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Bulan ini kita sibuk ngerayain hari kemerdekaan bangsa kita nih… 
Smua ini berkat perjuangan para pahlawan kita dulu…sehingga kita bisa rasain nikmatnya  
kemerdekaan di negeri ini... 
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… 

Jadi anak Indonesia aja udah bangga… apalagi jadi anak Tuhan… ��:) 
    

Merdeka… !!! 
Skali merdeka… tetap merdeka…!! 

Merdeka atau Mati…  
pilihan ada padamu…  
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Eugene Cussons bekerja menyelamatkan simpanse-simpanse yang induknya dibunuh 
oleh para pemburu. Kebanyakan simpanse yang dibawa keluar dari rimba saat 
masih bayi ini seumur hidupnya terkurung di suatu tempat yang ukurannya lebih 
kecil dari sel penjara. Ketika Cussons datang membawa mereka ke taman mar-
gasatwa yang disebutnya sebagai “Taman Eden Simpanse”, ia sering melihat bagai-
mana simpanse-simpanse itu bersikap tidak ramah dan tidak memercayainya. 
“Para simpanse ini tidak menyadari kalau saya adalah salah satu dari orang yang 
bersikap baik kepada mereka,” kata Cussons. Mereka bersikap melawan saat ia 
berusaha memasukkan mereka ke kandang yang lebih kecil untuk menempuh per-
jalanan ke rumah baru mereka. “Mereka tidak tahu bahwa saya membawa 
mereka ke Taman Eden Simpanse dan memberi mereka suatu kehidupan yang 
jauh lebih baik.” 
Dalam skala yang lebih besar, tawaran Allah untuk membebaskan kita dari perbu-
dakan dosa sering kita tanggapi dengan perlawanan. Ketika menyelamatkan 
bangsa Israel dari Mesir, Allah membawa mereka melalui tempat-tempat sulit 
yang membuat mereka meragukan maksud baik-Nya. “Bukankah lebih baik kami 
pulang ke Mesir?” teriak mereka (Bil. 14:3). 
Dalam perjalanan iman kita, ada kalanya ketika “keterikatan” pada dosa yang 
telah kita tinggalkan ternyata lebih menarik daripada aturan-aturan iman yang 
terpampang di depan kita. Kita harus memercayai batasan-batasan perlindungan 
yang kita temukan di dalam firman Allah sebagai satu-satunya jalan untuk menca-
pai kemerdekaan sejati.  
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Taman Eden Simpanse 

Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita 
masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita.  

Bilangan 14:8 

Ketaatan pada Allah 
adalah kunci kemerdekaan.  



 

Setelah diculik dan ditawan selama 13 hari, lalu kemudian dibebaskan, seorang 
juru kamera berita dari Selandia Baru, Olaf Wiig, dengan senyum lebar di wa-
jahnya mengatakan, “Di sepanjang hidup saya, baru kali ini saya merasa lebih 
hidup.” Untuk beberapa alasan yang sulit dimengerti, pengalaman dibebaskan 

terasa jauh lebih menyenangkan daripada berada dalam kebebasan. 
Bagi mereka yang menikmati kebebasan setiap hari, sukacita yang dirasakan 
Olaf bisa menjadi pengingat yang baik tentang begitu mudahnya kita lupa 
bahwa kita telah diberkati. Hal itu juga berlaku dalam hidup rohani. Mereka 
yang telah lama menjadi orang Kristen sering melupakan bagaimana rasanya 
menjadi hamba dosa. Kita dapat menjadi puas diri dan bahkan tidak lagi men-
gucap syukur. Namun, Allah memberikan sebuah pengingat melalui seorang 
petobat baru yang kesaksiannya begitu menggugah tentang apa yang telah 
Allah perbuat dalam hidupnya. Kesaksian itu mengingatkan kita kembali akan 
sukacita yang kita peroleh ketika kita “dimerdekakan dari hukum dosa dan 

hukum maut” (Rm. 8:2). 
Jika kebebasan telah membuat Anda bosan, atau jika Anda cenderung me-
musatkan perhatian kepada apa yang Anda tidak dapat lakukan, pertimbang-
kanlah hal ini: Bukan saja Anda tidak lagi diperbudak dosa, Anda juga telah 
dibebaskan untuk menjadi kudus dan menikmati hidup kekal bersama Yesus 

