau perlu, letakkanlah. 
Karena engkau dapat yakin, walaupun engkau 
meletakkannya dan meluangkan waktu dengan 
keluargamu, Akulah yang akan tetap menjagamu dan 
keluargamu". 
Dan pundakku menjadi jauh lebih lega. Kini hanya tinggal 
satu tas biru yang masih memberati pundakku. "Bapa, 
tas yang satu ini sungguh-sungguh tak dapat 
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kuletakkan. Setiap saat setiap waktu aku harus membawanya. Karena setiap detik 
kehidupanku adalah pelayananku untukMu. Engkau tentu tak ingin aku meletakkannya bukan?" 
"Hmm... benar juga". Aku terkejut mendengar jawabanNya. Sepertinya agak tidak sesuai 
harapanku. Ia telah membantuku meletakkan kedua tasku sebelumnya, dan sepertinya aku 
sungguh-sungguh berharap agar tas ini juga dapat kulepaskan. 
"Mari coba kulihat tas itu" Ia melihat dan meraba tas biru yang masih melekat di pundakku. 
"Anakku, sepertinya ada yang salah dengan tasmu ini. Kemarilah, coba lepaskan". 
Ia mengambil tas biruku. "Anakku, engkau benar. Aku ingin agar engkau selalu melayaniKu dalam 
setiap detik kehidupanmu. Dan percayalah, itu sungguh-sungguh menyenangkan hatiKu. Tapi 
sepertinya tasmu ini bahannya terlalu berat, sehingga menekan pundakmu terlalu berat." 
Kemudian Ia memberikan aku satu tas biru yang lain. "Ini, pakailah tas ini sebagai gantinya. Ini 
merupakan tas dengan bahan KASIH. Jika engkau meletakkan semua pelayananmu di dalamnya, 
niscaya engkau tidak akan terbebani dengan tasmu ini". 
Aku menerima tas baruku dari tanganNya, lalu memindahkan semua isi tas lamaku ke dalam tas 
berbahan KASIH itu. 
Aku mencoba mengangkatnya. Ternyata Bapaku benar. Tas itu kini terasa ringan dan sungguh 
nyaman di pundakku. 
Aku memandangNya penuh kasih. "Terima kasih Bapa. Aku sungguh mengasihiMu. Terima kasih 
untuk pelajaranMu hari ini". 
Pagi ini aku memulai hari dengan senyuman. Istirahatku sudah cukup. Dan aku siap untuk 
menghadapi tantangan hari ini. Di perjalanan, aku masih tetap bertemu orang-orang yang 
menyebalkan, namun tidak lagi memaki dalam hati, melainkan aku berdoa untuk 
mereka.              
Mungkin mereka juga masih selalu membawa tas mereka kemana-mana atau mereka juga 
mengenakan tas dengan bahan yang salah. Banyak sekali. Aku  melihat ada yang membawa dua 
tas besar, tiga bahkan empat. Tulisannya  pun bermacam-macam, ada PEKERJAAN, 
KELUARGA, PELAYANAN, KULIAH, SEKOLAH, BISNIS, dan masih banyak lagi. 
Memang tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita pikul 
dan harus kita selesaikan. Tapi kita pun harus tetap belajar 
untuk menempatkan di saat mana kita harus mengangkat dan di 
saat mana kita harus meletakkan. 
Dan aku terus belajar ... 
Seseorang yang bijaksana pernah bertanya padaku: 
"Mana yang lebih berat, mengangkat sebuah gelas dengan satu 
tangan selama 1 jam penuh, atau mengangkat gelas tersebut 
selama 10 menit lalu meletakkannya sejenak dan mengangkatnya 
kembali selama 10 menit dan demikian seterusnya sampai 1 
jam?" 
"Marilah kepadaKu, semua yang letih lesu dan berbeban berat. 
Aku akan memberi kelegaan kepadamu". Matius 11:28 
"Sebab itu, janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari 
besok  mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari 
cukuplah untuk sehari". Matius 6:34 
 
