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...KEHILANGAN SAMA DENGAN ...KEHILANGAN SAMA DENGAN ...KEHILANGAN SAMA DENGAN ...KEHILANGAN SAMA DENGAN 

MENDAPATKAN... MENDAPATKAN... MENDAPATKAN... MENDAPATKAN...     

_ dalam banyak cara _  
Suatu hari seorang bapak tua hendak menumpang bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya 

ke tangga, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Lalu pintu tertutup dan bus mulai 

bergerak, sehingga ia tidak bisa memungut sepatu yang terlepas tadi. Lalu si bapak tua itu 

dengan tenang melepas sepatunya yang sebelah dan melemparkannya keluar jendela. 

Seorang pemuda yang duduk dalam bus melihat kejadian itu, dan bertanya kepada si bapak 

tua, "Aku memperhatikan apa yang Anda lakukan Pak. Mengapa Anda melempakan sepatu 

Anda yang sebelah juga ?" Si bapak tua menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan 

sepatuku bisa memanfaatkannya." 

Si bapak tua dalam cerita di atas memahami filosofi dasar dalam hidup – jangan memper-

tahankan sesuatu hanya karena kamu ingin memilikinya atau karena kamu tidak ingin orang 

lain memilikinya. 

Kita kehilangan banyak hal di sepanjang masa hidup. Kehilangan tersebut pada awalnya tam-

pak seperti tidak adil dan merisaukan, tapi itu terjadi supaya ada perubahan positif yang 

terjadi dalam hidup kita  
Kalimat di atas tidak dapat diartikan kita hanya boleh kehilangan hal-hal jelek saja. Kadang, 

kita juga kehilangan hal baik. Ini semua dapat diartikan: supaya kita bisa menjadi dewasa 

secara emosional dan spiritual, pertukaran antara kehilangan sesuatu dan mendapatkan se-

suatu haruslah terjadi. 

Seperti si bapak tua dalam cerita, kita harus belajar untuk melepaskan sesuatu. Tuhan sudah 

menentukan bahwa memang itulah saatnya si bapak tua kehilangan sepatunya. Mungkin saja 

peristiwa itu terjadi supaya si bapak tua nantinya bisa mendapatkan sepasang sepatu yang 

lebih baik. 

"Satu sepatu hilang. Dan sepatu yang tinggal sebelah tidak akan banyak bernilai bagi si ba-

pak. Tapi dengan melemparkannya ke luar jendela, sepatu itu akan menjadi hadiah yang ber-

harga bagi gelandangan yang membutuhkan." 

Berkeras mempertahankannya tidak membuat kita atau dunia menjadi lebih baik. Kita semua 
harus memutuskan kapan suatu hal atau seseorang masuk dalam hidup kita, atau kapan 
saatnya kita lebih baik bersama yang lain. Pada saatnya, kita harus mengumpulkan kebera-
nian untuk melepaskannya. 
 

" Semoga kita menjadi orang yg bijak "     
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Aku Mau Jadi  
Pemimpin Yang Hebat 

Oleh Bishop David Oyedepo 
 
Akhir-akhir ini ada satu teriakan yang sama terdengar di seluruh dunia. ‘Kami butuh 
pemimpin yang hebat!’ Ini saatnya kita sebagai orang Kristen menjawab teriakan dunia ini. 
Kita harus menjadi pemimpin yang hebat.  
Siapa pemimpin yang hebat itu? Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang rohani. Kita 
tidak bisa jadi pemimpin yang hebat kalo kita sendiri tidak jadi seorang yang rohani. Hanya 
kerohanian-lah yang bisa membuat kita jadi pemimpin yang hebat.  
Kita liat hidup dua orang pemimpin paling terbesar dalam sejarah Alkitab: Musa en Yesus.  
 
 

Musa 

Musa diakui sama semua bangsa sebagai pemimpin yang besar. Bayangin aja dia sendirian 
mimpin 3 juta orang selama 40 taun. Kurang hebat apa tuh? Apa yang bikin Musa bisa jadi 
pemimpin yang hebat seperti itu?  
Cuma satu, Dia biarin dirinya dipimpin oleh Tuhan. Kalo kita baca kitab Keluaran, sampe 
Ulangan, kita bakal liat gimana Musa ikutin pimpinan Tuhan lewat tiang awan en tiang api. 
Tiap kali ada masalah, Musa langsung datang sama Tuhan. Tiap kali ada ribut-ribut, Musa 
langsung pergi ke kemah pertemuan. Musa gak pernah pake kemampuannya sendiri buat 
mimpin bangsa Israel. 
 
