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Iman Jika 

vs  
Iman Meskipun 
 
Iman “Jika” berkata: 

“Jika Tuhan memberkati aku, maka aku akan setia kepadaNya.” 

“Jika Tuhan menolongku dari masalah ini, aku akan bersyukur padaNya.” 

“Jika Tuhan menyembuhkan penyakit yang kualami, aku akan senantiasa 

beribadah kepadaNya.” 

“Jika Tuhan membuat pekerjaanku baik, maka aku akan memuliakan Dia.” 

“Jika Tuhan mengerjakan mujizat bagiku, maka aku akan bersaksi tentang 

keajaibanNya.” 

“Jika…” 

“Jika…” 

 

Iman “Meskipun” berkata: 

“Meskipun penyakitku tidak disembuhkan Tuhan, aku akan tetap setia 

kepadaNya.” 

“Meskipun doaku belum dijawab Tuhan, aku akan tetap beribadah 

kepadaNya.” 

“Meskipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah 

patung…” (Dan. 3:17-18). 

“Meskipun Tuhan membunuh aku, aku akan tetap percaya kepadaNya…” (Ayb. 

13:15– KJV) 

“Meskipun…” 

“Meskipun…” 

Jenis yang manakah imanmu hari ini? 
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 Bermimpi ...Bermimpi ...Bermimpi ...Bermimpi ...    
 
Ada seorang gadis kecil berdiri di pinggir keramaian selagi ayahnya 
memberikan suatu kesaksian tentang apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus 
dalam hidupnya. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia 
dan menarik dia dari gaya hidupnya sebagai seorang pemabuk.  
Pada hari itu ada seorang sinis yang berdiri di antara kerumunan tersebut 
tidak tahan lagi mendengar segala omong kosong tentang cerita tersebut.  
Dia berteriak, "Kenapa anda tidak duduk dan diam saja, orang tua. Anda 
hanyalah bermimpi." 
Tak beberapa lama, orang skeptik ini merasa ada tarikan di lengan jaketnya. 
Dia menoleh ke bawah dan ternyata itu adalah gadis kecil ini. 
Anak itu menatapnya lekat-lekat dan berkata, "Tuan, itu adalah ayah saya 
yang anda bicarakan. Anda mengatakan ayah saya seorang pemimpi? Biar 
saya ceritakan kepada ada tentang ayah saya. Ayah saya dulu seorang pema-
buk dan malam-malam pulang ke rumah, dan memukuli ibu saya. Ibu menan-
gis sepanjang malam. Dan Tuan, kami tidak memiliki pakaian-pakaian bagus 
untuk dipakai karena ayah saya membelanjakan seluruh uangnya untuk whiski. 
Kadang-kadang saya bahkan tidak memiliki sepatu untuk dikenakan ke seko-
lah. Tapi lihatlah sepatu dan baju ini! Ayah saya mempunyai pekerjaan yang 
baik sekarang!". 
Lalu sambil menunjuk ke suatu arah, dia mengatakan, "Apakah anda melihat 
seorang wanita yang sedang tersenyum di sana? Itu adalah ibu saya. Dia tidak 
menangis sepanjang malam lagi sekarang. Sekarang dia menyanyi." 
Kemudian suatu pukulan yang hebat. Anak itu berkata, "Yesus telah merubah 
ayah saya. Yesus telah merubah rumah kami. Tuan, jika ayah saya sedang 
bermimpi, tolong jangan bangunkan dia!" 
 

Apakah pertobatan dan perjumpaan kita dengan  
Yesus Kristus telah dirasakan oleh mereka disekelil-
ing kita..??  khususnya untuk orang-orang yang kita 

cintai..?? 
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3 Manusia Kuat  or Manusia Tangguh? 
A Strong Man, or a Man of Strength? 
 
• A strong man (MANUSIA KUAT) bekerja keras setiap hari untuk menjaga 

postur tubuhnya. A man of strength (MANUSIA TANGGUH) tahu berlu-
tut berdoa untuk menjaga postur rohaninya. 

• A strong man (MANUSIA KUAT) merasa tidak takut akan apapun. A man 
of strength (MANUSIA TANGGUH) memperlihatkan keberanian 
meskipun ia sedang merasa takut. 

• A strong man (MANUSIA KUAT) tak membiarkan orang lain memanfaat-
kan kelebihan yang ada pada dirinya. A man of strength (MANUSIA 
TANGGUH) memberikan yang terbaik dari dirinya kepada orang lain. 

