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    ...KEMACETAN ...KEMACETAN ...KEMACETAN ...KEMACETAN     

            ROHANI... ROHANI... ROHANI... ROHANI...     
 
Orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang rohaninya terus 
bertumbuh di dalam Tuhan. Kenyataannya saat ini walaupun sudah bertobat, bahkan 
sudah melayani Tuhan tetapi banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh imannya. 
Iman yang tidak bertumbuh ini dapat kita sebut sebagai kemacetan rohani.  
Mengapa orang Kristen bisa mengalami kemacetan rohani? Berikut ini beberapa hal 
yang dapat menyebabkan hal itu :  
1. Karena tidak mau diajar. Kalau kita menerima firman Tuhan yang keras, 
bagaimana reaksi kita? Apakah kita mau menerima ataukah kita memberontak? 
(lihat Ibr. 12:5-11). Kalau kita menerima, maka rohani kita akan semakin bertumbuh. 
Sebaliknya kalau kita menolak, maka semakin lama, rohani kita akan macet. Artinya, 
teguran-teguran yang diberikan Tuhan lama-kelamaan sudah tidak dihiraukan lagi. 
2. Karena kita tidak jaga pergaulan kita. Di dalam kehidupan ini, hanya ada dua 
kemungkinan, "kita mempengaruhi atau kita dipengaruhi". Alkitab berkata "pergaulan 
yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik" (1 Kor. 15:33). Kalau kita sudah jadi 
anak Tuhan, kita harus tegas dengan pergaulan kita. Karena cepat atau lambat, kalau 
kita bergaul dengan orang-orang yang tidak rohani, maka rohani kita akan kompromi 
dengan dunia. 
3. Karena tidak mau pikul salib. Kalau seseorang menderita karena dosa dan 
kebodohan itu bukanlah "salib". Tetapi kalau karena kebenaran kita menderita 
(diejek, dimaki, dijauhi, disingkirkan, kehilangan), maka itulah "salib". Contoh : Daniel 
yang tidak mau menjual imannya dengan menyembah patung. Pikul salib adalah kalau 
kita berani menolak untuk kompromi dengan dunia sehingga kita disingkirkan dan 
ditolak oleh dunia. 
Karena tidak tegas dengan keinginan-keinginan (1 Yoh. 2:15-17). Keinginan yang tidak 
bisa dikendalikan akan membawa kepada dosa. Orang Kristen yang benar harus bisa 
mengendalikan keinginannya. Contoh orang yang tidak tegas dalam Alkitab adalah 
Salomo. Orang yang tidak punya keinginan tidak akan maju. Tetapi keinginan kita 
harus dikendalikan karena kita tidak akan pernah puas dengan keinginan kita. 
Keinginan yang tak terkendali menumbuhkan kerakusan dan kesombongan, baik 
keinginan tahu yang tidak terkendali, keinginan sukses dan makmur yang tidak 
terkendali. 
Siapapun kita, kalau tidak hati-hati, akan mengalami kemacetan rohani. Tetapi kalau 
kita mau diajar, jaga pergaulan, pikul salib dan tegas terhadap keinginan-keinginan 
kita, maka iman kita akan bertumbuh dan rahasia kerajaan Allah akan dibukakan 
bagi kita. 
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Pasangan Hidup Sejati 