Kristus! (Rm. 6:22). 
Rayakanlah kebebasan Anda di dalam Kristus dengan meluangkan waktu untuk 
mengucap syukur kepada Allah atas hal-hal yang Anda dapat lakukan secara 

bebas sebagai hamba-Nya. 
 

Merayakan Kebebasan 

Roh, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari 
hukum dosa dan hukum maut. 

Roma 8 : 2Roma 8 : 2Roma 8 : 2Roma 8 : 2    

Hidup bagi Kristus membawa kebebasan sejati. 
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Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan 
itu sebagai kesempatan 

untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seo-
rang akan yang lain oleh kasih.  

Galatia 5:13 

Kebebasan tidak memberi kita 
hak untuk melakukan apa yang 
kita suka, tetapi apa yang 
menyukakan Allah.  

Kebebasan 
Berbahaya 

Kebebasan dapat membahayakan di tangan orang yang tidak mengetahui bagaimana 
menggunakannya. Itulah alasan mengapa para penjahat dimasukkan di penjara yang 
berpagar duri, berdinding baja, dan berbatas beton. Atau bayangkan api unggun 
yang dibiarkan menyala di hutan kering. Api ini dengan cepat menjadi kebakaran 
dahsyat. Kebebasan tanpa kendali dapat menyebabkan kekacauan. 
Tidak ada yang lebih berarti dibandingkan dengan hidup kekristenan. Umat percaya 
bebas dari kutukan hukum, penghukumannya, dan kuasa yang menyebabkan rasa 
bersalah. Ketakutan, kekhawatiran, dan rasa bersalah telah digantikan oleh ke-
damaian, pengampunan, dan kemerdekaan. Siapa yang dapat merasa lebih merdeka 
dibandingkan dengan orang yang telah dimerdekakan jiwanya? Namun, dalam kondisi 
inilah, kita sering gagal. Kita sering menggunakan kemerdekaan ini untuk hidup 
menuruti kedagingan, atau kita merasa berhak atas apa yang telah Allah percaya-
kan kepada kita. Kita tergelincir ke dalam pola kehidupan yang terlalu baik bagi diri 
sendiri, terutama di masyarakat kelas atas. 
Menggunakan kebebasan secara tepat adalah dengan “iman yang bekerja oleh 
kasih” untuk saling melayani (Gal. 5:6,13). Ketika kita bersandar kepada Roh Kudus 
dan menggunakan energi kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka 
perbuatan daging yang menghancurkan akan dikendalikan-Nya (ay.16-21). Marilah 
kita selalu menggunakan kebebasan kita untuk membangun, bukan untuk merun-
tuhkan. 
Seperti api yang dahsyat, kebebasan tanpa batas sungguh berbahaya. Namun jika 
dikendalikan, kebebasan dapat menjadi berkat. 
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Kirim jawabanmu ke 
08562129638 

Hadiah menarik untuk  
1 orang pengirim pertama 

GAMES 

Jawaban Games Edisi Sebelumnya 

    
Ini gambar Ini gambar Ini gambar Ini gambar     

apa sih apa sih apa sih apa sih …    ????????    
 

Ayo tebak… 
Kira-kira ada 
berapa wajah 
tersembunyi 
dalam gambar 

ini.. 
 
 
 
 

tau jawabannya ?? 



