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Behind The SceneBehind The SceneBehind The SceneBehind The Scene  ||a_few_words_from_the_editor|| 
 

 

Shalom smuaaaa ….Gimana neh kabarnya ??? 
yg pasti sehat walafiat ya…..Amin. 
Maaph banget yah kalo edisi ini terbitnya telat… 
Hehehehehe… :P 
 
kita ketemu lagi nih di Nafiri Kasih edisi Agustus dua rebu sembilan 
Yup… salam kemerdekaan…!!! 
Di bulan ini identik banget sama perjuangan, pahlawan2 kita dulu, sama hal-hal yang 
berbau bangsa kita Indonesia… 
Nah di edisi ini kita juga m crita soal-soal seputar itu… 
Dari mule doa kita untuk bangsa… pjuangan hidup kita (yang pasti bukan melawan 
penjajah dalam arti sebenarnya yah… sampe pahlawan kita..the one n only… Lord 
Jesus Christ… !! 
 
Smoga Nafiri Kasih edisi ini boleh menjadi bekat buat temen-temen smua ya…  
Tuhan berkati 
 
Salam, 
Redaksi 
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Saat tukang emas sedang membentuk emas menjadi bentuk yang diinginkannya, 
tukang emas memiliki 2 pilihan utama yakni terus membentuknya hingga emas 
itu terbentuk seperti yang diinginkannya atau berhenti dan melakukan hal yang 
lainnya. Ada konsekuensi dari tiap pilihan tukang emas tersebut. 
Pilihan pertama, membentuk hingga emas tersebut terbentuk sesuai dengan yang 
diinginkannya. Pilihan ini membawa konsekuensi pada usaha yang terus menerus 
dan hanya berhenti sebentar untuk memastikan bahwa arah bentuk emasnya 
sudah hampir sempurna. Prosesnya tempa-cek-tempa- cek-tempa- cek terus 
menerus hingga akhirnya jadilah seperti bentuk yang diinginkannya. Untuk dapat 
konsisten terus menerus melakukan proses ini, dibutuhkan kesabaran, keuletan 
dan dedikasi yang tinggi. Bila tidak, emas tersebut akan terbentuk hanya seperti 
sempurna. 
Pilihan kedua, berhenti karena alasan apapun. Pilihan ini membawa konsekuensi 
jika suatu saat tukang emas itu ingin membentuk emasnya, maka ia harus mulai 
dari awal proses. Semua harus diulang, langkah demi langkah, tempaan demi 
tempaan. Pilihan kedua mempunyai efek perjuangan yang lebih berat karena 
proses yang sama harus diulang dua kali. 
Tidak ada bedanya jika kita dalam hidup ini adalah sebagai tukang emasnya 
ataupun sebagai emasnya. Sebagai tukang emas, kita berperan untuk memben-
tuk sesuatu seperti yang kita inginkan. Sebagai emasnya, kita adalah pihak yang 
sedang dibentuk untuk menjadi yang diinginkan ’tukang emas’ kita. Apapaun diri 
kita dalam kontek ini, jika kita berhenti sebelum proses selesai, maka, kita pasti 
harus memulai dari awal untuk menuju bagian yang seharusnya telah kita selesai-
kan. 
Perjuangan tidak pernah ringan, tidak pernah menyenangkan dan selalu ada pen-
gorbanan. Namun pada saat kemenangan, kita akan melihat setiap hal yang kita 
lewati dan korbankan, saat itulah, kita akan bangga atas penderitaan kita. 
Karena kita menang atas penderitaan kita. Kebanggaan manusia adalah penderi-
taannya karena tidak ada seseorangpun yang dapat berbangga akan sesuatu 
yang didapatkannya dengan percuma. Tidak ada seorang pemenang lomba yang 
tidak bangga atas setiap ringangan lomba yang berhasil diatasinya. 
 