• A strong man (MANUSIA KUAT) membuat kesalahan dan menghindari 
kesalahan yang sama di masa depan. A man of strength (MANUSIA 
TANGGUH) menyadari kesalahan dalam hidup bisa dipakai Allah untuk 
mendatangkan kebaikan dan manfaat yang membangun 

• A strong man (MANUSIA KUAT) melangkah mantap dengan percaya diri. 
A man of strength (MANUSIA TANGGUH) mengetahui dengan jelas, Al-
lah akan menopang ketika ia lemah / tersandung. 

• A strong man (MANUSIA KUAT) selalu mengenakan wajah yang penuh 
percaya diri di wajahnya. A man of strength (MANUSIA TANGGUH) 
mengenakan anugerah. 

• A strong man (MANUSIA KUAT) memiliki keyakinan bahwa ia cukup kuat 
untuk menempuh perjalanan hidupnya. A man of strength (MANUSIA 
TANGGUH) memiliki iman bahwa sepanjang perjalanan kehidupannya ia 
akan tumbuh makin kuat. 

 
"Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu."  

Yesaya 30:15b 
"Dia memberi kekuatan kepada kepada yang lelah dan menambah se-

mangat kepada yang tidak berdaya."  
Yesaya 40:29 

"Jawab Tuhan kepadaku: Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab 
justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna."  

2 Korintus 12:9 



 

NB: Maaf, kalo ada temen2 yang belum kecatet data ultahnya.. Silakan hubungi redaksi! 

Orang Buta bernyanyi 
 
Disebuah persimpangan Ib uk ota yang padat dan ramai, hari itu seorang anak menden-
gar orang buta bernyanyi. Begini syair nyanyian orang buta tsb : 
Burung Nuri … katanya….katanya 
Terbang tinggi ….katanya….katanya. 
Lalu anak tsb  bertanya kepada orang buta tersebut …mengapa syairnya di tambahkan 
“katanya- katanya ”. 
Jawab orang buta itu : “Saya orang buta sejak kecil, tidak pernah melihat burung 
Nuri ..dik. Saya juga tidak pernah tahu apakah Buri Nuri itu bisa terbang tinggi 
….semuanya hanya dari cerita orang …dik” 
Kalau merenung kejadian tersebut. Kalau dibandingkan dengan kehidupan sehari- hari , 
Terkadang kita hanya menjadi pendengar dari kisah s uk ses orang lain. kalau si A 
sudah s uk ses karena pertolongan Tuhan, Si B bisa begitu karena melayani Tuhan, Si C 
pelayanannya  sudah hebat ….. Si D  .,,sudah…  dan lain- lain….Kita hanya jadi pendengar 
dari cerita orang lain 
STOP hanya jadi pendengar ….Jadilah pelaku yang merasakan kebaikan Tuhan . Nantinya 
kita akan bercerita dan bernyanyi… tanpa tambahan  “ katanya- katanya ” kepada 
orang lain. 
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Ratna     18  

Veronica    18 

Yosephine    30 



 

Dibawah ini ada test kecil untuk mengetahui tingkat kesehatan Syaraf Anda. Selamat 

mencoba semoga Anda sehat selalu ! 

1. Temukan huruf "C" di bawah. Jangan gunakan bantuan cursor. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 
COOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOO O    

 

2. Jika anda telah menemukan huruf "C", sekarang temukan angka "6" di bawah. 
9999999999999999999 9999999999999999 999999999999999 
99999999999999 9999999999999999999 9999999999999999 
999999999999999 99999999999999999 9999999999999999999 
9999999999999999 999999999999999 99999999999999999 
9999699999999999999 9999999999999999 999999999999999 
99999999999999999 9999999999999999999 9999999999999999 
999999999999999 99999999999999999 9999999999999999999 
9999999999999999 999999999999999 99999999999999   

 
3. Sekarang temukan huruf "N" di bawah. Ini agak lebih sulit. 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM 
MNMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM     
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4. Sekarang temukan huruf "O" di bawah. Ini agak lebih sulit. 
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQ 
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQ 
QQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
QQQQQQQQQ QQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQOQ 
QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
QQQQQQQQQQQQQQQQ QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
QQQQQQQQQQQQQQQQ     

