
Hidup harus seimbang.  
Konflik pasti terjadi, teru-
tama kepada keluarga Pen-
deta.  Saya memiliki anak-
anak yang beranjak de-
wasa, tetapi saya tidak 
dapat mengatakan bahwa 
masalah saya tidaklah se-
berat dulu.  Samasekali 
tidak.  Membesarkan 
anak -anak ,  mel iha t 
mereka berumahtangga, 
dan anak-anak mereka di dalam keluarga samasekali 
tidak mengurangi beban.  Saya memerlukan lebih ban-
yak keseimbangan pada saat ini daripada dulu waktu 
mereka masih bertumbuh. 
 
Apakah anda memasukkan keluarga anda sebagai 
prioritas pada hari-hari anda yang sibuk?  Apa yang 
sudah anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan batin 
keluarga anda?  Langkah apa yang sudah anda buat 
untuk mempertahankan kegembiraan dalam keluarga 
anda? 
 
Bertahun-tahun saya meneladani beberapa hal yang 
membantu saya bertahan, dan saya harap dapat juga 
membantu anda. Pada saat membuat jadwal, semua 
orang akan membuat  jadwal bebas pada sebuah sore 
tertentu hanya untuk berkumpul dengan anak-anak. 
 
Kadang-kadang sore yang sudah direncanakan itu 
tidak berhasil dengan baik karena ada sesuatu yang 

sangat perlu dan tidak dapat ditunda terjadi pada sore 
hari itu.  Tetapi bertahun-tahun lamanya, kita terbiasa 
mencuri waktu dan mempertahankan jadwal kita itu. 
 
Lalu anda akan mendengar anak-anak mengeluh, 
“Aku bosan!” Penghasilan terbatas di rumahtangga 
membuat kita berpikir keras untuk mendapatkan ke-
gembiraan dari hal-hal yang sederhana dan murah.  
Saya pernah mengajak anak-anak saya untuk men-

gumpulkan batu.  Aneh, tetapi pada saat putri saya 
ditugaskan untuk membuat laporan untuk kelas Pen-
getahuan Alam, batu-batu itu tidak terlalu aneh lagi. 

 
Kemudian anak-anak juga suka diajak berkemah dan 
pergi dari keramaian.  Satu nasehat yang penting 
adalah, saat seperti itu matikan telpon selular atau 
pager anda.  Satu cara untuk menunjukkan bahwa 
keluarga anda berada di dalam prioritas teratas adalah 
dengan membiarkan diri kita berada bersama-sama 
secara sungguh-sungguh dengan mereka. Jika sesuatu 
yang penting terjadi, mereka akan meninggalkan pesan 
untuk anda. 
 
Keseimbangan berikutnya adalah dengan berdoa.  
Berdoalah bersama-sama dengan keluarga anda. Ka-
dang-kadang anggota jemaat akan terkejut jika anda 
mengatakan bahwa anda menomersatukan keluarga 
daripada jemaat, tetapi mereka harus memahami 
bahwa anak-anak anda juga adalah tanggungjawab 
anda, jiwa-jiwa yang harus diselamatkan untuk surga. 
 
Pertahankanlah keseimbangan. 

Seimbang antara Keluarga dan Jemaat 

Pertahankanlah Keseimbangan 
Oleh Lynn A. Coleman, penulis 7 buku dari Miami. 
Www.pastorwives.org 

5 “Saya Akan” un-
tuk Kesempurnaan 
Kerja 

• Saya akan merenca-
nakan pekerjaan 
saya 

• Saya akan memper-
hatikan setiap detil 
pekerjaan itu 

• Saya akan membuat 
daftar pekerjaan itu 
supaya tidak lupa 

• Saya akan menyele-
saikan pekerjaan 
yang saya sudah 
mulai 

• Saya akan menun-
taskan pekerjaan 
hingga selesai  

Buletin Shepherdess 

S h e p h e r d e s s  K o n f e r e n s  D K I  &  S e k i t a r n y a  

Kapankah Seorang Wanita Menjadi Wanita? 

Apakah pada saat ia meninggalkan kekanak-
kanakannya. Tidak lagi bermain dengan boneka, 
semua bonekanya disimpan untuk diberikan pada 
orang lain. Pada saat seorang pria masuk ke 
dalam kehidupannya dan ia mulai berkencan. 
Pada saat hari-harinya digunakan untuk men-
genakan baju yang bagus, atau celana jins yang 
keren. Pesta ulang tahun, pesta dansa, pesta 

perpisahan dan banyak pria. 
 
Mungkin pada saat ia tidak lagi ompong dan ku-
rus. Tidak lagi kikuk, kaus kaki yang sebelah lebih 
tinggi dari yang sebelah lagi. Tetapi telah menjadi 
ciptaan yang elegan dan menarik yang keli-
hatannya cemerlang.  Suaranya tidak lagi serak, 
tetapi lembut dan hangat.  