 

Yesus 

Rahasia kehebatan Yesus ada di Yohanes 5:19 
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya 
sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu 
juga yang dikerjakan Anak. 
Kenapa Yesus bisa jadi pemimpin yang hebat yang bisa bikin ribuan orang ikutin Dia? 
Karena Dia ikutin apa yang dibilangin sama Bapa-Nya. Dia gak mengandalkan diri kekua-
tannya sendiri. Walaupun Dia itu Tuhan, tapi Dia tetap bergantung sama Tuhan di semua 
langkah yang harus Dia ambil.  
____________________________________ 
Bishop David Oyedepo adalah senior pastor dari Faith Tabernacle Church, Nigeria se-
buah.gereja dengan kapasitas gedung terbesar di dunia saat ini. Selain sebagai gembala 
sidang, beliau juga mengajar di sekolah Alkitab dan menjadi pembicara keliling dan menulis 
beberapa buku yang luar biasa.  
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4 Rahasia pemimpin hebat 
Jadi, apa rahasianya pemimpin yang hebat? Yohanes 10:4 
Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan mereka dan domba-
domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. 
1. Ia berjalan di depan mereka 

Seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mau dipimpin oleh Tuhan. Gak 
aka pernah ada seorang pemimpin yang bisa memimpin kalo dia sendiri belum pernah 
dipimpin. Biar bisa jadi pemimpin yang hebat, kita mesti biarin Tuhan mimpin kita. Kita 
mesti biarin Dia berjalan di depan kita.  

 
2. Mereka mengenal suaranya 

Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang tau siapa yang dia ikutin. Sebagai pemim-
pin kita punya orang yang kita pimpin. Artinya ada orang-orang yang mengikuti kita. 
Ada orang-orang yang menggantungkan hidupnya sama kita. Gimana kalo kita salah 
jalan? Bukan cuma kita doang yang bakal jatuh, tapi orang yang kita pimpin juga. 
 

So, biar kita gak salah jalan, kita mesti kenal suara orang yang memimpin kita, yaitu Tuhan 
Yesus, en taat sama suaraNya. Waktu kita taat sama suaraNya, saya berani jamin, kita gak 
akan salah jalan en mencelakakan diri kita en orang yang kita pimpin.  
 

 

Masalah pemimpin saat ini 
Ada dua masalah pemimpin yang saat ini bikin kita gak bisa jadi pemimpin yang hebat: 
• Memimpin diri sendiri 

Kebanyakan pemimpin saat ini sukanya memimpin diri sendiri. Mereka pikir diri mereka 
yang paling benar. Mereka gak suka dipimpin oleh Tuhan. Padahal Alkitab udah bilang di 
Amsal 14:12, Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. 
Ini masalah pemimpin kebanyakan. Mereka memimpin diri mereka sendiri, mereka pikir 
jalan yang mereka ambil itu yang terbaik, padahal itu sebabnya kenapa kepemimpinan 
mereka gak berkembang.  

• Ini juga masalah pemimpin yang sering terjadi. Mereka gak dipanggil untuk menjadi 
pemimpin atau melakukan sesuatu, tapi mereka merasa ‘terpanggil’ untuk jadi pemim-
pin. Ini juga masalah. Kalo kita emang gak terpanggil buat jadi pemimpin atau gak ter-
panggil buat lakuin sesuatu ya jangan lakuin. Jangan jadi sok rohani, merasa terpanggil, 
atau yang lebih parah, memanggil diri sendiri buat melakukan sesuatu buat Tuhan. 

 
 

Jadi pemimpin yang hebat 
Tadi kita udah belajar kalo mau jadi pemimpin yang hebat, kita mesti mau dipimpin sama 
Tuhan en taat sama Dia. So, ayo kita lakuin. Biar Tuhan yang memimpin hidup kita en taati-
lah semua firmanNya. Amin. 



 

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

_ Jigsaw Puzzle _ 
 

Jigsaw: A puzzle in which the player has to put together a picture that has 
been cut into irregularly shaped interlocking pieces  

(http://www.thefreedictionary.com/jigsaw). 
 