 
Suatu waktu, ada seorang pedagang kaya yang mempunyai 4 orang isteri. Dia mencintai 
isteri yang keempat dan memberinya harta dan kekayaan yang banyak. Sebab dialah yang 
tercantik diantara semua isterinya. Pria ini sangat bangga dengan isteri ketiganya, dan se-
lalu berusaha memperkenalkannya kepada semua temannya. Ia juga selalu kuatir kalau 
isterinya ini akan lari dengan pria yang lain. Iapun sangat menyukai isteri keduanya yang 
sabar dan pengertian. Bila pedagang ini mendapat masalah, dia selalu meminta pertimban-
gan isterinya ini. Dialah tempatnya bergantung. Dia selalu menolong dan mendampingi 
suaminya, melewati masa-masa yang sulit. Isteri yang pertama adalah pasangan yang setia. 
Dia selalu membawa perbaikan bagi kehidupan keluarga ini. Dialah yang merawat dan men-
gatur kekayaan dan usaha sang suami. Akan tetapi sang pedagang tidak begitu mencin-
tainya. Walaupan sang isteri pertama ini begitu sayang kepadanya, namun ia tidak begitu 
memperdulikannya. Suatu ketika sang pedagang sakit dan menyadari bahwa dia akan 
segera meninggal. Lalu ia meminta semua isterinya datang.  
Ia bertanya kepada isteri keempatnya, "Kaulah yang paling kucintai, kuberikan kau gaun 
dan perhiasan yang indah. Maukah engkau menemaniku?"  
Isterinya terdiam, lalu menjawab, "tentu saja Tidak," lalu ia pergi tanpa berkata-kata lagi. 
Jawaban itu sangat menyakitkan hatinya.  
Pedagang ini lalu bertanya kepada isteri ketiganya, "Akupun mencintaimu sepenuh hati, dan 
saat ini hidupku akan berakhir. Maukah kau ikut denganku?"  
Isterinya menjawab, "Hidup begitu indah disini, Aku akan menikah lagi jika kau mati." Sang 
pedagang begitu terpukul dengan ucapan ini. Lalu, ia bertanya kepada isteri keduanya, "Aku 
selalu berpaling 
padamu setiap kali 
mendapat masalah. 
Dan kau selalu mau 
membantuku. Kini, aku 
butuh sekali pertolon-
ganmu. Kalau aku mati, 
maukah engkau ikut 
mendampingiku?"  
Sang isteri menjawab 
pelan, "Maafkan aku," 
ujarnya, "aku tidak bisa 
menolongmu kali ini. 
Aku hanya bisa men-
gantarmu sampai liang 
kubur saja. Nanti 
kubuatkan makam 
yang indah buatmu." 
Jawaban itu seperti 
kilat yang menyambar.  
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Sang pedagang merasa putus asa. Tiba-tiba terdengar sebuah suara, "Aku akan tinggal den-
ganmu. Aku akan ikut kemanapun engkau pergi. Aku tak akan meninggalkanmu, aku akan 
setia bersamamu." Sang pedagang menoleh ke samping, dan mendapati isteri pertamanya. 
Dia tampak begitu kurus seperti orang kelaparan. Merasa menyesal, sang pedagang lalu 
bergumam, "Kalau saja aku bisa merawatmu lebih baik saat aku mampu, tak akan kau 
seperti ini isteriku." Sesungguhnya kita punya 4 isteri dalam hidup ini. Isteri yang keempat 
adalah tubuh kita. Seberapapun banyak waktu dan biaya yang kita keluarkan untuk tubuh 
supaya tampak indah dan gagah, semuanya akan hilang. Ia akan pergi segera kalau kita 
meninggal. Tak ada keindahan dan kegagahan yang tersisa pada saat kita menghadapNya. 
Isteri yang ketiga adalah status sosial dan kekayaan. Saat kita meninggal, semuanya akan 
pergi kepada yang lain. Mereka akan pergi dan melupakan kita yang pernah memilikinya. 
Sedangkan isteri kedua adalah kerabat dan teman-teman. Bagaimanapun dekatnya hubungan 
kita dengan mereka, mereka tak akan bersama kita selamanya. Hanya sampai kuburlah 
mereka menemani kita. Sesungguhnya isteri pertama adalah jiwa dan kebenaran kita. Mung-
kin kita sering mengabaikan dan melupakannya demi kekayaan dan kesenangan pribadi. Na-
mun sebenarnya hanya jiwa dan kebenaran yang kita lakukanlah yang mampu untuk terus dan 
setia dan mendampingi kemanapun kita melangkah. Jika jiwa terpaut kepada Yesus dan kita 
melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kebenaran, maka itu akan mengantar kita ke-
dalam kehidupan kekal.  
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Kisah  Arloji   yang  hilang 
 