 

Jangan takut ditempa  Jangan takut ditempa  Jangan takut ditempa  Jangan takut ditempa      
Jangan takut menderitaJangan takut menderitaJangan takut menderitaJangan takut menderita    
Perjuangan adalah prosesPerjuangan adalah prosesPerjuangan adalah prosesPerjuangan adalah proses    
Penderitaan adalah Penderitaan adalah Penderitaan adalah Penderitaan adalah     

kebanggaan sang pemenangkebanggaan sang pemenangkebanggaan sang pemenangkebanggaan sang pemenang    
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Anak-Ku, 
 
Engkau tidak sendirian, karena Aku selalu besertamu! Tidak ada kesedihan, tekanan, 
keputusasaan yang dapat menjerumuskan dan membelenggumu jika engkau ingat 
bahwa Aku selalu bersamamu. 
Apakah engkau sedang mengalami kesulitan keuangan? Janganlah takut Aku ber-
samamu. Engkau merasa bingung dan kesepian? Janganlah takut. Aku besertamu. 
Apakah tubuhmu merasa sakit dan hatimu merasa hancur? Janganlah takut, Aku 
bersamamu. 
Oh, Nak, kalau saja engkau ingat untuk selalu berbicara dengan-Ku setiap hari! Be-
tapa berbedanya hidupmu! Aku telah mengatakannya dalam firman-Ku,"Aku akan 
selalu menyertaimu. " Ingatlah itu. 
Jangan acuh tak acuh dengan-Ku. Ketika engkau bangun di pagi hari, undang ke-
hadiran-Ku dengan mengatakan," Selamat pagi, Tuhan, terima kasih untuk hari yang 
indah ini." Bicaralah sesering mungkin kepada-Ku sepanjang hari, dan ketika engkau 
pergi tidur pada malam hari, ingatlah untuk berbicara dengan-Ku lagi. Katakan,"Bapa 
aku berterima kasih kepada-Mu karena engkau selalu bersamaku dan karena malai-
kat Tuhan berkemah di sekelilingku, memberiku perlindungan sepanjang malam." 
Oh, anak-Ku! Berserulah kepada-Ku, dan aku akan menjawab, karena Aku rindu eng-
kau menjalani kehidupan yang berkelimpahan. Aku rindu agar engkau hidup dalam 
damai, sukacita dan kemakmuran. Aku rindu engkau bebas dalam roh, jiwa dan tubuh. 
Aku rindu engkau disembuhkan. Aku rindu agar engkau hidup berhasil dan makmur, 
karena Aku telah membayar harga sehingga engkau mendapatkan semuanya. 
Semua hal tersebut di atas adalah milikmu dalam Roh. Bagian yang harus engkau 
lakukan hanyalah menerima berkat-berkat ini di dalam nama-Ku. Dalam nama Yesus, 
engkau bebas! Engkau dibebaskan dari kerajaan kegelapan pada Kerajaan Terang. 
Jangan dengarkan dunia beserta masalahnya. Dengarkanlah Aku dan firman-Ku. Jan-
gan terpaku pada masalah dalam hidupmu. Taruhlah kepercayaanmu pada-Ku, Nak. 
Percayalah! Karena aku akan berdiri di depanmu dan melindungimu. Akulah tempat 
pengungsianmu. 
Berbaliklah pada-Ku, dan percaya pada apa yang telah Kukatakan di dalam firman-
Ku, karena Aku mampu dan bersedia menggenapinya. Aku rindu menjadi Tuhan di 
dalam hidupmu. Biarkan bebanmu pergi, lepaskan, dan biarkan menghilang. Jangan 
mau untuk tetap tinggal dalam masalah. Renungkanlah jawaban masalah yang positif 
yang terkandung dalam firman-Ku. Simpanlah firman-Ku lebih lagi dari sebelumnya di 
dalam hatimu. Simpanlah firman-Ku dalam mulutmu, karena engkau mengatasi segala 
masalah dengan darah Anak Domba dan kesaksianmu. 
 
Kasihmu, Tuhan  
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NB: Maaf, kalo ada temen2 yang belum kecatet data ultahnya.. Silakan hubungi redaksi! 

Bahasa Indo lebih nyaman 
 

ngga mlintir lidah.....  
 
