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arik napas, buang napas, anda 
melakukannya 12-14 kali setiap 
menit tanpa perlu berpikir.    

Pada saat beristirahat, paru-paru anda  mengisi 
enam liter udara setiap menitnya.  Saat anda 
bekerja keras, paru-paru anda dapat mengisi 
hinggal lebih dari seratus liter. 

Bernapas adalah sebuah keajaiban yang tidak 
habisnya dapat kita pikirkan. Ia berlangsung 
begitu saja, dan kita melakukannya tanpa 
sadar. 

Tuhan telah menciptakan kita dengan 
kemampuan untuk bernapas untuk 
mempertahankan hidup kita.  Ia juga telah 
memberikan sebuah jalan untuk “bernapas 
secara rohani” untuk kelangsungan hidup 
rohani kita. 

Dr. BIll Right, pendiri Campus Crusade for 
Christ mengatakan “Bernapas rohani sama 
dengan bernapas jasmani, itu adalah suatu 
proses dari mengambil sesuatu yang murni dan 
membuang yang  tidak berguna. Sebuah 
latihan dalam iman yang memungkinkan kita 
untuk mengalami kasih Allah dan 
pengampunan.." 

"Tetapi kebanyakan orang kristen tidak 
menyadari bahwa konsep bernapas secara 
rohani adalah penguji iman dan sebagai 
hasilnya mengalami kerohanian roller coaster. 
Kita beranjak dari setiap pergumulan kepada 
yang lainnya dan kemudian menyadari bahwa 
hidup kita tidak berbuah” 

Betty Lau, seorang pemimpin penginjilan 
pernah bersaksi seperti ini "Saya bersemangat 
untuk menghidupkan kekristenan saya, dan 
kemudian saat sesuatu terjadi, saya hilang 
kendali. Ia menceritakan suatu hari ia pulang 
kerumah saat liburan sekolah dengan suatu 
semangat yang menyala, dan kemudian di 
rumah ia malah bertengkar dengan saudarinya, 
“Pintu dibanting, dan ada kata makian dan adik 
saya kemudian pergi. Dipenuhi oleh roh kudus 
adalah suatu teori, tapi tidak berhasil dalam 
kehidupan sehari-hari." Kemudian ia 
menemukan disiplin setiap hari yang disebut 
Bernapas rohani dan menemukan manfaatnya. 

Apakah Bernapas secara Rohani? 

Bernapas secara fisik menyediakan tubuh kita 
oksigen secara berkesinambungan, yang 
diperlukan untuk memproduksi energi.  
Bernapas juga menghasilkan suatu produk 
sampingan yaitu karbondioksida yang dalam 
jumlah yang besar adalah racun. 

Bernapas secara rohani seperti juga secara 
fisik adalah: 

Kita “membuang napas” dengan mengakui 
dosa dan minta pengampunan Allah.  

Kita “menarik napas” dengan meminta Roh 
Kudus selalu mengendalikan dan menguatkan 
agar kita tidak kembali kepada dosa. 

Biasanya kita tidak sadari proses bernapas 
secara fisik.  Tetapi, bernapas secara rohani 
sangat memerlukan kesadaran penuh - dan 
kesiapan untuk mengakui dosa kita dan 
mempercayai tuntunan Allah. 

bersambung ke hal 6 
 

Oksigen Rohani: Sudahkah anda 
mendapatkannya? 

oleh Stacy Wiebe, Editor, Christian Women Today erapa sering anda dalam 
situasi seperti ini? Anda 
memandang kalender, atau 
mendengar penyiar berita, 

atau ditanya oleh suami anda 
mengenai tanggal, dan anda 
terkejut sendiri, karena sekarang 
sudah bulan Agustus, rasanya 
baru kemarin merayakan tahun 
baru.  Sekarang sudah hari Jumat, 
padahal rasanya baru kemarin hari 
Sabat.  Hari-hari berlalu dengan 
begitu cepat, dan kita berkata, 
“Aduh, tidak terasa, ya?”  
 
Pengkhotbah 1:5,6 “Matahari 
terbit, matahari terbenam, lalu 
terburu-buru menuju tempat ia 
terbit kembali. Angin bertiup ke 
selatan, lalu berputar ke utara, 
terus-menerus ia berputar dan 
dalam putarannya angin itu 
kembali.” 
 
Waktu akan terus berjalan, dan 
mungkin terasa sangat cepat. 
Tidak ada yang dapat kita lakukan 
untuk mengubahnya.  Tetapi kita 
dapat menikmatinya.  Buletin 
Shepherdess ini ditujukan agar kita 
boleh mendapatkan udara segar 
dalam kesibukan kita, di rumah 
ataupun di dalam pelayanan kita. 
Kita dapat menikmati waktu yang 
berjalan cepat dengan suatu 
energi diperbarui. Mudah-mudahan 
ibu-ibu Shepherdess memperoleh 
manfaat dari buletin ini.  