Ada seorang tukang kayu. Suatu saat ketika sedang bekerja, secara tak disengaja arlojinya 
terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbuk kayu. Arloji itu adalah sebuah 
hadiah dan telah dipakainya cukup lama. Ia amat mencintai arloji tersebut. Karenanya ia 
berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh 
mempersalahkan keteledoran diri sendiri si tukang kayu itu membongkar tumpukan serbuk 
yang tinggi itu. Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun sia-
sia saja. Arloji kesayangan itu tetap tak ditemukan. Tibalah saat makan siang. Para pekerja 
serta pemilik arloji tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut.  
Saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu, datang 
mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Ia menjongkok dan mencari. Tak berapa lama 
berselang ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Tentu si 
tukang kayu itu amat gembira. Namun ia juga heran, karena sebelumnya banyak orang telah 
membongkar tumpukan serbuk namun sia-sia. Tapi anak ini cuma seorang diri saja, dan 
berhasil menemukan arloji itu.  
"Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini ?", tanya si tukang kayu.  
"Saya hanya duduk secara tenang di lantai. Dalam keheningan itu saya bisa mendengar bunyi 
tik-tak, tik-tak. Dengan itu saya tahu di mana arloji itu berada", jawab anak itu.  
Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering 
secara tidak sadar kita terjerumus dalam seribu satu macam 'kesibukan dan kegaduhan'. 
Ada baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum mulai melangkah 
menghadapi setiap permasalahan. "Segenggam ketenangan lebih baik dari pada dua 
genggam jerih payah dan usaha menjaring angin." (Pengkhotbah 4:6). "  



 

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

_ Temukan Cintamu _ 
 

 
Bila anda tak mencintai pekerjaan anda, maka cintailah orang-orang yang bekerja di 

sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu.  
Dan, pekerjaan pun jadi menggembirakan.  

Bila anda tak bisa mencintai rekan-rekan kerja anda, maka cintailah suasana dan gedung 
kantor anda. Ini mendorong anda untuk bergairah berangkat kerja  

dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik lagi.  
Bila toh anda juga tidak bisa melakukannya, cintai setiap pengalaman pulang pergi dari 

dan ke tempat kerja anda.  
Perjalanan yang menyenangkan menjadikan tujuan tampak menyenangkan juga.  

Namun, bila anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apa pun yang bisa 
anda cintai dari kerja anda: tanaman penghias meja, cicak di atas dinding, atau gumpalan 

awan dari balik jendela.  
Apa saja.  Bila anda tak menemukan yang bisa anda cintai dari pekerjaan anda, maka 

mengapa anda ada di situ? Tak ada alasan bagi anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi 
dan carilah apa yang anda cintai, lalu bekerjalah di sana. Hidup hanya sekali. Tak ada 

yang lebih indah selain melakukan dengan rasa cinta yang tulus.  

Novianty Manik   05  

Erik Lumingkewas   08 
Yuliana Sudja   10 

Nita Napitupulu   17 
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 Dibalik Kehilangan 
 