 

Ada pepatah yang mengatakan bahwa, “Sampah seseorang adalah harta bagi orang lain.” 
Ketika David Dudley mencoba untuk membantu orangtuanya membersihkan rumah dari “barang
-barang yang tidak diperlukan” sebelum pindah ke rumah yang lebih kecil, ia menemukan kesu-
litan. Ia sering marah karena orangtuanya menolak untuk membuang barang-barang yang tidak 
pernah lagi mereka pakai selama puluhan tahun. Akhirnya ayah David menjelaskan supaya ia 
memahami bahwa meskipun sudah usang dan tidak berguna, barang-barang tersebut mengin-
gatkannya pada kawan-kawan dekat dan kejadian-kejadian penting. Membuang barang-barang 
itu terasa seperti membuang kenangan lama. 
Persamaan secara rohani tentang keengganan kita untuk melepaskan barang-barang yang ti-
dak berguna di dalam rumah kita adalah ketidakmampuan kita untuk membersihkan hati kita 
dari sikap-sikap yang membebani kita. 
Selama bertahun-tahun Saulus dari Tarsus berpegang kepada “kebenaran” dengan menaati 
hukum Taurat secara mutlak, sampai ia bertemu dengan Yesus di dalam peristiwa yang mem-
butakannya saat melakukan perjalanan ke Damsyik (Kis. 9:1-8). Ketika bertemu langsung den-
gan Juruselamat yang telah bangkit, Paulus melepaskan kehidupan yang sangat dibangga-
kannya. Kemudian ia menulis, “Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang 
kuanggap rugi karena Kristus” (Flp. 3:7). 
Ketika Roh Kudus mendorong kita untuk melepaskan segala sikap yang menghalangi kita untuk 
mengikut Kristus, kita menemukan kemerdekaan sejati untuk melepaskannya.     

Melepaskan 
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena 

Kristus.  

Melalui Kristus kita memiliki Melalui Kristus kita memiliki Melalui Kristus kita memiliki Melalui Kristus kita memiliki     
kemerdekaan untuk melepaskan kemerdekaan untuk melepaskan kemerdekaan untuk melepaskan kemerdekaan untuk melepaskan 

segala sesuatu yang perlu segala sesuatu yang perlu segala sesuatu yang perlu segala sesuatu yang perlu 
dilepaskan.dilepaskan.dilepaskan.dilepaskan.    

F ilipi 3:7 



 

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 di-
inginkannya. Pilihan ini membawa konsekuensi pada usaha yang terus menerus dan hanya ber-
henti 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, dibu-
tuhkan 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 ha-
rus diulang, langkah demi langkah, tempaan demi tempaan. Pilihan kedua mempunyai efek per-
juangan 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 membentuk sesuatu seperti yang kita 
inginkan. Sebagai emasnya, kita adalah pihak yang sedang dibentuk untuk menjadi yang di-
inginkan ’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 selesaikan. 
Perjuangan tidak pernah ringan, tidak pernah menyenangkan dan selalu ada pengorbanan. Na-
mun 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 penderitaannya karena tidak ada se-
seorangpun yang dapat berbangga akan sesuatu yang 
didapatkannya dengan percuma. Tidak ada seorang 
pemenang lomba yang tidak bangga atas setiap rin-
gangan lomba yang  
berhasil diatasinya. by: 

Pdt. Eddy Tatimu, MA  
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Jangan takut ditempa 
Jangan takut menderita 