Dari Redaksi  

Isi Edisi ini Kegiatan Shepherdess Bulan Januari - Maret 2001                   hal-2 
Apakah Kepercayaan Diri Bagi Wanita?                                     hal-3 
Resep dan Tip Memasak                                                              hal-5 
Berita Dari Rumania                                                                      hal-6    

Menarik napas adalah untuk 
menarik oksigen dan membuang 
n a p a s  a d a l a h  u n t u k 
mengeluarkan karbondioksida 

Kami menerima tulisan, artikel, kritik, dan 
semua bentuk partisipasi dari anggota 
Sheperdess Konferens DKI. 
Melalui: 
 

Ibu Erna Sagala 
Telp 8802039 ernayulia@mailcity.com 

Ibu Annie Sihombing 
Telp 8894710 lindri@altavista.com 

Ibu S.M. Situmeang 
Kantor Konferens DKI Telp 83703159 
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ita patut mengucapkan segala 
puji dan syukur kepada Tuhan 
atas segala berkat-berkat dan 
pemeliharaanNya yang kita 
telah rasakan sepanjang tahun 

2000 yang telah lalu, sehingga kita tiba 
pada tahun 2001 ini dengan sehat 
walafiat dan senang, baik dalam badani 
maupun rohani. 
Kemungkinan banyak juga tantangan 
yang kita hadapi dalam hidup ini, di 
dalam  rumahtangga kita, baik didalam 
pekerjaan dan bahkan dalam jemaat-
jemaat kita sendiri, tetapi dengan 
pertolongan Tuhan kita dapat lalui 
semuanya itu. 
Dan bilamana kita menghitung-hitung, 
masih jauh lebih banyak berkat-berkat 
Tuhan yang kita telah terima masing-
masing.  Pada tahun 2001 ini kita telah 
mulai melakukan kegiatan kita di dalam 
penginjilan dengan cara menolong 
sesama kita manusia, selama masih 
dapat kita lakukan yang terbaik kepada 
sesama kita, dan kepada orang yang 
memerlukan pertolongan, kemudian 
m em ba n tu  o r an g -o ran g  ya n g 
berkekurangan. 
Pada tanggal 23-25 Pebruai 2001, 
Shepherdess dan BWA mengadakan 
seminar Shepherdess & BWA se-DKI 
Konferens di Hotel Mars 91 di Cipayung, 
dimana kita telah mendapatkan pelajaran 
yang indah dan baik mengenai: 
1. Bagaimanakah kita umat-umat Tuhan 
berbusana (berpakaian), menurut Alkitab 
dan Roh Nubuat di dalam gereja dan 
juga sehari-hari. 

2. Bagaimanakah kita sebagai ibu-ibu di 
dalam jemaat mengajar dan membimbing 
anak-anak kita, menjadi anak-anak yang 
baik dan sopan duduk di dalam gereja, 
serta membawa mereka hari demi hari 
lebih dekat di kaki Yesus? 
3. Jadilah kita wanita-wanita Advent 
menjadi terang dan tetesan air hujan 
dimanapun kita berada (di sekeliling kita). 
Dan masih banyak lagi pelajaran-
pelajaran yang sangat indah dan 
berharga yang kita dapatkan selama 
seminar berjalan hingga selesai, pada 
hari Minggu siang tanggal 25 Pebruari 
2001.  Oleh sebab itu sungguh sangat 
disayangkan dan sangat sangat rugi bagi 
anggota Shepherdess dan BWA yang 
tidak hadir pada seminar itu. 
Maka dengan segala hormat kami 
memohon, kepada semua Shepherdess 
dan BWA supaya bilaman diadakan 
Seminar Shepherdss dan  BWA kami 
sangat mengharapkan kehadirannya. 
Kemudian pada tanggal 12 Maret 2001 
Shepherdess dan BWA mengadakan 
kegiatan mengunjungi Lembaga 
Permasyarakatan (Penjara) di Bekasi 
dan lebih dahulu mengadakan kunjungan 
(kebaktian) yang dibacakan oleh Pdt.R.S. 
Situmeang, Ketua Konferens DKI.  
Setelah selesai kebaktian, diberikan 
kesempatan kepada mereka yang mau 
bersaksi dan ada beberapa orang yang 
bersaksi, yang menyatakan bahwa 
Tuhan itu maha kasih, kemudian mereka 
menyambut kedantangan kami dengan 
hati yang senang. 
Kemudian Koordinator Shepherdess Ibu 