  
Selama hidup saya, ada tiga jenis kehilangan menyakitkan yang pernah saya alami 
yaitu kehilangan pekerjaan, kehilangan posisi di pelayanan dan kehilangan orang yang 
dicintai. Tiga jenis kehilangan yang sangat menyakitkan ini sempat membuat hidup 
saya goyah untuk sesaat. Tetapi justru saat mengalami goncangan-goncangan yang 
berat ini saya bertumbuh paling pesat. Hikmat ilahi, karakter Kristus dan kedewasaan 
rohani paling banyak terbentuk lewat masa-masa kehilangan yang menyakitkan ini. 
Dr. Bill Hamon pernah dipimpin oleh Tuhan membeli sebidang tanah untuk dibangun 
sebuah gereja. Bahkan Tuhan sendiri yang menyediakan dana untuk membeli tanah itu. 
Tetapi herannya setelah tanah tersebut dibeli, Tuhan tidak menyediakan dana untuk 
membangun gedung yang akan dibangun di atas tanah tersebut. Akhirnya dengan be-
rat hati, Bill harus kehilangan dan menjual tanah tersebut dengan harga yang merugi. 
Saat ia bertanya kepada Tuhan mengapa mengijinkan hal tersebut, Tuhan menjawab 
bahwa kehilangan tersebut merupakan harga untuk sekolah hikmat dan kedewasaan 
baginya. 
Dalam bukunya ‘ The Best is Yet Ahead’ Chuck Pierce menceritakan pengalamannya 
tentang kehilangan dua orang anak kembarnya yang baru saja dilahirkan. Chuck dan 
isterinya telah menunggu dan berdoa begitu lama agar bisa memiliki anak . Lalu Tuhan 
menjanjikan akan memberikan mereka anak asalkan mereka mau melakukan be-
berapa tindakan ketaatan. Setelah mereka melakukan beberapa tindakan ketaatan 
tersebut maka mengandunglah istrinya dan melahirkan anak kembar. Akan tetapi, 
mengapa Tuhan mengijinkan bayi perjanjian tersebut meninggal ? 
Chuck mengatakan lewat kehilangan tersebut ada banyak hikmah yang dapat ia petik. 
Lewat kehilangan tersebut Tuhan memulihkan kondisi keluarganya yaitu dia berdamai 
dengan saudara perempuannya yang selama ini kurang baik hubungannya, ibunya dibe-
baskan dari kepahitan dan pamannya yang tidak ada kabarnya lagi menelepon untuk 
memberi respon. Chuck telah menerima janji pemulihan keluarganya sejak ia berumur 
18 tahun. Kematian satu janji menjadi katalisator untuk penggenapan janji yang lain. 
Yusuf merupakan salah satu tokoh alkitab yang banyak mengalami kehilangan. Dia 
kehilangan kenyamanan dan haknya sebagai anak karena dijual sebagai budak oleh 
saudara-saudaranya. Dia kehilangan jabatan di rumah Potifar karena fitnahan dari 
isteri Potifar yang sakit hati karena ditolak oleh Yusuf. Dia kehilangan kesempatan 
untuk dipromosikan karena juru minum sempat melupakan Yusuf yang telah memban-
tunya untuk mengartikan mimpinya. Namun dalam menghadapi semua kehilangan itu,  
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Yusuf tetap tegar dan percaya bahwa Tuhan satu waktu pasti akan menggenapi janjiNya. 
Yusuf tidak meratapi dan mengutuki atas nasib buruk yang telah ia alami sebab ia per-
caya bahwa Tuhan akan mengubah semua hal buruk itu menjadi kebaikan. Bila Yusuf 
menggerutu dan mengutuki nasibnya pasti ia akan gagal untuk menjadi pemimpin seperti 
yang Tuhan telah janjikan kepadanya. 
Saya percaya setiap orang Kristen terutama yang memiliki panggilan untuk melayani 
Tuhan pasti akan mengalami banyak hal menyakitkan dalam hidupnya. Walaupun jalan 
dan cara yang dipakai Tuhan berbeda untuk membentuk seseorang menjadi dewasa 
tetapi ada sebuah pola yang hampir sama. Biasanya Tuhan akan mengijinkan kita untuk 
kehilangan hal-hal yang membuat kita bahagia dan merasa berharga. 
Tuhan akan mengambil sumber-sumber dunia yang lebih membahagiakan kita daripada 
Tuhan agar Dia bisa memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Proses pengisian selalu 
diawali terlebih dahulu oleh proses pengosongan. Sebelum Tuhan memakai seseorang , Ia 
harus membentuk orang itu sedemikian rupa sehingga hanya Tuhanlah satu-satunya 
sumber kebahagiaan bagi orang tersebut. Setiap hal lain yang lebih membahagiakan kita 
daripada hubungan dengan Tuhan adalah berhala. Pekerjaan, pelayanan, jabatan, harta, 
keluarga dan hal-hal lain yang menyenangkan bisa menjadi berhala bila Tuhan tidak me-
nempati yang utama dalam hidup kita. 
Tuhan bukan melarang kita untuk menikmati sukacita dalam melayani dan berkeluarga 
tetapi itu semua tidak boleh menjadi sumber kebahagiaan yang utama. Tuhan harus 
menjadi satu-satunya sumber utama bagi kebahagiaan dan rasa berharga kita. Baru 
setelah itu kita bisa melayani secara efektif bagi kemuliaan Allah! (Sunanto)  