" ...  Tiga nenek sihir mengagumi tiga buah arloji merk Swatch. Nenek sihir mana melihat 
pada arloji Swatch yang mana ?..."  
 
dalam bahasa Inggris :  
 
Three witches watch three Swatch watches. Which witch watch which Swatch watch?  
 
 
yang lain ya...  
"......Tiga nenek sihir biseksual mengagumi kenop kenop dari tiga arloji Swatch.  Nenek 
sihir biseksual mana yang memandangi kenop arloji Swatch yang mana ....?  
 
Dalam bahasa Inggris ( susah neh , ati ati lidah keputer ...)  
 
Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched  witch watch 
which Swatch watch switch? 

Ivanna Anggitha   09  

Yellen Lumingkewas  30 
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Perjuangan hidup 

saat aku meloncat  

dari gedung… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kulihat Peter yang bi-
asanya kuat dan tabah 
sedang menangis di lt. 9 

Kulihat pasangan yang kutahu saling mencintai di lantai 10 
sedang bertengkar dan saling memukul. 

Di lt.8 Ah Mei memergoki tunangannya sedang 
berselingkuh dengan sahabatnya 
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Di lt.7 Dani sedang minum 
obat anti depresi 

Di lt.6 Heng yang pengangguran 
terus membeli 7 koran untuk men-
cari lowongan kerja tiap hari 

di lt. 5 Mr. Wong yang 
sangat dihormati publik 
sedang mencoba baju 
dalam istrinya di lt.4 Rose sedang 

bertengkar hebat 
dengan pacarnya 

Di lt.2 Lily sedang memandangi 
foto suaminya yang sudah men-
inggal 6 bulan lalu 

Di lt. 3 pak tua sedang  
mengharapkan seseorang  
datang mengunjunginya 
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Sebelum aku 
melompat dari 
gedung, kupikir 
aku orang yang 
paling malang 

Sekarang aku 
sadar bahwa 
setiap orang 
punya masalah 
dan kekuati-
rannya sendiri 

Setelah kulihat se-
muanya itu, aku ter-
sadar bahwa tern-
yata keadaanku se-
benarnya tidak be-
gitu buruk 

Semua orang yang kulihat tadi 
sekarang sedang melihat aku... 



 

Kadang kala kita suka berpikir kalo hidup kita tuh berat banget… masalah yang kita 
hadapi ga brenti2...Bahkan mungkin lebih berat dan rumit dari orang lain…Padahal itu 
smua tuh belon tentu bener… 

Banyak orang yang menyerah menghadapi hidup mereka n ga jarang yang memilih 
untuk mengakhiri hidupnya sendiri lantaran ga tahan sama beban hidupnya…Padahal 
semua permasalahan ato beban hidup yang kita alami tuh ga “berat” ko… n bukan ga 
mungkin untuk kita tanggung… Tuhan pernah bilang kalo pencobaan yang kita alami 
tuh ga akan melampaui kekuatan kita… jadi kalo kita pikir beban hidup kita “berat” 
yah brarti Tuhan udah menilai kita mampu untuk itu…Makanya ga ada tuh yang nama-
nya menyerah dalam hidup anak-anak Tuhan… toh kita kan udah disebut sebagai umat 
pemenang…brarti ga boleh nyerah dunks… 

Kalo dulu zaman-zamannya perang, orang-orang berjuang lawan penjajah… nah kalo 
sekarang aga2 beda nih...kita harus berjuang buat menghadapi setiap persoalan yang 
Tuhan ijinkan terjadi dalam hidup kita...berjuang buat ga kalah sama smua intimidasi 
dari si iblis… n jangan lupa buat minta kekuatan n penyertaan dari Tuhan soalnya 

tanpa itu kita ga akan sanggup.. n smuanya 
pasti bakal terasa berat banget… 

Makanya… apapun masalahmu Makanya… apapun masalahmu Makanya… apapun masalahmu Makanya… apapun masalahmu 
sekarang ini… Ayo… kita mulai ber-sekarang ini… Ayo… kita mulai ber-sekarang ini… Ayo… kita mulai ber-sekarang ini… Ayo… kita mulai ber-
juang..juang..juang..juang..    