S.M. Situmeang dan Pimpinan BWA, Ibu 
K. Ritonga, membagi-bagikan bingkisan 
seperti : sabun mandi, odol, dan indomi, 
dan mereka sangat senang dan 
mengucapkan banyak terimakasih atas 
kunjungan kami kepada mereka yang 
sedang berada di penjara. 
Dan berikutnya, kegiatan Shepherdess 
dan BWA, bergabung dengan BWA 
Jemaat Salemba berkunjung ke rumah 
Jompo di Kwitang, Jakarta Pusat, pada 
tanggal 5 April 2001, dimana dari Jemaat 
Salemba, BWA-nya ada kurang lebih 9 
orang dan ditambah 2 orang Pendeta.  
Ibu-ibu dari Jemaat Salemba membawa 
minyak, indomi, gula dan sabun dan dari 
Shepherdess ada 40 bingkisan yang 
berisi biskuit dan 3 macam rotinya. 
Sebelum pembagian oleh-oleh yang 
kami bawa, terlebih dahulu kami 
mengadakan kebaktian siang yang 
dibawakan oleh Pdt. R. Hutapea.  
Setelah selesai kebaktian, Ibu Situmeang 
memberi kesempatan pada ibu-ibu jompo 
untuk menyanyi spesial, begitu 
senangnya mereka dan semangatnya 
untuk bersaksi dan bernyanyi meskipun 
mereka sudah berumur 60 -94 tahun. 
Kemudian berikutnya Pimpinan Rumah 
Jompo mengadakan kata sambutan yang 
menyatakan begitu senangnya mereka 
menyambut kedatangan kami ibu-ibu 
Shepherdess dan BWA Advent.  
Sesudah selesai acara, maka kami 
membagikan bingkisan dari Kantor 
Konfrens dan Jemaat Salemba.  Ada 
beberapa orang yang tidak hadir karena 
sakit dan kami mengadakan kunjungan 
ke kamar-kamar sambil berdoa untuk 
mereka. 
Begitulah terharunya mereka atas 
kedatangan kami dan sampai ada yang 
menangis karena kedatangan kami 
sampai di kamar-kamar mereka yang 
sedang sakit. 
Demikianlah cerita  singkatnya 
kunjungan kami di rumah jompo Karya 
Kasih yang ada di Kwitang, Jakarta.  
Inilah kegiatan-kegiatan Shepherdess 
dan BWA yang telah diadakan dari bulan 
Januari - Maret 2001. 
Semoga Tuhan memberkati semua acara 
yang telah dilakukan dan jadi berkat 
untuk semua yang telah dikunjungi.  
Biarlah semua yang kami kunjungi akan 
memuliakan nama Tuhan, sebab hanya 
oleh pertolongan Tuhanlah semuanya itu 
dapat kami laksanakan, dan semoga 
Tuhan akan memberikan kesehatan dan 
kekua tan  kepada  Koord ina to r 
Shepherdess dan BWA supaya hari-hari 
mendatang dapat melakukan yang lebih 
baik lagi untuk mengatakan keperdulian 
bagi mereka yang membutuhkan 
pertolongan. Inilah semua kegiatan yang 
telah Shepherdess lakukan selama 1 
triwulan . 

Kegiatan Shepherdess Konferens DKI Jan - Mar 2001  oleh Ibu S. M. Situmeang 

10.        Ekspresi wajah Kucing. 
9.          Kebutuhan untuk memiliki sepatu dengan model yang sama dan 

      warna yang berbeda 
8.          Mengapa kacang-kacangan baik untuk kesehatan 
7.          Pakaian yang membuat pemakainya kelihatan gemuk 
6.          Mengemudi mobil tanpa terburu-buru 
5.          Perbedaan antara beige, krem, broken white dan putih telur. 
4.          Menggunting poni untuk merangsang pertumbuhannya 
3.          Pelentik Bulu Mata 
2.          Ketidaktepatan setiap timbangan badan yang terjadi 
 
DAN, yang nomor satu hanya Wanita yang dapat mengerti 
 
1.           SESAMA WANITA 

10 Hal yang hanya dimengerti oleh Wanita  
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Kepercayaan diri adalah sangat manusiawi.  Walaupun topik ini telah sering dibicarakan, 
banyak wanita yang berusaha dengan keras dalam hal ini dan tidak berhasil. Ini adalah suatu 
tulisan bagaimana menyeimbangkan suatu rasa Percaya Diri. 

Ada suatu revolusi yang terjadi, tulis Gloria Steinem, penulis buku “Revolution From Within” sebuah 
buku tentang kepercayaan diri.  Pada pembukaan buku itu ia menulis, “Semakin sering saya bicara 
dengan pria dan wanita, lebih sering terlihat bahwa perasaan tidak sempurna, kekosongan, ragu akan 
diri sendiri dan bahkan membenci diri sendiri yang berkembang.  Walaupun mereka sudah banyak 
pengalaman atau banyak kesuksesan, mereka menunjukkan pada dunia perasaan yang berlawanan.” 

Pada saat saya mengunjungi dan bekerja di bagian dunia yang berbeda, sama menemukan hal yang 
sama sedang terjadi.  Daerah kepercayaan diri sedang digali dan banyak solusi yang ditemukan.  
Walaupun topik ini menarik dan menghasilkan tumpukan diskusi dan materi, banyak di antara kita 
yang terus bergumul di sini. Saya pernah mendengar ungkapan, Ada lima biliun manusia di seluruh 
dunia , dan lima bilium yang bergumul dengan kepercayaan dirinya.  Ini adalah kondisi yang sangat 
manusiawi."  Marilah sekali lagi kita pelajari tentang  Percaya Diri dan cara untuk mendapatkannya. 