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

4 Pdm. Jerry W Prita Ivanna, Novi Yellen Nita N 

11 Tante Debby Asep Y Andre S, Sapto Ratna Daniel 

18 Om Tony K Yuliana Etik, Rut Hanna Andreas Kwee 

25 

01 HT. Rini T Andreas Kwee Vero, Pungky Novi Nita N 

Acara SERSAN (SERius tapi SANtai) host: Yellen en Vera  :P 



 

Artinya ke Gereja Artinya ke Gereja Artinya ke Gereja Artinya ke Gereja #1    
Seorang Katolik menulis surat kepada Editor sebuah surat kabar dan mengeluhkan kepada 
para pembaca bahwa dia merasa sia-sia pergi ke  gereja  setiap minggu. Tulisnya, "Saya su-
dah pergi ke gereja selama  30 tahun dan  selama itu  saya telah mendengar 3000 khotbah. 
Tapi selama  hidup, saya tidak bisa mengingat satu khotbah pun. Jadi saya rasa saya  telah 
memboroskan begitu banyak waktu - demikian pun para pastor itu telah memboroskan waktu 
mereka dengan khotbah-khotbah itu." Surat itu menimbulkan perdebatan yang hebat dalam 
kolom pembaca.  Perdebatan itu berlangsung berminggu-minggu sampai akhirnya ada seseo-
rang  yang menulis demikian: 
"Saya sudah menikah selama 30 tahun. Selama ini istri saya telah memasak 32.000 jenis ma-
sakan. Selama hidup saya tidak bisa mengingat satu pun jenis masakan itu yang dilakukan 
istri saya. Tapi saya tahu bahwa masakan-masakan itu telah memberi saya kekuatan yang 
saya perlukan untuk bekerja. Seandainya istri saya tidak memberikan makanan itu kepada 
saya, maka saya sudah lama meninggal."  Sejak itu tak ada lagi komentar tentang khotbah. 
 

Artinya ke Gereja Artinya ke Gereja Artinya ke Gereja Artinya ke Gereja #2    

Mereka adalah anak-anak muda - anak muda yang sangat cerdas dan sering menggoda ne-
nek mereka. Kali ini, Tom mulai menggoda dia dengan berkata, "Nek, apakah nenek masih 
pergi ke gereja pada hari minggu?"  
"Tentu!"  
"Apa yang nenek peroleh dari gereja? Apakah nenek bisa memberitahu kami tentang Injil 
minggu lalu..?" 
"Tidak, nenek sudah lupa. Nenek hanya ingat bahwa nenek menyukainya." 
"Lalu apa khotbah dari pastor?" 
"Nenek tidak ingat. Nenek sudah semakin tua dan ingatan nenek melemah. Nenek hanya ingat 
bahwa ia telah memberikan khotbah yang memberi kekuatan, Nenek menyukai khotbah itu."  
Tom menggoda, "Apa untungnya pergi ke gereja jika nenek tidak mendapatkan sesuatu 
dariNya?" 
Nenek itu terdiam oleh kata-kata itu dan ia duduk di sana termenung. Dan anak-anak lain 
tampak menjadi malu. Kemudian nenek itu berdiri dan keluar dari ruangan tempat mereka 
semua duduk, dan berkata, "Anak-anak, ayo ikut nenek ke dapur."  
Ketika mereka tiba di dapur, dia mengambil tas rajutan dan memberikannya kepada Tom 
sambil berkata, "Bawalah ini ke mata air, dan isilah dengan air, lalu bawa kemari!"  
"Nenek, apa nenek tidak sedang melucu? Air didalam tas rajutan....!" 
"Nek, apa ini bukan lelucon?" tanya Tom. 
"Tidak.., lakukanlah seperti yang kuperintahkan. Saya ingin memperlihatkan kepadamu se-
suatu." 
Maka Tom berlari keluar dan dalam beberapa menit ia kembali dengan tas yang bertetes-
teskan .. 
"Lihat,nek," katanya. 
"Tidak ada air di dalamnya." 
"Benar," katanya. 
"Tapi lihatlah betapa bersihnya tas itu sekarang. Anak-anak, tidak pernah kamu ke 
gereja tanpa mendapatkan sesuatu yang baik, meskipun kamu tidak mengetahuinya."  9 