Pernah main puzzle kan ya? Asumsi pernah dh. Kalo puzzle nya masih level anak2, mungkin den-
gan mudahnya kita bisa nyatuin (dengan current age /umur sekarang). Tapi kalo di kasi jigsaw 
puzzle yang susah, rumit, very high level mungkin butuh waktu yang lama untuk nyatuin potongan-
potongan puzzle itu. Terkadang ketemu banyak kepingan puzzle, tapi bingung milih yang mana 
yang cocok/pas. 
Life is like completing your own jigsaw puzzle... Ada banyak potongan yang harus kita satuin, tapi 
apakah kita dengan gampangnya menyerah saat menemukan kesulitan? Atau adakah kita hanya 
mengandalkan diri sendiri? Atau kah kita meminta pertolongan dan mengandalkan sang pembuat 
puzzle itu?? 

 

Berharap kita semua bisa nyatuin potongan puzzle kehidupan,  
no matter how hard it is !! 

"With the Jigsaw Maker always on your side, you'll never ever quit too soon. " 

Vera     04  

Dwi Pristiawan   08 

Etik Listiyan   28 
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 DaNIEL’S LIFESTYLE 
 
Gimana cara kita biar bisa bertahan di jaman yang katanya ‘jaman edan’ ini? Jaman yang 
katanya semua serba bisa. Informasi gampang, teknologi? Jangan tanya. Semua bisa didapat 
di jaman ini, termasuk dosa. Dosa jadi gampang banget didapat. Kesannya malah dosa itu 
dijual dimana-mana. Terus gimana dong sebagai anak Tuhan kita hadapin ‘obral dosa’ ini?  
Belajarlah dari Daniel. Di jaman Daniel hidup, keadaannya gak jauh beda sama keadaan kita 
sekarang. Tapi toh Daniel bisa bertahan tuh dari serbuan dosa yang luar biasa banyaknya itu. 
Apa sih rahasianya?  
 
“Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, pergilah ia 
kerumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap- tingkap yang ter-
buka ke arah Yerusalem,a tiga kali sehari ia berlutut, berdoa 
serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya” (Daniel 6:11) 
 
Apa rahasia Daniel sampe dia bisa bertahan menghadapi semua yang ada di sekitarnya? 

Mengutamakan Tuhan. Dia selalu punya jendela yang menghadap 

Yerusalem, itu artinya dia selalu fokus sama Tuhan. 3 kali sehari dia berlutut berdoa, artinya 
dia selalu berdoa, baik gak baik waktunya. En hal itu dilakuin tiap hari. 
Jadi kalo kita mau jadi kayak Daniel, pastiin dulu kita selalu mengutamakan Tuhan dalam 
hidup kita. Dijamin, kita akan jadi orang yang bisa bertahan melawan semua serangan dosa di 
sekitar kita.  

Katakan Tidak
 
Salah satu ciri khas gaya hidup Daniel adalah katakan TIDAK! pada semua hal yang jelas-
jelas bertentangan sama firman Tuhan. Buat katakan TIDAK! itu gampang-gampang susah lho. 
Gampang kalo kita tau itu salah en kita gak suka. Kalo kita tau itu salah, tapi kita suka, 
susah lho buat katakan TIDAK! jadi gimana kalo gitu? 
Ambil waktu buat berdoa, cari Tuhan, minta kekuatan. Kalo udah, baru katakan TIDAK! den-
gan kuat.  
HARUS DIINGAT! Kita gak akan pernah bisa katakan TIDAK! dengan kuat kalo kita gak 
punya dasar. Makanya penting buat kita, terus baca Alkitab tiap hari. Karena dengan gitu, 
kita bakal tau mana yang benar, mana yang salah. Kedua, kita juga mesti jaga waktu doa kita 
secara teratur, karena doa itu adalah kekuatan kita buat katakan TIDAK!  
Jadi, kalo dulu Daniel aja bisa, kenapa sekarang kita gak bisa? Kalo Daniel aja bisa bertahan 3 
raja gonta ganti en dia masih gak jatuh dalam dosa, masak kita udah mau ganti presiden lagi 
gak bisa sih? Rahasianya gampang. Cari Tuhan, doa, baca Alkitab. Itu aja.  
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Anak-Ku 
 

Banyak orang percaya bahwa Yesus pasti telah memiliki sejenis ren-
cana permainan besar-besaran yang berupa peta kehidupan-Nya . 
Bahwa setiap hari Ia bangun dan bergerak dengan lancar dari titik A 
ke titik B ke titik C. Salah ! 