Apa itu Percaya Diri? 
Sangat masuk akal bahwa untuk mendapatkan Percaya Diri kita harus selalu berkaitan dengan 
pencipta kita, Tuhan Allah.  Kita telah diciptakan dengan suatu kebutuhan akan perasaan tenteram 
dan puas akan diri kita, dan Tuhan menyediakan cara untuk memenuhinya jika kita bersama-sama 
dengan Dia. 
Bagaimana Kita Mendapatkan Percaya Diri? 
Lihatlah diri anda dengan kejujuran untuk mengintrospeksi dimana tempat anda dan kemana anda 
akan pergi. 
Bagaimana kita mempertahankan Percaya Diri yang baik? 
Kita perlu untuk setiap hari “menyetel” kembali perasaan Percaya Diri.  Dimulai dari pikiran kita, kita 
harus selalu pikirkan apa yang benar tentang diri kita. 
 
Apa itu Percaya Diri? 
Kebutuhan kita yang mendasar adalah suatu penghargaan atas diri kita.  Perasaan ini memiliki dua 
bagian: ketenteraman dan pengakuan.  Ketenteraman adalah dicintai dan diterima sebagai mana 
adanya dan bukan karena apa yang saya lakukan.  Ini yang Gloria Steinem sebut sebagai inti dari 
Percaya Diri dan para psikolog sebut sebagai Percaya Diri global, dicintai dan diterima. 

Pengakuan berarti memiliki sesuatu yang berguna dalam hidup atau sesuatu yang memadai.  Steinem  
menyebut ini sebagai Percaya Diri situasional.  Kita diketahui baik karena apa yang kita lakukan. 
Masalahnya,kita mengembangkan suatu pikiran yang dipenuhi asumsi akan apa yang kita anggap 
cocok untuk ketenteraman dan pengakuan diri kita. Jika kita tidak mengalami kasih tidak bersyarat di 
masa kanak-kanak kita, kita akan mengalami suatu tekanan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut.  
Jika kita tidak diberikan suatu perasaan kompeten dan pengakuan atas diri kita waktu masa kanak-
kanak, kita akan mengalami tekanan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut dimana saja. 

Bentuk yang benar dari ketenteraman di masa kanak-kanak, suatu nilai intrinsik, dapat dipengaruhi 
oleh banyak hal, dan penganiayaan pada tingkat manapun menumbuhkan masalah.  Hidup dengan 
olok-olok terus-menerus, celaan dan pandangan negatif mempengaruhi ketenteraman di masa kanak-
kanak sampai ia dewasa.  Mungkin anda mendengar orangtua mengkritik seorang anak.  Bukan hanya 
kata-kata yang mereka gunakan, tetapi nada suara mereka juga mempengaruhi anak itu. 

Seorang anak yang mendengar ini kemudian menyimpan kata-kata dan nada suara di pikirannya, dan 
kemudian ia percayai.  Di sebuah kaset di pikirannya, pesan-pesan itu menjadi informasi penting yang 
ia pelajari dari orangtuanya.  Beberapa orangtua menginginkan anaknya menjadi sangat berhasil.  Dan 
anak-anak itu tumbuh menjadi orang yang takut akan suara orangtua mereka..  Anak-anak sekarang 
memberontak dalam tubuh orang dewasa. Asumsi apa , yang kita sebagai wanita dewasa masih 
simpan di pikiran kita? 

Saya perhatikan bahwa asumsi-asumsi dimulai saat kita masih kanak-kanak dan kemudian ditambah 
pengaruh dari teman sepermainan kita.  Kita mengembangkannya ke arah yang salah dan asumsi 
yang salah tidak memberi kita kasih tidak bersyarat, penerimaan dan pengakuan yang teguh dalam 
kehidupan kita.  Kita hanya mendapatkan Percaya Diri sementara. 

Apakah asumsi yang salah ini sudah mengendalikan anda? 

Saya akan bahagia bila: 
+ Saya mempunyai hubungan penuh cinta 
+ Saya tak pernah dikritik 
+Saya tak pernah ditolak  

Bagaimana dengan kebutuhan akan 
pengakuan? 

Saya akan bahagia bila: 
+Saya pintar di sekolah 
+ Saya menang dalam pertandingan 
+ Saya sukses secara finansial 
+Jika saya menjadi pemimpin 

Sekarang, kita sebagai wanita ingin agar 
kebutuhan ini dipenuhi dan kita akan melakukan 
suatu usaha untuk meraihnya. Tapi, jika kita 
berusaha untuk mendapatkannya sesuai dengan 
asumsi salah yang telah kita pikirkan, kita akan 
hancur saat asumsi itu membimbing kita ke arah 
yang salah.  Kita akan kelelahan dan kehilangan 
arah. 