Perjuangan adalah proses 
Penderitaan adalah  

kebanggaan sang pemenang 
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Salah seorang mantan presiden Amerika, John Fitzgerald Kennedy atau biasa kita kenal dengan sebutan 
John F. Kennedy (JFK), dalam pidatonya di acara inagurasinya sebagai Presiden Amerika yang baru men-
gucapkan suatu kalimat yang cukup dikenal oleh banyak bangsa. Isinya kurang lebih adalah, “And so, my 
fellow Americans, ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country” (Jadi, 
teman-temanku warga negara Amerika, jangan pernah tanyakan apa yang telah negara lakukan bagimu; 
tanyakanlah dirimu sendiri apa yang telah kau lakukan untuk negaramu). 
Pernyataan yang dilontarkan oleh John F. Kennedy ini memiliki dua makna yang saling melombai dan me-
maknai pernyataan itu secara berbeda satu sama lainnya. Makna pertama adalah ajakan Kennedy 
kepada setiap warga negaranya agar dapat memajukan diri mereka dan saling bahu-membahu sekaligus 
saling berlomba membangun negara mereka menjadi negara yang lebih adil dan makmur melalui kontri-
busi mereka masing-masing sedang makna yang kedua dari perkataan itu adalah penghargaan tertinggi 
dari dirinya kepada setiap orang atas apa yang telah mereka raih dan yang mereka berikan dalam 
keterbatasan mereka untuk dapat membangun negara tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya. 
Pada dasarnya, apa yang diutarakan oleh JFK tak banyak berbeda dengan pernyataan para penginjil 
mula-mula seperti Paulus, nabi-nabi pendahulu seperti Raja Salomo dan Nehemia sampai Imam Agung 
Pengantara kita, Kristus Yesus, pernah mengutarakannya saat berbicara mengenai pajak kepada kaisar.  
Kitab Nehemia bercerita tentang seorang budak yang sekaligus adalah nabi Tuhan bernama Nehemia, 
seorang keturunan Israel yang berada di negeri yang jauh dari Israel dan lebih makmur dari Israel saat 
itu(masa-masa perbudakan) tetapi rela meninggalkan semua kenikmatan itu untuk membangun lagi 
Yerusalem yang telah rubuh. Nehemia, dalam kitabnya, diceritakan memiliki posisi yang sangat dekat 
dengan raja yang berkuasa saat itu (raja Artahsasta) dan menjadi orang kepercayaan raja saat itu (Juru 

Minum Raja).  
 
Dalam kitab itu diceritakan, meskipun 
Nehemia mengetahui dia berada jauh 
dari tempat dimana seharusnya dia 
berasal, Israel, dan dia memiliki posisi 
yang cukup penting namun Nehemia 
masih mengingat akan apa yang per-
nah diceritakan dan diajarkan 
kepadanya oleh para pendahulunya 
mengenai negara Israel, kota suci Yeru-
salem dan posisi serta kewajiban dia 
sebagai salah satu warga negara. Ne-
hemia secara sadar mengerti panggi-
lannya yang berasal dari Tuhan dan 
bagaimana dia harus bertindak terha-
dap negara tercintanya saat sedang 
terpuruk tanpa harus melawan Allah 
dan kehendak-Nya. 
 

Save Our Nation 



 

Sebagai umat 
pilihannya yang 
telah dipilih untuk 
d i s e l a m a t k a n , 
ditentukan untuk 
digerakkan oleh 
Roh Kudus agar 
dapat percaya 
kepada Juruse-
lamat, kita juga 
memiliki kewajiban 
untuk melakukan 
apa yang telah 
ditugaskan oleh 
Tuhan kepada kita 
saat kita berada di 
dunia, termasuk 
ambil bagian dalam 