Yesus tidak mengetahui apa yang harus dilakukan-Nya dari menit yang 
satu ke menit selanjutnya! Ia hanya mengarahkan mata-Nya kepada-
Ku dan Aku memberikan-Nya agenda hari itu. Ia bangun setiap pagi, 
tanpa mengetahui apa yang akan terjadi pada hari itu, namun Ia mau 
mendengarkan Aku dan melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak-Ku. 
Ia mengetahui Alkitab dari depan sampai ke belakang. 

Aku menginginkan kehidupan yang sama terhadap dirimu, jadi mulailah 
dengan membaca firman-Ku. Berlatihlah untuk mengarahkan matamu 
kepada-Ku, dan ketika kutunjukkan hal yang harus kamu lakukan, am-
billah resiko dan lakukan saja! Percayalah kepada-Ku. Mimpi-Ku 
bagimu malah lebih hebat daripada yang dapat kamu minta dan 
pikirkan. 
 
Perencana Kehidupanmu, 
Tuhan  

 

Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu. Anak ti-

dak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau Ia tidak meli-

hat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang 

dikerjakan Anak.  

( Yohanes 5 : 19 ) 



 

Pernahkah Anda dilukai oleh orang lain dimasa lalu? Jika ya, sudahkah Anda 

telah terlepas dari rasa sakit ? atau luka tersebut terus tertoreh di dalam 

hati Anda? 

Disakiti atau diperlakukan tidak adil merupakan bagian dari kehidupan setiap 

orang. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menyikapi diri kita bila 

hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. 

Saat disakiti kita dapat memilih untuk terus mencengkeram rasa sakit dan 

menjadi pahit hati. Hidup kita menjadi menderita, kita membenci dan menya-

lahkan orang yang menyakiti kita. Satu hal yang pasti bila pilihan ini yang kita 

ambil, maka orang yang menyakiti kita tidak akan tersakiti, tapi kita sedang 

menyakiti diri kita sendiri. Dan bila dibiarkan terus menerus akan menjadi 

akar pahit dalam hidup kita. 

Kepahitan bisa menjadi sesuatu yang mematikan, tidak hanya merusak diri 

sendiri, tetapi juga ke orang lain (bahkan mungkin orang yang kita kasihi). 

Adolf Hitler adalah contoh orang yang mempunyai luka batin dimasa lalu, dan 

seperti yang kita tahu akibat luka tersebut banyak orang yang menderita 

bahkan mati. 

Jangan biarkan kehidupan kita dikotori oleh kepahitan, mulailah untuk men-

gampuni dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan Anda dan memberi 

keadilan bagi Anda. Hapus setiap kepahitan dihati Anda hingga ke akar-

akarnya dan rasakan kelepasan sejati dari Tuhan. 

 

    

Ibrani 12:15Ibrani 12:15Ibrani 12:15Ibrani 12:15    
"Jagalah supaya jangan ada seorang pun "Jagalah supaya jangan ada seorang pun "Jagalah supaya jangan ada seorang pun "Jagalah supaya jangan ada seorang pun     
menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah,     

agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan     
dan mencemarkan banyak orang."dan mencemarkan banyak orang."dan mencemarkan banyak orang."dan mencemarkan banyak orang."    
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Di dalam perjalananmu menuju tempat kerja... atau dalam perjalananmu menuju ke 
rumah kembali? Berapa? Bahkan itu di rumahmu sendiri.. Berapa "malaikat" yang kau 
temui? 
Tidak ada? 
Tidak mungkin? 
Siapa bilang? 
 
Mari kita ingat-ingat lagi... 
Mungkin dia yang membuatmu marah-marah karena membuatmu terbangun di tengah 
malam buta. Membuatmu terjaga dengan tangisan. Dan kau hanya berkata dengan 
bersungut-sungut: "Anak siapa sih? Rese amat malem-malem nangis. Berisik!!!"  
Padahal mungkin ia membangunkanmu untuk sesuatu hal bermanfaat yang bisa kau 
lakukan di tengah malam itu. 
 
Mungkin dia yang membuatmu sewot, ketika kau bertabrakan badan di jalan sehingga 
membuatmu terjatuh. Dan kau menjadi sedikit sakit dan malu. Dan kau membentaknya 
dengan ucapan: "Pake mata dong kalo jalan!" 
Padahal mungkin ia mengajakmu untuk berlatih bersabar dan malahan justru jika ia 
tidak menabrakmu kau akan sedetik lebih cepat.. dan mungkin ceritanya akan ber-
beda. Tertabrak mobil barangkali. 
 