Pada saat saya remaja, saya menyadari ada 
suatu perasaan tidak tenteram dan tidak penting.  
Saya masih ingat jelas asumsi salah yaitu jika 
saya orang yang disukai, maka saya akan punya 
kekasih yang baik, dan saya akan merasa 
bahagia.  Saya ingat saya berusaha agar 
kepribadian saya menyenangkan. Saya 
berusaha berbicara dan berlaku agar 
menyenangkan bagi beberapa orang.  Jadi saya 

harus berubah-ubah sesuai dengan keinginan 
orang yang berbeda. Pada saat saya belajar di 
Universitas, saya mengumpulkan dana untuk 
universitas dengan mengajar dan membuat 
pertunjukan tari klasik di Toronto.  Saya sudah 
memenangkan beberapa kompetisi, dan setelah 
saya mengajar di Toronto, saya mendapatkan 
hal itu sangat menyenangkan untuk saya.  Saya 
merasakan suatu perasaan yang bangga saat 
menang kompetisi, terlibat dalam pertunjukan, 
mendapatkan pujian dan penghargaan. Tentu 
saja dana yang saya dapatkan juga 
menyenangkan, dan terutama suatu pengakuan 
atas apa yang saya lakukan. 

Pengakuan ini, tidak bertahan lama.  Dan 
setelah suatu pertunjukan yang sukses, 
pertemuan, pesta, saya merasa suatu 
kekosongan menyergap saya. 

Jadi saya pelajari bahwa mencari sebuah 
pengakuan yang permanen dari orang yang 
tidak sempurna tidak akan berhasil.  Kita terlalu 
sibuk untuk berusaha meraih ketenteraman dan 
pengakuan, dan setelah mendapatkannya ia  

PD ... sambungan dari hal 3 

PD? Perlu! 
Oleh Darla Walker 

Kita telah diciptakan dengan suatu kebutuhan 
akan perasaan tenteram dan puas akan diri 
kita, dan Tuhan menyediakan cara untuk 
memenuhinya jika kita bersama-sama 
dengan Dia. 
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tidak bertahan lama. 

Bagaimana Mempertahankan Percaya Diri 
Yang Baik? 

Kita dapat memiliki Percaya Diri yang baik karena 
kita berkaitan dengan pencipta kita, Tuhan Allah.  
Kita diciptakan dengan kebutuhan akan 
ketenteraman dan pengakuan, dan Tuhan juga 
sudah menyediakan jalan untuk mendapatkannya.    

Allah adalah satu-satunya yang paling mengetahui 
tentang diri kita.  Dan kita tidak takut bahwa 
setelah ia mengetahui yang terburuk tentang kita, 
ia akan menolak kita. Tuhan berkata, “Aku 
mengasihimu dengan kasih yang kekal.” Kita tidak 
perlu kuatir tentang apa yang membuat kita 
diterima dalam hubungan kita dengan Allah, 
seperti di dalam hubungan kita dengan manusia. 

Allah sudah melihat hal terburuk dari saya, dan 
masih mengasihi saya.  Inilah ketenteraman yang 
tidak satu hubungan manusia pun dapat penuhi.  
Allah mengetahui kita seutuhnya dan mengasihi 
kita seutuhnya.  Kita tidak perlu takut akan 
penolakanNya, jika kita gagal memenuhi 
harapanNya. Kenyataannya, Allah mengutus 
Kristus untuk membayar ketidaksempurnaan, dan 
ego yang memisahkan kita dengan Dia.  Jadi, 
solusi pertama dalam pertanyaan bagaimana 
memperoleh Percaya Diri adalah mengukuhkan 
hubungan yang erat dengan Allah. 

KasihNya kepada kita selalu sama.  Bukan suatu 
pemikiran positif atau solusi “band-aid”.  Ini adalah 
pemikiran yang benar.  Solusi yang fundamental. 

Kita perlu meyakinkan diri bahwa hubungan kita 
dengan Allah adalah dekat, dan kita perlu menjaga 
kebenaran pikiran ini. Salah satu jalan dengan 
mempelajari firman Allah lebih dalam. 

Saya menghabiskan tahun-tahun untuk mengisi 
kekosongan dengan menciptakan banyak hal 
sebagai Percaya Diri yang sementara.  Suatu 
malam, saya buka hati saya kepada Kristus, saya 
ucapkan doa pendek, agar Ia masuk ke dalam 
hidup saya mengisi kekosongan untuk selama-
lamanya. 

Sebagai wanita, kita terus-menerus membuat 
langkah besar dalam hidup kita, tetapi kita 
membuat kesalahan mendasar jika kita berpikir 
bahwa hubungan kita dan prestasi kita dapat 
memenuhi kebutuhan kita akan ketenteraman dan 
pengakuan. 
Hanya pencipta kita yang dapat melakukannya. 
Dan Ia rindu untuk melakukannya. Lakukanlah 
sekarang. 
 