 
5. Sekarang temukan huruf "I" di bawah. Ini agak lebih sulit. 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLL 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLL 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLI 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LL   
  

 
For your info Alzheimer atau kepikunan merupakan sejenis penyakit penurunan fungsi saraf otak 

yang kompleks dan progresif. Penyakit Alzheimer bukannya penyakit menular. Penderita 
Alzheimer mengalami keadaan penurunan daya ingat yang parah sehingga penderita akhirnya 

tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri. Alzheimer tergolong sebagai salah satu jenis dementia 
yang ditandai dengan melemahnya kemampuan bercakap, kemampuan berpikir sehat, daya ingat, 
kemampuan mempertimbangan, adanya perubahan kepribadian dan tingkah laku yang tidak 
terkendali. Keadaan ini amat membebani penderita dan juga anggota keluarga yang perlu 

menjaga dan merawatnya. Menurunnya fungsi ingatan juga memengaruhi fungsi intelektual dan 
sosial penderitanya. Sumber penyakit ini belum diketahui dengan pasti, tetapi bukan karena 
proses penuaan. Sebagian ilmuwan memperkirakan bahwa kepikunan ini berkaitan dengan 

pembentukan dan perubahan sel-sel saraf yang normal menjadi semacam serat. Resiko untuk 
mengidap Alzheimer meningkat seiring dengan pertambahan usia. "Pada usia sekitar 65 tahun, 
seseorang berisiko lima persen untuk menderita penyakit ini dan risiko ini meningkat dua kali 
lipat setiap lima tahun,"menurut Ahli Psikogeriatrik, Kantor Pengobatan Psikologi, Fakultas Pusat 
Pengobatan Universitas Malaya (PPUM), Dr. Esther Ebeenezer.  Meskipun kepikunan seringkali 

dikaitkan dengan usia lanjut, namun terbukti bahwa penderita Alzheimer yang pertama 
diidentifikasi adalah seorang perempuan berusia awal 50 tahunan. Sejarah Alzheimer Penya kit ini 
ditemukan oleh Dr. Alois Alzheimer pada 1907 ini, dinamakan Alzheimer sesuai nama penemunya. 
Alzheimer menemukan bahwa syaraf otak penderita Alzheimer tidak hanya mengerut, bahkan 
dipenuhi gumpalan protein luar biasa yang disebut plak amiloid dan serat yang berbelit-belit 
(neuro fibrillary). Amiloid protein yang membentuk sel-sel plak protein tersebut, dipercaya 