 Tujuh Keajaiban DuniaTujuh Keajaiban DuniaTujuh Keajaiban DuniaTujuh Keajaiban Dunia    
 

Sekelompok pelajar belajar mengenai "Tujuh Keajaiban Dunia". Pada akhir pelajaran, 
para pelajar diminta untuk membuat daftar apa yang mereka pikir merupakan "Tujuh 
Keajaiban Dunia" saat ini.  
Walaupun ada beberapa ketidaksesuaian, sebagian besar daftar berisi : 

1) Piramida Besar di Mesir 
2) Taj Mahal 

3) Grand Canyon 
4) Panama Canal 

5) Empire State Building 
6) St. Peter's Basilica 

7) Tembok China 
Ketika mengumpulkan daftar pilihan, sang guru memperhatikan seorang pelajar, seo-
rang gadis yang pendiam, yang belum mengumpulkan kertas kerjanya. Jadi, sang guru 
bertanya kepadanya apakah dia mempunyai kesulitan dengan daftarnya.  
Gadis pendiam itu menjawab, "Ya, sedikit. Saya tidak bisa memilih karena sangat ban-
yaknya."  
Sang guru berkata, "Baik, katakan pada kami apa yang kamu miliki, dan mungkin 
kami bisa membantu memilihnya."  
Gadis itu ragu sejenak, kemudian membaca, Saya pikir Tujuh Keajaiban Dunia adalah : 

1) Bisa menyentuh 
2) Bisa mencicip 

3) Bisa melihat 
4) Bisa mendengar 

Dia ragu lagi sebentar, dan kemudian melanjutkan : 
5) Bisa merasakan 

6) Bisa tertawa 
7) Dan bisa mencintai 

 
Ruang kelas tersebut sesaat sunyi seketika!  

Alangkah mudahnya bagi kita untuk melihat pada eksploitasi manusia  
dan menyebutnya "keajaiban",  

sementara saat kita melihat dan menikmati   
semua yang telah Allah lakukan untuk kita,  

lalu menyebutnya sebagai "biasa-biasa saja"? 
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Pilot Belanda Pilot Belanda Pilot Belanda Pilot Belanda     

vs vs vs vs     

Orang PedalamanOrang PedalamanOrang PedalamanOrang Pedalaman 
 

Alkisah pada perang dunia ke dua, tiga pesawat Belanda jatuh di pedalaman Afrika. 
Ketiga pilot itupun akhirnya disandera oleh warga setempat. Kebetulan orang2 tersebut 
adalah 'head hunter' dan sekaligus kanibal. Mengetahui hal tersebut, ketiga pilot yg 
takut tersebut memohon agar tidak dibunuh. Maka kepala suku setempat berkata, 
'Kalo kamu semua masih mau hidup, kalian harus pergi ke hutan dan bawa kembali 
SEPULUH buah yg jenisnya sama.Tapi kalian hanya mendapatkan waktu tiga jam!' 
Dengan sangat cepat ketiga pilot itupun akhirnya lari ke hutan untuk mencari buah-
buahan.Setelah dua jam pilot pertama pun akhirnya datang membawa sepuluh buah 
apel. 
 

Kepala Suku : Baik kamu telah membawa 10 buah apel. Sekarang masukkan se
  mua apel itu melalui lubang pantat kamu satu persatu. Kalau kamu 
  merintih, atau membuat suara, kamu akan saya potong-potong jadi 
  sate!! 
 