 
 

 
 

 

 
Dunia mungkin mengatakan bahwa ada 
banyak sebab mengapa Tuhan tidak 
menggunakan saya dan anda. Tapi jangan 
terlalu kuatir. 
 
Musa gagap. 
Baju zirah Daud kebesaran. 
Istri Hosea seorang pelacur 
Amos hanya tamatan sekolah dibawah 
pohon. 
Salomo terlalu kaya. 
Abraham terlalu tua. 
Daud terlalu muda. 
Timotius punya penyakit maag. 
Petrus takut mati. 
Lazarus pernah mati. 
Yohanes suka membenarkan diri sendiri. 
Naomi seorang janda. 
Paulus seorang pembunuh. 
Moses seorang pembunuh juga. 
Daud seorang pembunuh juga. 
Yunus lari dari Tuhan. 
Miriam tukang gosip. 
Gideon dan Tomas peragu. 
Yeremia menderita depresi. 
Marta si pencemas. 
Maria si pemalas. 
Samson gondrong. 
Musa pemarah. Juga Petrus, Paulus dan 
banyak lagi. 
 
Tapi Tuhan tidak pernah mengadakan 
wawancara kerja. Ia mempekerjakan kita, 
karena Ia adalah Bapak kita dan kita 
anakNya. Ia tidak berprasangka, tidak 
menghakimi, tidak mengomel, tidak 
menggerutu, tidak tuli, dan tidak buta akan 
keperluan kita. 
 
Jika kita mau, anugerah Tuhan adalah 
sempurna dan gratis. Setan mungkin 
berkata, “Kamu tidak layak,” Tetapi Yesus 
menjawab, “Memang, terus kenapa?” 
 
Setan menghitung kesalahan kita di masa 
lalu, Allah memandang Salib di masa lalu.  
Keluarlah dari keterbatasan anda kepada 
ketidakterbatasan Allah. 
 

Siapa Yang 
 Dipilih Allah? 
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  Souffle Wortel 
1 kg wortel, direbus dan dicincang halus. 
1/3 cangkir gula 
1/2 cangkir mentega 
3 sendok terigu 
3 butir telur 
2 -1/2 sendok vanila 
 
Panaskan oven hingga 350 derajat. Campur 
semua bahan hingga tercampur dengan baik. 
Bakar selama 45 menit. Variasi: Dihidangkan 
sebagai desert yang hebat dengan tambahan 
krim kocok 

Peggy Hawkins 
JESUS Video Project 

 
Wortel dan Kacang Renyah 

1 ons jeruk mandarin kering 
1-1/2 cangkir nanas segar 
2-1/2 cangkir wortel parut 
1/2 cangkir kelapa diparut kasar 
1/2 cangkir kismis 
1 cangkir kacang walnut (bisa diganti kacang 
tanah) 
1 ons yogurt 
 
Campur semua bahan, kecuali yogurt dan 
dinginkan selama 2 jam. Kemudian masukan 
yogurt dan kocok kembali.   Siap untuk 
dihidangkan. 

Gayle Anne VanFulpen 
NewLife Publications, FL 

 
Roti Wortel 

3/4 cangkir ragi 
1/2 cangkir gula kastor 
2 butir telur 
3 cangkir wortel parut 
1-1/4 cangkir terigu 
1 sendok teh baking powder 
1/2 sendok teh baking soda 
 
Panaskan oven hingga 325 derajat. Campur 
ragi, gula, telur dan wortel, baking powder dan 
soda secara perlahan hingga adonan tidak 
lengket. Bakar selama 1 jam. 

Sus Schmitt Computer Services, FL 
 
 
Semua resep dari  The Joy of Hospitality 
Cookbook, by Vonette Bright and Barbara Ball, 
© Copyrighted 1996 
 
 
 
 
 
 
 

             
Telur lebih baik disimpan di karton daripada di 
tempat penyimpanan telur di kulkas 
 
Telur lebih mudah dibekukan jika bagian yang 
putih dan kuning dipisahkan dan dikocok. 
 
Telur segar lebih berkapur dan kasar, telur yang 
“tua” lebih licin dan berkilau. 
 
Menguliti telur akan lebih mudah jika mereka 
direbus dalam air garam, dan setelah mendidih 
langsung dicuci di air dingin.  
 
Jika sebuah telur rebus dapat diputar seperti 
gasing dengan baik, berarti ia sudah matang.  Jika 
tidak berarti masih setengah matang. 
 
Kocoklah telur dalam temperatur ruangan untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal. 
 
Untuk hasil yang baik, kocoklah putih telur di 
mangkuk logam, tetapi bukan mangkuk 
aluminium, lebih baik mangkuk tembaga. Juga 
jangan di mangkuk plastik, karena mangkuk 
plastik sukar dibersihkan dari lemak yang 
menghalangi telur berkembang maksimal.  
 