menyebabkan perubahan kimia otak. Musnahnya sel-sel saraf ini menyebabkan syaraf otak yang 
berfungsi menyampaikan pesan dari satu neuron ke neuron lain terpengaruh.  
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Di gereja ini ada seorang opa buta yang setia hadir di ibadah minggu jam 10 
pagi. Model opa yang berkulit hitam ini seperti musisi blues New Orleans 
dengan topi dan stelan jas lengkap dan tongkat orang tua, bukan tongkat 
putih orang buta. Beliau nampak selalu senyum jika melintasi lorong menuju 
ketempat duduknya. Tangan kirinya yg memegang tongkat diapit oleh 
usher sedangkan yang kanan memegang pagar pendek pembatas tempat 
duduk sambil berjalan terus. 
Memperhatikan orang buta di NYC bisa membuat kita kagum. Dengan tong-
kat putih nya mereka berjalan cukup cepat menelusuri sidewalk yang bersih. 
Kadang mereka bergandengan dengan pasangannya yg juga buta sambil 
ngobrol. Mereka tahu saat harus berhenti disetiap lampu merah yg ada tiap 
blok. Pendengarannya sangat tajam dan perhitungannya mantap. Mereka bisa 
naik tangga atau turun ke bawah tanah dikepadatan subway station tanpa 
perlu dibantu orang lain. Mereka tahu tujuannya, tempat mereka bekerja 
walaupun mereka buta...! Ada yang memainkan biola dari gerbong ke gerbong. 
Berdiri sambil memainkan biola dalam gerbong kereta yg padat dan berjalan 
cepat sungguh tidak mudah. Orang normal saja harus berpegangan kalau 
berdiri dikelajuan kereta NYC. Hidup disini memang harus mandiri. Mau 
nggak mau harus mau...! 
Pagi ini ada pelajaran berharga yang saya bisa pelajari dari opa yg buta. 
Beliau datang ketika saya hampir mendekati pintu masuk gereja. Turun dari 
mobil seorang ibu yg sepertinya seorang kerabat dekat hanya mengantarnya 
sampai didepan pintu dan dengan tergesa-gesa kembali ke mobil. Saya pikir 
kenapa ibu ini yg juga berpakaian rapi tidak mengantarnya sampai ke tempat 
duduk, padahal ada pengemudi yg bisa menunggunya jadi alasan mobil takut 
diderek atau kena ticket bukanlah alasannya. Mungkin mereka tergesa-gesa 
karena terlambat..? nampaknya mereka juga orang kristen yg sedang siap 
beribadah ditempat lain..! Pikiran saya mulai melayang ketika melihat opa ini 
menabrak sisi pintu, bukan masuk ! 
Seorang ibu muda didepan saya memegang tangan kanannya dan mencoba 
mengarahkan langkahnya untuk masuk ke pintu. Opa buta ini sedikit menahan 
tangannya dan bilang bahwa ia sedang menuju ke lantai 2. Si ibu bilang ya, dia 
akan antar si opa sampai kesana. Sampai seorang petugas yang mengatur 
penitipan jas yang pasti mengenal opa ini karena setiap minggu dia harus 
melalui ruang penitipan yg berada didepan tangga, turut menguatkan si opa 
supaya jangan kuatir. Rupanya si opa buta ini ada keraguan dengan alasannya 
sendiri. Dia cuma mau diantar sampai ke pintu masuk. Kami mendahului 
mereka dari sebelah kiri. 
Satu jam sebelum ibadah dimulai kami masih bisa memilih tempat duduk. 
Tak lama kemudian opa ini muncul melintas. Senyum masih ada dibibirnya. 
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Kali ini usher yg sudah menuntunnya. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap. 
Mereka berjalan menuju ketempat duduknya yang biasa. Dibaris pertama lantai 2, 
disebelah kanan. Ada satu tempat duduk yg selalu disiapkan usher untuknya.  
Saya merenungkan. ......bukankan kita orang2 kristen adakalanya seperti orang2 yg 
buta...! Kita sedang menuju Tanah Perjanjian, Rumah Kekal, Rumah Bapa di Surga yg 
tidak kita ketahui jalannya...! Kita hanya punya iman bahwa ada usher yg akan 
menuntun kita dan tidak tersesat. Dalam perjalanan kesana kita adakalanya 
kita menabrak...! Walau kita sudah sering melalui jalan itu, sepertinya kita tahu 
jalannya dan tidak akan salah, tapi toh masih menabrak..! Seringkali dalam 
ketersesatan kita mungkin berharap ada orang lain yg akan menuntun atau bahkan 
ada banyak saudara yg berusaha membantu kesulitan kita tanpa diminta hanya 
karena kasihan. Mereka mencoba memimpin kita seolah mereka tahu pasti tujuan kita 
karena mereka tidak buta...! 
Kisah opa yg cerdik ini mengingatkan saya untuk berhati-hati dalam berharap 
pada orang atau dengan tuntunan orang lain yg akan mengarahkan kita ke 
tujuan. Saya yakin dalam pikiran opa,  orang itu tidak tahu dimana tempat si opa 
biasa duduk. Seandainya dia tanya opa biasa duduk dimana, pasti orang buta tidak 
bisa menjelaskan dibaris mana dan bangku keberapa. Seandainya sipenuntun asal 
taruh si opa di kursi mana saja yg masih kosong, beliau akan kesulitan saat ibadah 
usai karena harus meraba-raba kemana jalan keluarnya dan cukup berbahaya karena 
banyak anak tangga. Jadi dia pikir lebih baik bilang no dan mungkin melukai orang yg 
sedang berusaha menolong, atau mungkin dia dinilai si buta yg sombong. Dari pada 
percaya saja dan dapat kesulitan... ! 
Si opa tahu betul diatas tangga ini ada petugas yg sudah menyediakannya satu kursi 
yg biasa. Dia tahu usher tidak akan membawanya tersesat atau menaruhnya dimana 
saja. Yg opa perlu adalah satu langkah masuk kepintu, dari sana ia akan belok kiri dan 
langsung menemukan tangga. Diatas tangga kedua akan ada usher yg telah 
menunggunya. Itulah Roh Kudus yg menuntun dan menolong kita sampai ketujuan tanpa 
tersesat karena DIA tahu tempat kita. Manusia hanya perlu masuk selangkah ke 
PINTU yaitu Tuhan Yesus..! Setiap saat kita menabrak, biarkan orang lain menuntun 
kita hanya sampai ke Pintu..! Jangan biarkan mereka menuntun kita melebihi usher yg 
bertugas..! 
 