Dengan perlahan-lahan sang pilot mencoba memasukkan apel pertama tanpa merintih. 
Dengan penuh perjuangan dan ketahanan akhirnya apel pertama bisa dia masukkan. 
Namun di apel yg kedua ia tidak bisa menahan sakit dan keluarlah rintihannya. Dengan 
kejam sang kepala suku memenggal kepala sang pilot. Maka naiklah ia ke surga. 
Pilot kedua datang membawa 10 buah lengkeng. Dan kepala suku memberikan instruksi 
yg sama kepada sang pilot. Dalam hati sang pilot bilang, 'Yah kalo lengkeng sih gam-
pang!' Dan memang betul. Satu lengkeng masuk, dua lengkeng, tiga lengkeng........tapi 
pada saat ia memasukkan lengkeng yg ke sepuluh sang kepala suku tiba2 memotong 
kepalanya. Saat pilot 2 naik ke surga ia bertemu dengan pilot 1. 
 

Pilot 2 :Wah kamu mati juga ya? 
Pilot 1 : Iya aku bawa apel sih. Kan sakit! Sialan itu kepala suku, Syaratnya berat 
 banget! Trus kamu bawa buah apa? 
Pilot 2 : Lengkeng. 
Pilot 1 : Lengkeng? Itu kan gampang, kecil, gak sakit lagi! 
Pilot 2 : Emang betul. Semua lengkeng hamper aku masukkan semua ke dalam lo
 bang pantat. Tapi ya itu, tiba2 aku tertawa dan semua lengkeng yg aku sudah 
 masukkan keluar semua..... 
Pilot 1 : Bego kamu! Kog ketawa? 
Pilot 2 : Habis pas mau masukin lengkeng no.10 aku liat Pilot 3 bawa DUREN! 
Pilot 1 : huaahahahhahaa 
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Seorang anak muda berdoa pada Tuhan 
karena ingin melihat mujizatNya dinyatakan. 
"Tuhan apabila Engkau benar-benar 
berkuasa turunkanlah api dari langit seperti 
yang Kau lakukan pada Elia.Tuhan apabila 
Engkau benar-benar berkuasa redakanlah 
semua badai yang terjadi di bumi saat ini 
juga seperti yang telah Engkau lakukan saat 
menyeberang danau Galilea." Setelah 
menunggu lama, anak muda itu tidak meli-
hat satupun dari doanya itu terjadi. karena 
itu dia mulai bertanya-tanya pada Tuhan. 
"Tuhan dimanakah kuasaMu yang dulu ? 
Mengapa Engkau hanya diam tanpa men-
jawab doaku ? Apakah Engkau sudah tidak 
sanggup melakukannya lagi ? Atau barang 
kali Engkau sudah terlalu tua sehingga tidak 
bisa melakukan hal-hal yang besar seperti 
dulu lagi..." 
Sebulan kemudian pemuda itu mendapat 
sebuah surat. Di amplop surat itu terdapat 
tulisan "YHWH - arsitek alam semesta". 
Karena penasaran dengan cepat dia mem-
buka suratnya. Sesaat kemudian sambil 
membaca surat itu dia mulai meneteskan 
air mata penyesalan karena kebodohannya 
selama itu. 
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Surat itu berisi : 
 
 

Anakku mengapa engkau buta 
dan tuli... Bukankan aku telah 
menjawab semua doamu... Aku 
menurunkan api dari langit, bu-
kan untuk membakar korban 
bakaran yang mati, tapi untuk 
membakar semangat orang2 yang 
telah memberikan dirinya sebagai 
korban yang hidup, untuk menya-
lakan roh mereka sehingga mereka 
dapat menjadi saksiKu di dunia 
ini. Aku meredakan semua badai 
di bumi, bukan badai yang men-
gamuk di lautan atau angin pu-
yuh di daratan, tapi Aku mere-
dakan semua badai yang menga-
muk di kehidupan anak-anak yang 
Kukasihi termasuk Engkau… 
 
 

Salam, 
Bapa yang sangat mengasihimu 
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