By : Angela Christy 

7 



 

Cara Pandang 
Terhadap Beban Hidup 
 
Bukan berat Beban yang membuat kita Stress, tetapi lamanya kita 
memikul beban tersebut.  
Pada saat memberikan kuliah tentang Manajemen Stress, Stephen Covey 
mengangkat segelas air dan bertanya kepada para siswanya: "Seberapa 
berat menurut anda kira segelas air ini?" 
Para siswa menjawab mulai dari 200 gr sampai 500 gr."Ini bukanlah 
masalah berat absolutnya, tapi tergantung berapa lama anda me-
megangnya." kata Covey. 
"Jika saya memegangnya selama 1 menit, tidak ada masalah. Jika saya 
memegangnya selama 1 jam, lengan kanan saya akan sakit. Dan jika 
saya memegangnya selama 1 hari penuh, mungkin anda harus me-
manggilkan ambulans untuk saya.Beratnya sebenarnya sama, tapi se-
makin lama saya memegangnya, maka bebannya akan semakin berat." 
"Jika kita membawa beban kita terus menerus, lambat laun kita tidak 
akan mampu membawanya lagi. Beban itu akan meningkat beratnya." 
lanjut Covey. Apa yang harus kita lakukan adalah meletakkan gelas terse-
but, istirahat sejenak sebelum mengangkatnya lagi". 
Kita harus meninggalkan beban kita secara periodik, agar kita dapat 
lebih segar dan mampu membawanya lagi. 
Jadi sebelum pulang ke rumah dari pekerjaan sore ini, tinggalkan beban 
pekerjaan. Jangan bawa pulang. Beban itu dapat diambil lagi besok. 
Apapun beban yang ada dipundak anda hari ini, coba tinggalkan se-
jenak jika bisa. Setelah beristirahat nanti dapat diambil lagi. 
Hidup ini singkat, jadi cobalah menikmatinya dan memanfaatkannya...!! 
Hal terindah dan terbaik di dunia ini tak dapat dilihat, atau disentuh, 
tapi dapat dirasakan jauh di relung hati kita. 
 
Start the day with smile and have a good day........ 
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 Berhenti jadi gelas 
 
 
Seorang guru sufi mendatangi seorang muridnya ketika wajahnya belakangan ini 
selalu tampak murung. 
"Kenapa kau selalu murung, nak? Bukankah banyak hal yang 
indah di dunia ini? Ke mana perginya wajah bersyukurmu? " 
sang Guru bertanya. 
"Guru, belakangan ini hidup saya penuh masalah. Sulit bagi 
saya untuk tersenyum. Masalah datang seperti tak ada 
habis-habisnya, " jawab sang murid muda. 
Sang Guru terkekeh. "Nak, ambil segelas air dan dua geng-
gam garam. Bawalah kemari. Biar kuperbaiki suasana hatimu 
itu. 
"Si murid pun beranjak pelan tanpa semangat. Ia laksanakan permintaan gu-
runya itu, lalu kembali lagi membawa gelas dan garam sebagaimana yang di-
minta. 
"Coba ambil segenggam garam, dan masukkan ke segelas air itu," kata Sang 
Guru.  
"Setelah itu coba kau minum airnya sedikit." Si murid pun melakukannya. Wajah-
nya kini meringis karena meminum air asin. 