Hadapi dan taklukan masalahmu…!! Hadapi dan taklukan masalahmu…!! Hadapi dan taklukan masalahmu…!! Hadapi dan taklukan masalahmu…!! 
Minta bantuan pahlawan super kita Minta bantuan pahlawan super kita Minta bantuan pahlawan super kita Minta bantuan pahlawan super kita 
Jesus Christ..Jesus Christ..Jesus Christ..Jesus Christ..    

Ayo…!! Kita pasti bisa..!!Ayo…!! Kita pasti bisa..!!Ayo…!! Kita pasti bisa..!!Ayo…!! Kita pasti bisa..!!    
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Kurasa setelah 
mereka melihatku 
sekarang, mungkin 
mereka merasa 

bahwa situasi mereka 
sama sekali tidak  

buruk. 



 

Jika pencobaan-pencobaan terjadi dalam hidup kita, Dia 
menjamin kita dapat menanggungnya. Tak ada pencobaan 
yang melampaui kekuatan kita. Namun, mengapa Tuhan 
mengizinkan pencobaan atau beban datang di hidup kita? 
Karena beban-beban itu akan membuat kita berbobot, 
sehingga "tidak mengambang". 
Suatu kali, beberapa lebah dibawa dalam penerbangan ke 
luar angkasa untuk mengetahui reaksinya terhadap 
keadaan tanpa bobot. Dari eksperimen itu dilaporkan 
bahwa pada atmosfer tanpa bobot, lebah-lebah itu 
mampu mengambang tanpa usaha apa pun-sangat santai-
sangat ringan. Lebah-lebah itu sepertinya menikmati per-
jalanan, tetapi ternyata hanya untuk sesaat. Sebab seke-
jap kemudian mereka mati. Mengambang saja seperti itu 
membuat mereka melayang-layang, terputar-putar, dan 
kemudian mati. Perhatikan juga bahwa ikan yang men-
gambang di akuarium bukanlah ikan yang hidup, tetapi 
ikan yang sudah mati. 
Nyatanya dalam hidup ini kita memerlukan "beban" agar 
tidak "mengambang" . Perlu ada pergumulan menghadapi 
masalah yang justru akan menghidupkan kita. Dan karena 
Tuhan berjanji beban itu takkan melampaui batas kekua-
tan kita, mari bangkit dan hadapi semua yang di hadapan 
kita! 
 
~~ BEBAN YANG  

MEMBERI BOBOT 
DI HIDUP KITA AKAN  

MEMBUAT KITA SELALU  
BERLUTUT MENGANDALKAN  

TUHAN ~~ 
 

Jalan yang mulus tidak pernah  
menghasilkan pengendara yang baik 

Lautan yang tenang tidak pernah  
menghasilkan pelaut yang baik 

Langit yang cerah tidak pernah  
menghasilkan pilot yang baik 

Hidup yang bebas dari tantangan dan masalah  
tidak pernag menghasilkan orang yang kuat 

Jadilah orang yang kuat untuk  
menghadapi tantangan hidup 

Jangan bertanya dalam hidupmu “mengapa harus aku?” 
Melainkan katakan “Cobalah aku!”  
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Yeremia 29 : 7 
Yuk kita berdoa buat Indone-
sia… biar Tuhan yang pulihkan 
bangsa ini…  

Tuhan sayang Indonesia… !!!Tuhan sayang Indonesia… !!!Tuhan sayang Indonesia… !!!Tuhan sayang Indonesia… !!!    
Bagaimana denganmu..??Bagaimana denganmu..??Bagaimana denganmu..??Bagaimana denganmu..??    

Tuhan .. Indonesia sudah 
sangat kacau.. Haruskah 
kuhancurkan? 

Hm.

Ikuti  
Aku.. 