Orang Kristen Buta Orang Kristen Buta Orang Kristen Buta Orang Kristen Buta berjalan hati-hati , tapi di sidewalk NYC banyak orang buta 
berjalan cepat dikepadatan lalulintas metropolitan. ..!  

Orang Buta Kristen Orang Buta Kristen Orang Buta Kristen Orang Buta Kristen tidak memakai tongkat orang buta karena mereka 
tidak dikategorikan orang buta lagi sehingga setiap orang bisa berbelas kasihan dan 

berusaha menuntun.  
Orang buta kristen Orang buta kristen Orang buta kristen Orang buta kristen berharap pada usher yg tahu pasti jalan ke 

tujuan...! Dan dia tahu siapa yg patut menuntunnya. 
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D : niEtha naPz 
U : ka.Andreas 
DU : yuk, kita tetep SEMANGAT dalam GOD .. 
 Makasih ya udh pinjemin buku’nya 

Dari_Untuk_Dengan Ucapan 

D : @ndrEaS kwee 
U : all youth .. 
DU : keep öN fiR3 …  
 maS suGenk .. kPn ada peRsekuTuan Doa Yuth??  
 aYo skrG wktnYa, tGgu ap laGi !? 

D : yL 
U : all new youtherzz .. Maryani, Rani, Lastie, Lioe Wan Yung, Wendy, Tio n Dwi 
DU : Slamat datang d youth cimahi… ayo qt sama2 setia n bertumbuh disini… :D 

TglTglTglTgl    Firman TuhanFirman TuhanFirman TuhanFirman Tuhan    Song LeaderSong LeaderSong LeaderSong Leader    SingerSingerSingerSinger    KolektanKolektanKolektanKolektan    MusikMusikMusikMusik    

2 HT. Rinie T Yellen Ivanna, Novi Kristina Andreas Kwee 
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16 Om Sutikno Saut Novi, Rut Hana Daniel 

23 K’ Wenny L Andreas Kwee Andre M, Sapto Asep Daniel 

30 Pdt. Tommy T Lisa N Yuliana, Vero Prita Nita 

Outbond Pemuda Remaja Gabungan Wilayah ! 

Bantu doa Yuk..!! 
 

• Tante Lenny, Om Irwan (ayahnya Yuliana), Lisa Napitupulu n Vera yang lagi sakit. 
• Rekan-rekan pemuda yang lagi nunggu hasil UAN (Yuliana, Steven n Pandu). 
• Rekan-rekan pemuda yang lagi mencari pekerjaan. 
• Rekan-rekan pemuda dan remaja yang berulang tahun. 



 

SORGA 1 
Seorang guru Sekolah Minggu bertanya pada anak-anak, "Bila saya menjual rumah dan mobil saya, 
dan menjual semua barang milik saya, lalu memberikannya ke gereja, apakah saya akan masuk 
sorga?" 
"TIDAK!", jawab anak-anak itu. 
"Bila saya membersihkan gereja setiap hari, memangkas rumput di halamannya, dan membersihkan 
serta merapikan semuanya, apakah saya akan masuk sorga?" 
Lagi, jawabnya adalah, "TIDAK!" 
"Baik. Bila saya menyayangi semua binatang dan memberikan permen pada semua anak dan 
mengasihi isteri saya, apakah saya akan masuk sorga?" Lagi, mereka semua menjawab, "TIDAK!" 
"Jadi, bagaimana saya bisa masuk sorga?" 
Seorang anak lima tahun berteriak, "BAPAK HARUS MATI DULU" 
 

SORGA 2 
Guru Sekolah Minggu bertanya pada murid-muridnya, "Siapa yang ingin pergi ke sorga, coba angkat 
tangan!" 
Semua murid-murid di kelas itu mengangkat tangannya, kecuali seorang anak. 
Guru bertanya, "Kamu tidak ingin pergi ke sorga?" 
Murid itu menjawab, "Tidak, Bu Guru. Ibu saya menyuruh saya segera pulang ke rumah, tidak boleh 
pergi ke mana-mana." 
 