"Bagaimana rasanya?" tanya Sang Guru. 
"Asin, dan perutku jadi mual," jawab si murid den-
gan wajah yang masih meringis. 
Sang Guru terkekeh-kekeh melihat wajah murid-
nya yang meringis keasinan. 
"Sekarang kau ikut aku" Sang Guru membawa 
muridnya ke danau di dekat tempat mereka. 
"Ambil garam yang tersisa, dan tebarkan ke 
danau." Si murid menebarkan segenggam garam 
yang tersisa ke danau, tanpa bicara. Rasa asin di 
mulutnya belum hilang. Ia ingin meludahkan rasa 
asin dari mulutnya, tapi tak dilakukannya. Rasanya 
tak sopan meludah di hadapan mursyid, begitu 
pikirnya. 
"Sekarang, coba kau minum air danau itu," kata 
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Sang Guru sambil mencari batu yang cukup datar 
untuk didudukinya, tepat di pinggir danau. 
Si murid menangkupkan kedua tangannya, mengambil 
air danau, dan membawanya ke mulutnya lalu mene-
guknya. Ketika air danau yang dingin dan segar men-
galir di tenggorokannya, Sang Guru bertanya 
kepadanya,  
"Bagaimana rasanya?" 
"Segar, segar sekali," kata si murid sambil mengelap 
bibirnya dengan punggung tangannya.  
Tentu saja, danau ini berasal dari aliran sumber air di 
atas sana. Dan airnya mengalir menjadi sungai kecil 
di bawah. Dan sudah pasti, air danau ini juga menghi-
langkan rasa asin yang tersisa di mulutnya. 
"Terasakah rasa garam yang kau tebarkan tadi?" 
"Tidak sama sekali," kata si murid sambil mengambil air dan meminumnya 
lagi. Sang Guru hanya tersenyum memperhatikannya, membiarkan muridnya 
itu meminum air danau sampai puas. 
"Nak," kata Sang Guru setelah muridnya selesai minum.  
"Segala masalah dalam hidup itu seperti segenggam garam. Tidak kurang, 
tidak lebih. Hanya segenggam garam. Banyaknya masalah dan penderitaan 
yang harus kau alami sepanjang kehidupanmu itu sudah dikadar oleh Allah, 
sesuai untuk dirimu. Jumlahnya tetap, segitu-segitu saja, tidak berkurang dan 
tidak bertambah. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini pun demikian. Tidak 
ada satu pun manusia, walaupun dia seorang Nabi, yang bebas dari penderi-
taan dan masalah." 
Si murid terdiam, mendengarkan. "Tapi Nak, rasa 1asin' dari penderitaan 
yang dialami itu sangat tergantung dari besarnya 'qalbu'(hati) yang menam-
pungnya. Jadi Nak, supaya tidak merasa menderita, berhentilah jadi gelas. 

Jadikan qalbu dalam dadamu itu jadi 
sebesar danau." 
There's a time and place for every-
thing, for everyone. God works in a 
mysterious way. 
We won't know what is His plan, but 
one thing we have to believe He al-
ways gives us the best way 
eventhough it will hurt us......     
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Kehidupan Sang Elang 
 
 

Elang merupakan jenis unggas yang mempunyai umur paling panjang di dunia. 
Umurnya dapat mencapai 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur sepanjang itu see-
kor elang harus membuat suatu keputusan yang sangat berat pada umurnya yang 
ke 40.  
Ketika elang berumur 40 tahun, cakarnya mulai menua, paruhnya menjadi panjang 
dan membengkok hingga hampir menyentuh 
dadanya. Sayapnya menjadi sangat berat 
karena bulunya telah tumbuh lebat dan te-
bal, sehingga sangat menyulitkan waktu 
terbang. Pada saat itu, elang hanya mem-
punyai dua pilihan: Menunggu kematian, atau 
Mengalami suatu proses transformasi yang 
sangat menyakitkan --- suatu proses 
transformasi yang panjang selama 150 hari. 
Untuk melakukan transformasi itu, elang 
harus berusaha keras terbang keatas pun-
cak gunung untuk kemudian membuat 
sarang di tepi jurang, berhenti dan tinggal 
disana selama proses transformasi berlang-
sung. 
Pertama-tama, elang harus mematukkan 
paruhnya pada batu karang sampai paruh tersebut terlepas dari mulutnya, kemudian 
berdiam beberapa lama menunggu tumbuhnya paruh baru. Dengan paruh yang baru 
tumbuh itu, ia harus mencabut satu persatu cakar-cakarnya dan ketika cakar yang 
baru sudah tumbuh, ia akan mencabut bulu badannya satu demi satu. Suatu proses 
yang panjang dan menyakitkan. Lima bulan kemudian, bulu-bulu elang yang baru su-
dah tumbuh. Elang mulai dapat terbang kembali. Dengan paruh dan cakar baru, elang 
tersebut mulai menjalani 30 tahun kehidupan barunya dengan penuh energi! 
Dalam kehidupan kita ini, kadang kita juga harus melakukan suatu keputusan yang 
sangat berat untuk memulai sesuatu proses pembaharuan. Kita harus berani dan mau 
membuang semua kebiasaan lama yang mengikat, meskipun kebiasaan lama itu adalah 
sesuatu yang menyenangkan dan melenakan. 
Kita harus rela untuk meninggalkan perilaku lama kita agar kita dapat mulai terbang 
lagi menggapai tujuan yang lebih baik di masa depan. Hanya bila kita bersedia me-
lepaskan beban lama, membuka diri untuk belajar hal-hal yang baru, kita baru mem-
punyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kita yang terpendam, men-
gasah keahlian baru dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan. 
Halangan terbesar untuk berubah terletak di dalam diri sendiri. Dengan pertolongan 
Roh Kudus kita bisa melewati halangan itu. Jangan biarkan masa lalu menumpulkan 
dan melayukan semangat kita. 
Anda adalah elang-elang itu. Perubahan akan terjadi. Maka itu, kita harus berubah!  
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AYO KAMU 
BISA  