Masih banyak orang 
yang berdoa untuk  
Indonesia 

Jadi.. Ya.. !! Masih 
ada harapan.. 
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Ada kegundahan tersendiri yang dirasakan seekor anak katak ketika langit tiba-tiba gelap. 
"Bu, apa kita akan binasa. Kenapa langit tiba-tiba gelap?" ucap anak katak sambil 
merangkul erat lengan induknya. Sang ibu menyambut rangkulan itu dengan belaian lembut. 
"Anakku," ucap sang induk kemudian. "Itu bukan pertanda kebinasaan kita. Justru, itu tanda 
baik." jelas induk katak sambil terus membelai.  
Dan anak katak itu pun mulai tenang. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba 
angin bertiup kencang. Daun dan tangkai kering yang berserakan mulai berterbangan. 
Pepohonan meliuk-liuk dipermainkan angin. Lagi-lagi, suatu pemandangan menakutkan buat si 
katak kecil.  
"Ibu, itu apa lagi? Apa itu yang kita tunggu-tunggu?"tanya si anak katak sambil bersembunyi 
di balik tubuh induknya. 
"Anakku. Itu cuma angin," ucap sang induk tak terpengaruh keadaan. "Itu juga pertanda 
kalau yang kita tunggu pasti datang!" tambahnya begitu menenangkan.  
Dan anak katak itu pun mulai tenang. Ia mulai menikmati tiupan angin kencang yang tampak 
menakutkan. "Blarrr!!!" suara petir menyambar-nyambar. Kilatan cahaya putih pun kian 
menjadikan suasana begitu menakutkan. Kali ini, si anak katak tak lagi bisa bilang apa-apa. 
Ia bukan saja merangkul dan sembunyi di balik tubuh induknya. Tapi juga gemetar.  
"Buuu, aku sangat takut. Takut sekali!" ucapnya sambil terus memejamkan mata. 
"Sabar, anakku!" ucapnya sambil terus membelai. "Itu cuma petir. Itu tanda ketiga kalau 
yang kita tunggu tak lama lagi datang! Keluarlah. Pandangi tanda-tanda yang tampak 
menakutkan itu. Bersyukurlah, karena hujan tak lama lagi datang," ungkap sang induk katak 
begitu tenang.  
Anak katak itu mulai keluar dari balik tubuh induknya. Ia mencoba mendongak, memandangi 
langit yang hitam, angin yang meliuk-liukkan dahan, dan sambaran petir yang begitu 
menyilaukan. Tiba-tiba, ia berteriak kencang,  
"Ibu, hujan datang. Hujan datang! Horeeee!" 
Anugrah hidup kadang tampil melalui rute yang tidak diinginkan. Ia tidak datang diiringi 
dengan tiupan seruling merdu. Tidak diantar oleh dayang-dayang nan rupawan. Tidak 
disegarkan dengan wewangian harum. Saat itulah, tidak sedikit manusia yang akhirnya 
dipermainkan keadaan. Persis seperti anak katak yang takut cuma karena langit hitam, angin 
yang bertiup kencang, dan kilatan petir yang menyilaukan. Padahal, itulah sebenarnya tanda-
tanda hujan. Benar apa yang diucapkan induk katak: jangan takut melangkah, jangan 
sembunyi dari kenyataan, sabar dan hadapi. Karena hujan yang ditunggu, pasti akan datang. 
Bersama kesukaran ada kemudahan. Sekali lagi, bersama kesukaran ada kemudahan.  
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Bulan ini kita sibuk ngerayain hari kemerdekaan bangsa kita nih… 
Smua ini berkat perjuangan para pahlawan kita dulu… 

Hmmm… sama juga buat kita anak-anak Tuhan…Kita punya satu Pahlawan Super 
yang jauh lebih hebat daripada semua pahlawan yang pernah dan akan ada…

yupzz… sapa lagi kalo bukan Tuhan kita Yesus Kristus…Berkat perjuanganNya di 
kayu salib… kita bisa bebas dari dosa…bisa bebas dari belenggu si iblis… 

Kita jadi orang yang merdeka sekarang… 
Thank you Lord…!!!Thank you Lord…!!!Thank you Lord…!!!Thank you Lord…!!!    