membangun negara kita ini. Namun, sebelum kita membangun negara ini, kita harus menyadari apa arti 
kehadiran kita didalam negara ini, posisi kita dalam pembangunan dan pengembangan negara dan apa 
saja yang harus disiapkan oleh diri kita agar dapat bersama-sama berkontribusi untuk membangun 
negara ini. Apa yang harus kita lakukan? Perhatian penuh akan panggilan Tuhan kepada kita adalah 
jawabannya.Pribadi sebuah ciptaan dalam kehidupannya hanya akan memiliki esensi hidup ketika diper-
gunakan sesuai tujuan pencipta ketika menciptakannya. Berarti, arti hidup sebuah ciptaan tak jauh dari-
pada tujuan dia diciptakan. Begitu juga posisi manusia dihadapan Tuhan. Manusia yang tak lain adalah 
makhluk ciptaan memiliki tujuan yang ditanamkan oleh Allah Bapa ketika diciptakan. Esensi hidup dan 
kegunaan kita serta kejelasan arah yang harus kita ambil dalam bertindak sesuai dengan apa yang 
telah ditugaskan oleh Allah hanya akan menjadi jelas ketika kita mengerti apa tujuan kita diciptakan. 
Satu hal yang perlu diingat, Allah telah berjanji kepada setiap umat-Nya bahwa apa yang direka-
rekakan Allah kepada kita dalam rangka mencapai tujuan hidupnya tidak jauh-jauh demi kebaikan kita 
juga. Ayah kita yang berada di dunia saja tahu apa yang terbaik untuk kita, apalagi Bapa kita yang di 
sorga!! 
Setiap dari kita tak mungkin secara tak sengaja diberikan izin oleh Tuhan untuk lahir di Indonesia. Kita 
saat ini memiliki posisi yang sama seperti Nehemia. Kita, pemuda-pemuda yang akan mewarisi negara 
kita ke depannya nanti dan yang seharusnya dapat mencetak sejarah baru bagi negara ini, sedang 
berada dalam keadaan dimana kita sedang mengalami kenyamanan (dunia pendidikan yang masih ideal, 
uang kiriman masih berasal dari orang lain) tetapi dinding-dinding pelindung tanah kelahiran kita sudah 
roboh dan harus dibangun kembali. Penemuan tujuan kita ditempatkan di sini dan kepekaan kita dalam 
mengerti perintah Allah Bapa adalah pilihan kita. Mari kita berkaca kepada firman-Nya agar mengerti 
bagaimana seharusnya kita bertindak dalam membangun tembok negara kita yang telah runtuh. Bangsa 
kita butuh pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah di tengah keberadaannya saat ini.  

 
Mari kita membangun bangsa ini dimulai dari diri kita sendiri  

dengan tetap hidup berintegritas di hadapan Tuhan. 
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Teknologi Indonesia 
 
Tiga orang pria sedang duduk diruangan sauna, Seorang Amerika, Jepang dan saudara kita orang Indo-
nesia. Keheningan didalam ruangan sauna dipecahkan oleh bunyi, ..bip,...bip,....bip...... Orang Amerika mem-
buka telapak tangan kirinya, dan membaca tulisan yang tertulis ditelapak tangannya itu. Dua rekan 
se"sauna"nya dengan kagum melihat tulisan yang muncul ditelapak tangan orang Amerika tersebut. 
Oh, telapak tangan saya telah ditanamkan cips, saya dapat langsung menerima pesan SMS tanpa alat , 
tertulis ditelapak tangan saya,...ujar si Amerika. 
Sesaat kemudian terdengar dering telepon, orang Jepang mengangkat tangan kanannya, jempol didekat-
kan ke telinga sedangkan jari kelingking kebibirnya, Oh maaf, saya terima telepon dulu, tangan saya su-
dah berisi cips, saya dapat menerima dan berbicara melalui 2 jari saya tanpa menggunakan HP kata si 
Jepang. 
Melihat semua itu, sahabat kita dari Indonesia mulai gugup, Apa yang bisa saya tunjukkan untuk men-
galahkan orang orang ini? pikirnya. Karena stress, keinginannya untuk buang air besar tidak tertahankan 
lagi. Usai buang air, dia kembali lagi ke ruang sauna, tetapi karena tidak biasa membasuh bokongnya 
dengan kertas toilet, seuntai kertas toilet masih berjuntai di belahan bokongnya. 
Dengan keheranan dan jijik orang Jepang dan orang Amerika menunjuk ke untaian kertas "sisa" tsb dan 
berkata: Kertas apa itu yang tergantung dibokong anda...? 
Oh maaf, saya baru terima 
Fax, terima kasih..! 

NOT ME 
Orang AMERIKA kentut bilang EXCUSE ME.  
Orang British kentut bilang PARDON ME.  
Orang SINGAPORE kentut bilang I'M SORRY.  
Kalo Orang Indonesia kentut, pasti bilang NOT ME!! NOT ME! 
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