  
 

Hanya orang yang mempunyai kemampuan lebih yang dapat membuka 

File ini (deuuu …) Nah sekarang giliran Anda untuk mencobanya! 
  

Seorang laki-laki mau masuk ke ruang kerjanya, tetapi 

ia lupa dengan passwordnya, yang dia ingat hanya lima 

angka. Berikut petunjuk untuk lima angka tersebut: 
  

 

 1. Angka ke lima di tambah angka ke tiga sama dengan empat belas 
 

 2. Angka ke empat lebih besar satu angka dari angka ke dua 
 

 3. Angka pertama lebih kecil satu angka dari dua kali angka ke dua 
 

 4. Angka ke dua di tambah angka ke tiga sama dengan sepuluh 
 

 5. Jumlah keseluruhan angka tersebut sama dengan tiga puluh 
 

Berapakah kelima angka tersebut? 
 

 

 

 

 

 

By:  

Fuady Ramdhani 

FT'01 

alumni IPA 2 2001 



 

Suatu hari keledai milik seorang petani jatuh ke dalam sumur. Hewan 
itu menangis dengan memilukan selama berjam−jam semetara si petani 
memikirkan apa yang harus dilakukannya. 
 

Akhirnya, Ia memutuskan bahwa hewan itu sudah tua dan sumur juga 
perlu ditimbun (ditutup −karena berbahaya);jadi tidak berguna untuk 
menolong si keledai. Dan ia mengajak tetangga−tetanggany a untuk 
dating membantunya. Mereka membawa sekop 
dan mulai menyekop tanah ke dalam sumur. 
 

Pada mulanya, ketika si keledai menyadari apa 
yang sedang terjadi, ia menangis penuh 
kengerian.Tetapi kemudian, semua orang takjub, 
karena si keledai menjadi diam. Setelah beberapa 
sekop tanah lagi dituangkan ke dalam sumur, si 
petani melihat ke dalam sumur dan tercengang 
karena apa yang dilihatnya. 
 

Walaupun punggungnya terus ditimpa oleh berse−
kop−sekop tanah dan kotoran, si keledai melakukan sesuatu yang 
menakjubkan. Ia mengguncang− guncangkan badannya agar tanah yang 

men impa punggungnya 
turun ke bawah, lalu 
menaiki tanah itu. 
 

Sementara tetangga−2 si 
petani terus menuangkan 
tanah kotor ke atas 
punggung hewan itu, si 
keledai terus juga mengun−
cangkan badannya dan 
melangkah naik. Segera 
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saja, semua orang terpesona ketika si keledai 
meloncati tepi sumur dan melarikan diri ! 
 