Jika anda mau mengocok telur dalam temperatur 
ruangan tetapi tidak sempat menunggu, setelah 
mengeluarkan telur dari kulkas rendam mereka di 
air hangat selamat 10 menit.  
 
Tidak yakin apakah telur anda masih segar? Jika 
mereka terasa ringan, kocoklah.  Dengan 
bertambahnya waktu bagian yang putih akan 
semakin mencair, dan terdengar seperti air di 
dalam kulit telur. 
 
Jangan cuci telur sebelum disimpan, mereka akan 
lebih cepat busuk. 

 -Dari  "Super Tasting Allstar Recipes" Langley Fundamental 
Middle School, Langley, BC, Canada.  

 
1 cangkir persahabatan 
1/2 cangkir harapan 

2 cangkir kasih 
5 sendok keramahtamahan 
1 cangkir kegembiraan 
3 sendok pengertian 
1 1/2 cangkir kejujuran 
 
Campur persahabatan, kasih, dan 
keramahtamahan dalam sebuah mangkuk 
besar. Tambahkan pengertian sedikit demi 
sedikit, campurkan kejujuran dan 
kegembiraan. Sedikit penghargaan boleh 
ditambahkan, dan bakar dalam oven 350 
derajat. Setelah matang hiasi dengan 
harapan dan bagilah dengan semua orang 
yang kau kenal. 
 

Tiga Kreasi dari 
Wortel 

ebih dari setengah jumlah wanita memiliki harapan yang berlebihan 
terhadap ukuran tubuh mereka, menurut majalah Health, tetapi itu bukan 
karena mereka kesulitan menentukan ukuran. 

Sebuah penelitian di  St. George's Hospital Medical School di  London 
menemukan bahwa pada saat menentukan ukuran kotak-kotak, 50 wanita 
berukuran sedang menjawab dengan benar.  Tetapi jika ditanya ukuran tubuh 
mereka, mereka mengurangi ukuran pinggang sebanyak 25% dan ukuran pinggul 

Tahukah anda... 

Fakta  
tentang Telur 

Resep untuk 
 Damai 

Seorang anak laki-laki membuka sebuah alkitab keluarga yang berat dan sudah tua dengan 
terpesona dan memperhatikan setiap halaman yang menguning baik-baik sebelum 
menemukan sebuah daun yang kering dan coklat di antara halamannya. 

“Ma, lihat apa yang saya dapatkan.” ia memanggil ibunya. 
“Apa itu, sayang?” tanya ibunya. 
“Ini pasti bekas baju Adam di taman Eden.” 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ebuah serangan kepada sebuah 
gereja Advent terjadi di Rumania, 
dilaporkan oleh Viorel Dima, Direktur 
Kebebasan Beragama di Rumania.  

 
Kerusakan yang disebabkan oleh orang tak 
dikenal,  ditemukan tanggal 25 Mei, saat 
anggota gereja tiba untuk kebaktian.  Para 
perusak masuk melalui jendela dan merusak 
hampir semua interior gereja. 

Jendela bagian depan pecah, juga pintu kaca 
bagian dalam dan kaca kolam baptisan.  Organ 
dibalikan dan pecah, lemari kayu, bangku dan 
tangga berantakan beserta beberapa lampu.  
Pegangan tangga rusak parah, dan podium 
terjungkir. Satu kantong semen dibuka dan 
isinya diserbarkan ke seluruh gereja.  Juga 
ditemukan darah di dinding yang diasumsikan 

sebagai darah para perusak tersebut. 

Suratkabar setempat, Evenimentul Zilei, pada 
tanggal 28 Mei melaporkan bahwa kepala polisi 
dari  distrik Polisi Buzau mengidentifikasi 
perusakan ini sebagai “serangan balas 
dendam” yang dilakukan oleh kelompok rohani 
s e t e m p a t . 
 
Dima menyatakan agar peristiwa ini jangan 
menghalangi kerukunan antar agama.  
 
"Sampai para perusak ditemukan, sulit untuk 
menyatakan apa-apa yang menyebabkan 
perusakan ini," he says. "Tapi kita harus 
melihat ini sebagai tanda untuk membuat kita 
waspada untuk menjaga perilaku kita, dan agar 
kita bekerja lebih kerja demi kerukunan 
beragama di negara ini.” 

"Sesungguhnya di Rumania, gereja advent 
mempunyai pengaruh yang baik di antara 
denominasi  yang lain,  dan te lah 
mengembangkan hubungan yang baik dengan 
pemerintah dan pejabat-penjabatnya”, tambah 
Dima. 

Sumber:  ANN. 

kebaikan, pengendalian diri (Gal 5:22,23) dan 
lebih menyerupai Kristus (Rom 12:2; II Kor 
3:18). 

Merasakan doa yang lebih bermakna dan 
belajar firman Allah lebih berarti. 