Mungkin dia yang membuatmu berpikir buruk.. sebab setiap hari ia selalu menen-
gadahkan tangan padamu dengan pakaian compang-camping dan baju dekilnya. Se-
hingga membuat ini terbersit di pikiranmu: "Males amat sih ni orang... Badan masih 
seger gitu loh?" 
Padahal mungkin ia mengajakmu untuk berpikir positif dan lebih bermurah rejeki.. 
setidaknya bermurah senyum. 
 
Ya.. cobalah ingat-ingat lagi. Berapa kali dalam sehari kau membentak, menghardik, 
membenci, memfitnah (berprasangka negatif), mencibir, memaki orang lain? Berapa 
kali? Sebab mungkin sebanyak itu pula lah kau berlaku tidak sepantasnya pada 
"malaikat"… 
 
Senyumlah setiap hari pada siapapun yang kau jumpai. Berpikirlah positif pada setiap 
orang yang kau temui. Perlakukanlah orang lain dengan cara yang sama seperti kau 
mengharapkan orang lain memperlakukanmu. Tuhan selalu "bekerja" dengan cara yang 
misterius. Maka, selalu lah peka dalam menyikapi semua ini. 
*senyumlah.. sebab senyum itu nggak ada ruginya sama sekali... 
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D : niEtha naPz  ^ ^ ^ ^ ----    ^̂̂̂ 
U : aLL yOUth 
DU : Kawand kawand, tetep SEMAngadh ea..  
  Hidup pemuda GPdI Cimahi 

Dari_Untuk_Dengan Ucapan 

D : and’S Qwi 
U : oll yuth .. 
DU : keep öN fiR3 … !!! 

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

6 Pdt. Tommy T Ivanna Etik, Ratna Prita Daniel 

13 Om Sutikno Andre S Hanna, Prita Vero Andreas Kwee 

20 Tante Debby Etik Vera, Pungky Novi Nita 

27 Om Filipus Kristina Ratna, Novi Yellen Daniel 

Bantu doa Yuk..!! 
 

• Om Irwan (ayahnya Yuliana) yang lagi sakit. 
• Rekan-rekan pemuda yang akan mengikuti ujian SPMB (skarang apa yah nama-

nya?? hehehe… :P ) 
• Rekan-rekan pemuda yang lagi mencari pekerjaan. 
• Rekan-rekan pemuda dan remaja yang berulang tahun. 
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The Truth about His name The Truth about His name The Truth about His name The Truth about His name --------    

"Jesus""Jesus""Jesus""Jesus"    
Kiriman: Lisa Napitupulu 

 
Apakah anda tahu tentang fakta2 ini? Saya yakin anda belum mengetahuinya sampai saat ini. Kema-
tian adalah pasti, namun Alkitab menuliskan tentang kematian yang tidak dapat ditentukan kapan 
waktunya tiba. Buatlah kajian pribadi tentang ini.. sangatlah menarik.. bacalah sampai selesai… 
Dalam Galatia 6:7, Alkitab mengatakan: “Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya 
dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya” 
Inilah fakta atas beberapa orang yang telah mengolok-olok Tuhan: 
 
JOHN LENNON (Penyanyi kelompok the Beatles): 
Beberapa tahun yang lalu, saat wawancara dengan sebuah majalah Amerika, John Lennon berkata: 
“Kekristenan akan berakhir, dan akan menghilang. Saya yakin hal itu tidak dapat diragukan lagi. 
Yesus sih lumayan, tapi tujuan-tujuanNya terlalu sederhana. Hari ini kami (the Beatles) lebih terkenal 
dari Dia.” (1966). John Lennon setelah mengatakan bahwa the Beatles lebih terkenal dari Yesus Kris-
tus, dibunuh oleh penggemarnya dengan 6 kali tembakan. 
 
TANCREDO NEVES (Presiden Brasil): 
Selama masa kampanye kepresidenannya, dia berkata bahwa jika ia mendapatkan 500,000 suara 
pemilih dari partainya, maka Tuhan pun tidak akan bisa menyingkirkan dia dari posisi kepreside-
nannya. Tancredo Neves memang berhasil mendapatkan suaranya, namun dia jatuh sakit sehari sebe-
lum pelantikannya sebagai presiden, dan kemudian meninggal. 
 