Kehidupan terus saja menuangkan tanah dan 
kotoran kepadamu, segala macam tanah dan 
kotoran . Cara untuk ke l uar dar i 
'sumur' (kesedihan, masalah,dsb) adalah dengan 
menguncangkan segala tanah dan kotoran dari 
diri kita (pikiran, dan hati kita) dan melang−

kah naik dari 'sumur' dengan menggunakan hal−hal tersebut sebagai pijakan. 
 

Setiap masalah−masalah kita merupakan satu batu pijakan untuk melangkah. 
Kita dapat keluar dari 'sumur' yang terdalam dengan terus berjuang, jan−
gan pernah menyerah ! 

 

Remember The Simple Rules Of haPPiness : 
 

1. Bebaskan dirimu dari kebencian 
2. Bebaskanlah pikiranmu dari kecemasan 

3. Hiduplah sederhana 
4. Berilah lebih banyak 

5. Tersenyumlah 
6. Miliki teman yang bisa membuat engkau tersenyum 

 

Reflection : 
apakah kita termasuk orang yang lebih baik dari si keledai malang? atau 
kita membiarkan tanah menimpa kita sampai 
kita terkubur dalam tanah kesedihan… 
 
 

Best Regards, 
Faisal Rachmadianto 
Email: faisal.rachmadianto @exxonmobil. com 



 

Kejadian ini terjadi pada suatu hari di tengah hutan, ketika diadakan pendidikan dasar untuk para pencinta 
alam. Seorang senior (instruktur) menemukan sebuah pisau lipat yang tergeletak di atas tanah. Menurut 
ketentuan yang berlaku selama pendidikan dasar, barang siapa yang meninggalkan sesuatu selama perjalanan 
harus dihukum. 
Sang Instruktur dengan segera mengambil pisau lipat tadi dan bermaksud untuk menghukum siswa pendidi-
kan dasar yang telah lalai meninggalkan pisau lipatnya. Setelah para siswa berkumpul semua, Eka dengan 
nada berwibawa berkata,  
"Siapa yang merasa kehilangan pisau lipat di tengah perjalanan tadi?" 
Tak ada satu pesertapun yang berani menjawab. Kemudian sang senior menambahkan, 
"Hayo cepat? saya sebenarnya sudah tahu siapa pemilik pisau lipat ini karena namanya terukir disitu. Tapi 
saya ingin kejujuran kalian untuk mengaku!"  
Masih tidak ada jawaban dari peserta. 
"Karena tidak ada yang dengan jujur mau mengakui kesalahannya maka saya akan panggil namanya !!!" 
Peserta masih saja diam. Akhirnya senior tersebut habis kesabarannya, diambilnya pisau lipat tadi kemudian 
dengan lantang dia berkata,  
"Stain... maju ke depan!" 
Para siswa saling melirik kalau-kalau ada yang maju ke depan. Karena tidak ada yang maju ke depan sang 
senior itu berkata lagi dengan nada gusar,  
"Saya panggil sekali lagi yang bernama STAINLESS STEEL untuk maju ke depan !!!" 

Jadwal Pelayanan 
Pemuda Oktober 2008 

GPdi Haleluya Cimahi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TgL Firman  
Tuhan 

Worship 
Leader 

Singers Kolektan 

11  Om Nanang Prita Indry n Lony Ivanna 

18 Om Sutikno Ratna K’ Rutmi n Etik Novi 

25 HT. Rini T Ribka Hanna n Yuliana  Yellen 

"Berapa umurmu, Eka ?" 
"Empat puluh tahun."  
"Tapi beberapa tahun yang lalu, kau menyebut 
angka yang sama." 
"Aku konsisten." 

Dua pengemis sedang asyik ngobrol, 
Eka : Saya sebenarnya adalah keturunan dari orang 
kaya, sawah melimpah, rumah mewah dimana mana, 
mobil mewah, pokoknya nggak bakal habis deh 
dimakan 7 turunan... 
Iie : Terus kenapa kamu sekarang ngemis ? 
Eka : Saya turunan ke delapan.... 
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