Mendapatkan kekuatan untuk bersaksi (Kisah 
1:8)  

Siap untuk pergumulan rohani melawan dunia, 
keinginan daging dan setan  (1 Yoh 2:15-17; 
Gal 5:16,17; 1 Pet  5:7-9; Ef 6:10-13).  

Mendapatkan kekuatan untuk bertahan 
terhadap godaan dan dosa (1 Cor 10:13; Fil 
4:13; Ef 1:19-23; 2 Tim 1:7; Rom 6:1-16).3  

Walaupun di dalam semua yang telah lahir 
kembali Roh Kudus telah tinggal, tetapi tidak 
semua dipenuhi oleh Roh Kudus. 

Untuk diisi oleh Roh Kudus, kita harus, dalam 
iman, menyatakan bahwa kita bersandar pada 
Nya dan berpegang pada tanganNya. Kita perlu 
untuk “Selalu dipenuhi oleh Roh Kudus.”Ef  
5:18 

Betty Lau sudah belajar tentang hal itu sejak ia 
mempraktekan bernapas rohani 10 tahun yang 
lalu, dan ia berkata “Itu akan terus berlanjut 
menjadi suatu kebutuhan. Mengakui dosa 
bukan hanya penting, tetapi menjadi suatu 
penyerahan kepada Allah dan meminta Ia 
untuk menuntut kita setiap saat." 
Hasilnya? "Hidup kekristenan saya bukan lagi 
usaha saya sendiri dan usaha untuk menang, “ 
kata Betty, “ tetapi adalah suatu penyerahan 
kepada kuasa Allah.  Walaupun bernapas 
rohani  memerlukan kesadaran penuh, semakin 
lama ia menjadi kebutuhan alami seperti 
bernapas jasmani.” 

Berita dari Rumania : Perusakan Gereja 

Oksigen ... sambungan dari hal 1 

Amy Aker, seorang ibu dari tiga orang anak 
laki-laki balita bersaksi bahwa ia menemukan 
manfaat bernapas rohani dalam perannya 
sebagai orangtua.  "Jika saya tidak mendisiplin 
anak saya dengan benar misalnya dengan 
berteriak atau lainnya, saya kemudian akan 
menyadarinya dan saya akan menyendiri di 
kamar beberapa menit untuk berdoa dan minta 
kekuatan dari Tuhan, saya akui kesalahan 
saya.  Kemudian, setelah saya siap saya akan 
berbaikan dengan anak saya." 

Jangan Tunda “Membuang Napas” 

Kita sebaiknya segera mengakui dan minta 
ampun atas dosa kita, segera setelah kita 
melakukannya.  Jangan buang waktu sampai 
dosa itu berkembang. 

Bernapas rohani adalah menyerahkan 
kekuatan kita mengatasi dosa kepada Allah, 
dan bersyukur atas pengampunan.  Itu juga 
adalah suatu pernyataan dari keinginan kita 
untuk mengubah hidup kita yang buruk. 

Lebih cepat dosa diakui dan dibersihkan, hati 

menjadi lebih tenang.  Bernapas rohani adalah 
suatu bagian dari menjaga hidup kita tetap suci. 
Suatu latihan yang baik membawa hati kita lebih 
menyadari kehadiran Allah, dan hati kita lebih 
terfokus kepada surga. 

Amy Aker menjelaskan kemudian, “Mengakui dosa 
menjadi suatu kunci pada ketentraman hidup.  
Kadang jika saya tidak punya waktu untuk belajar 
firman Allah, bernapas rohani menjadi suatu cara 
saya lebih dekat pada Tuhan.  Pernah saya tidak 
mengakui dosa, dan saya merasa begitu berat.” 

"Menarik Napas" dalam Roh Kudus 

Menarik napas secara rohani adalah menerima 
suatu kepenuhan Roh Allah dengan iman.  
Bagaimana caranya? 

Pada saat anda menerima Yesus Kristus sebagi 
pemimpin dan pengampun, Roh Kudus memasuki 
hidup anda dan tidak akan meninggalkan anda. 
(Yoh 1:12; Kolose 2:9-10; Yoh 14:16,17). 

Dengan begitu anda dapat: 

Menghidupkan buah-buah roh, yaitu kasih, 
sukacita, sabar, damai, percaya, lemah lembut, 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Seorang pengkhotbah sedang 
berkhotbah menggunakan mike yang 
ditempelkan di kerah.  Sambil 
berkhotbah ia bergerak dengan 
cepat dari satu sisi podium ke sisi 
yang lain, kabel mike itu segera 
melilit tubuhnya dan ia harus 
menyentakkannya agar tidak melilit. 
Sambil ia berjalan, kabel mike itu 
melilit kembali, dan ia harus 
menyentakkannya lagi. Demikian 
berulang-ulang. 

Setelah beberapa lama, seorang 
gadis cilik berbisik pada ibunya, 
“Kalau kabel mike pak pendeta  
lepas, dia bakal marah ngga sama 