FIRMAN TUHAN 
Seorang guru Sekolah Minggu bertanya kepada murid-muridnya, "Apakah firman Tuhan yang saya 
ajarkan selama ini sudah dimengerti semua?" 
Murid-murid menjawab, "Sudah, Bu guru!" 
Lalu Ibu Guru melanjutkan, "Kalau begitu, minggu depan kalian akan dites oleh Kepala Pendeta. 
Apakah sudah siaaaap?" 
Murid-murid menjawab, "Siaaap Bu Guru!" 
Maka minggu berikutnya Kepala Pendeta datang ke kelas dan berkata kepada si Ibu Guru, "Bu, hari 
ini merupakan evaluasi pelajaran firman Tuhan yang selama ini Ibu ajarkan. Saya akan mengajukan 
beberapa pertanyaan kepada murid-murid" . 
Si Ibu Guru menjawab (dengan berharap si Kepala Pendeta memujinya)," Bapak bisa lihat sendiri 
kalau murid-murid saya pandai-pandai semuanya". 
Kemudian Kepala Pendeta bertanya kepada murid-murid, "Apakah kita boleh mencuri?" 
Murid-murid menjawab, "Tidak boleh, Pak, sebab dilarang di dalam Hukum Taurat!" 
Si Ibu Guru senyum-senyum senang. 
Lalu si Kepala Pendeta melanjutkan, "Apakah kita boleh membunuh?" 
Murid-murid menjawab, "Tidak boleh Pak, sebab itu juga dilarang didalam Hukum Taurat!" 
Si Ibu Guru semakin bersemangat tersenyum. 
Kepala Pendeta semakin penasaran dan bertanya lagi, "Nah, Semarang kalau kalian punya kucing di 
rumah lalu buntutnya kalian potong, berdosa nggak kalian?" 
Mendapat pertanyaan seperti itu, murid-muridnya berpikir keras karena buntut kucing yang dipotong 
bukan berarti mencuri dan kucingnya tidak mati berarti tidak membunuh. Kelas menjadi hening ...Tiba
-tiba salah satu murid berdiri dan menjawab dengan suara 
nyaring,"Berdosa, Pak!"  
Si Kepala Pendeta bertanya, "Kenapa menurut kamu berdosa?" 
Si murid menjawab, "Sebab di dalam Matius 19:6 tertulis, 'Demikianlah mereka bukan lagi dua, me-
lainkan satu. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia'!" 
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 Pada suatu hari seorang petani tua menyusuri sebuah jalan 
yang panjang dan pada bahunya melintang sebuah tongkat dari 
bambu. Di ujung tongkat bamboo itu tergantung sebuah guci 
keramik yang berisikan sup kacang kedelai. Setelah beberapa saat 
tiba-tiba ia tersungkur, guci itu jatuh, pecah, dan sup kacang kedelai 
itu jatuh berantakan. Sang petani lalu bangun dan meneruskan per-
jalanannya tanpa menoleh kepada sup yang terjatuh itu. 
Seorang laki-laki memperhatikan kejadian tersebut. Laki-laki itu lalu 
cepat-cepat mendekati si petani dan berkata, "Pak, guci Bapak pe-
cah dan supnya berantakan." 
Petani tua itu menjawab, "Ya, saya tahu. Tadi saya mendengarnya. " 
Dengan penuh keheranan si laki-laki itu lalu bertanya lagi, 
"Mengapa Bapak tidak kembali dan berbuat sesuatu?" 
Dengan tenang petani tua itu menjawab, "Guci itu sudah pecah dan 
supnya sudah tidak dapat dimakan lagi, tidak ada lagi yang bisa 
saya lakukan." 
Kita sering kali menghabiskan waktu dan energi untuk menyesali 
kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Sebetulnya kalau kita 
pikirkan lebih jauh lagi, kita akan menyadari bahwa hal-hal tersebut 
sudah terjadi dan kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Satu hal 
yang dapat kita lakukan ialah menjadikan kesalahan-kesalahan yang 
telah kita lakukan itu sebagai pelajaran yang berharga yang akan 
membantu kita untuk tidak melakukannya lagi. 
 

Winners never quit, Quitters never win  
(Orang yang berhasil tidak pernah menyerah, 
Orang yang menyerah tidak pernah berhasil) 
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