CAZUZA (komposer Brasil penganut bi-sexual, penyanyi and penu-
lis puisi): 
Selama show-nya di Canecio ( Rio de Janeiro ), ketika ia sedang menghisap rokok, dia menghem-
buskan beberapa asap rokoknya ke udara dan berkata” “Tuhan, ini (asap rokok) untuk-Mu.” Dia 
meninggal dalam keadaan yg sangat mengerikan karena AIDS pada usia 32 tahun. 
 
Orang yang membuat TITANIC 

Setelah pembangunan kapal Titanic, seorang reporter bertanya seberapa amankah kapal Titanic 
tersebut. Dengan nada mengejek dia menjawab: “Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya.” 
Hasilnya: Saya rasa anda semua tahu apa yang terjadi dengan Titanic. 
 
MARILYN MONROE (Aktris):  
Dia dikunjungi oleh Billy Graham pada saat sebuah pertunjukan show. Billy Graham berkata bahwa 
Roh Tuhan telah mengutusnya untuk memberitakan Injil kepada Marilyn Monroe. Setelah mendengar-
kan apa yang ingin disampaikan oleh Billy Graham, dia berkata” “Saya tidak perlu Yesus-mu.” Sem-
inggu kemudian Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemennya. 
 
BON SCOTT (Penyanyi): 
Mantan vokalis AC/DC. Dalam salah satu lagu yg dinyanyikannya tahun 1979 berbunyi: 
“Jangan hentikan saya, saya akan terus turun, turun ke jalan neraka.” 
Pada tgl 19 Februari 1980, Bon Scoot ditemukan tewas karena tersedak oleh muntahnya 
sendiri. 
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CAMPINAS (tahun 2005): 

Di Campinas, Brasil, sekelompok sahabat yang mabuk pergi untuk menjemput seorang te-
mannya…Pada saat ibu anak tersebut mengantar anaknya ke mobil, dia sangat kuatir dengan 
kemabukan teman2nya; sambil memegang tangan anaknya yg duduk di mobil dia berkata: 
“Anakku, pergilah bersama dengan Tuhan, dan kiranya Dia melindungimu..” 
Anaknya menjawab: “Ya jika Tuhan mau duduk di bagasi, sebab di dalam sini sudah penuh.” 
Beberapa jam kemudian, ada berita/informasi yang mengabarkan bahwa anak-anak muda 
tersebut mengalami sebuah kecelakaan yang fatal, dan semuanya tewas. Mobilnya bahkan 
tidak dapat dikenali lagi jenisnya.., namun anehnya bagasi mobil tersebut utuh. Polisi berkata 
bahwa tidak mungkin bagasi mobil tersebut bisa utuh. Yang lebih mengejutkan mereka, di 
dalam bagasi tersebut ada 1 peti telur, namun tidak ada satu pun yang pecah. 
 
CHRISRTINE HEWITT (Jurnalis Jamaica & entertainer): 
Berkata bahwa Alkitab (Firman Tuhan) adalah buku terburuk yang pernah ditulis. 
Juni 2006, dia ditemukan tewas terbakar di motornya dan tak dapat dikenali lagi. 
 

Banyak orang-orang penting yang lupa bahwa tidak ada nama lain yang pada-Nya diberikan 

kuasa penuh selain nama Yesus. Banyak yang telah mati, namun hanya Yesus yang mati dan 

bangkit kembali, dan Dia tetap hidup selamanya. 

Pasien Jiwa 
Joni seorang pasien sakit jiwa bernyanyi sambil terlentang. Berhenti sebentar, lantas terlungkup dan 
bernyanyi kembali. 
Dengan heran dokternya bertanya, “kenapa begitu nanyinya Jon?” 
Jawab Joni dengan serius, “tadi side A, sekarang side B!” 
 

  

Tumor Otak 
Dokter: “Dengan menyesal harus saya katakan pada Anda bahwa Anda terkena tumor di otak.” 
Mr. Bean: “Horee!!!” (melompat kegirangan) 
Dokter: “Anda mengerti maksud saya bukan?” 
Mr. Bean: “Tentu saja, apakah Anda kira saya bodoh?” 
Dokter: “Mengapa Anda begitu gembira?” 
Mr. Bean: “Karena itu membuktikan bahwa saya mempunyai otak.” 
 

 

Di Sekolah 
Guru: “Berapakah 5 plus 4?” 
Mr. Bean: “9” 
Guru: “Berapakah 4 plus 5?” 
Mr. Bean: “He, he, Anda mau menjebak saya, Anda hanya membalik hitungannya, jawabnya 6!!” 
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