Juli-Agustus 2002 
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SELAMAT ULANG TAHUN UNTUK IBU-IBU 
PENDETA  

YANG BERULANG TAHUN BULAN JULI 
 

• 1 Juli – Ibu N. Panggabean 

• 2 Juli—Ibu E. Sagala 

• 6 Juli—Ibu D. Malau 

• 11 Juli—Ibu R. Sinaga 

• 27 Juli—Ibu R. Purba 

 

lanya.  Saya hanya berani mengatakan 
bahwa kita harus berhati-hati dalam 
menafsirkan ‘tanda’ dari Tuhan.  Keingi-
nan kita dapat membuat kita menafsirkan 
‘tanda’ itu sebagaimana kita ingin melihat-
nya, bahkan membuat kita melihat suatu 
‘tanda’ pada saat yang kita kehendaki. 
Saudara mengerti maksud saya bukan.  
Saya akan menceritakan sebuah contoh. 

Minggu yang lalu, pada saat saya mening-
galkan gereja saat matahari Texas mulai 
tenggelam menjadikan daun-daun yang 
hijau berwarna oranye terang untuk 
sesaat. 

“...the Jews demand signs, and the 
Greeks look for wisdom.” (1 Corin-
thians 1:22)  

Kita semua menginginkan tanda dari Al-
lah, bukankah demikian? Betapapun ra-
gunya Thomas atau Gideon, kita memerlu-
kan suatu bukti fisik yang menunjuk 
kepada suatu arah yang benar pada hidup 
kita. 

Pada saat makan siang suatu hari, seorang 
teman menceritakan pengalamannya yang 
kelihatannya adalah tanda yang benar dari 
Allah, dan saya juga tidak dapat mence-

Sebuah Pertanda dari Tuhan? 
oleh Cary Branscum  
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SELAMAT ULANG TAHUN UNTUK IBU-IBU PENDETA  
YANG BERULANG TAHUN BULAN JULI 

 

• 26 Agustus—Ibu M. Suawah 

• 5 Agustus—Ibu C. Sibarani 

• 28 Agustus—Ibu V. Napitupulu 

• 6 Agustus—Ibu P. Hasibuan 

• 18 Agustus—Ibu M. Purba 

• 11 Agustus—Ibu B. Martaatmaja 
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Saya merasa betapa saya diberkati karena 
keindahan itu, dan seketika itu juga saya 
memikirkan kesalahan-kesalahan yang 
telah saya buat. 

Saya mulai merasa lebih buruk, setelah 
memikirkan orang-orang yang 
saya kecewakan.  Saya juga 
kecewa karena cita-cita saya 
yang tidak tercapai.  Pada 
sore hari yang indah itu, saya 
berdiri termenung dengan mu-
ram.  Kemudian sebuah mobil 
lewat dengan cepat, dan seo-
rang wanita muda yang tidak 
pernah saya temui berteriak 
kepada saya, “Pecundang!!” 

Apa reaksi saya? 

Tertawa!  Seketika itu juga 
saya menyadari kemanusiaan 
saya dan apa yang saya suka 
khotbahkan kepada orang lain.  Saya men-
yadari bahwa Allah  mengasihi saya apa 
adanya. 

Sekarang pertanyaannya : Apakah pen-
galaman itu adalah suatu ‘tanda’ dari Tu-
han? Apa tujuannya? Apakah Tuhan se-
dang mencoba menyadari saya dari kekece-
waan saya? Atau Tuhan sedang menyadar-
kan bahwa saya adalah seorang pecun-
dang? Ataukah ini rencana setan mencari 
saat saya lengah? Apakah karena saya ber-
diri di depan gedung gereja dan wanita 
muda itu anti terhadap gereja? Saya tidak 
tahu. 

Yang saya ketahui adalah kita dapat men-
yelam kedalam air jika kita ingin terisolasi 
dalam menafsirkan sebuah ‘tanda’ petun-
juak dari Tuhan.  Ada banyak cara untuk 
keluar jalur, jadi mari perhatikan caranya 
agar kita dapat menafsirkan dengan benar. 

• Perkataan Tuhan adalah benar dan 
pasti dan baik.  Bertahanlah dalam 
perintah Tuhan.  Bukan artinya, sau-
dara menggunakan jari saudara untuk 
menunjuk suatu ayat di Alkitab yang 
anda buka secara acak dan 
mengharapkan Tuhan menuntun jari 
anda menunjuk ke ayat yang menun-
jukkan maksud Tuhan. Alkitab tegas 
pada beberapa bagian, tetapi sangat 

umum pada bagian yang lain. Selidik-
lah perkataan Tuhan dan hiduplah 
sesuai dengannya. 

• Petunjuk manapun yang akan melibat-
kan anda untuk melakukan ssuatu dosa 

sudah pasti bu-
kanlah ‘tanda’ dari 
Tuhan.  Tidak mung-
kin Allah membenar-
kan kelakuan yang 
tercela walaupun 
demi kebaikan. 

• Doa yang berkesi-
nambungan adalah 
penting, karena Al-
lah menunjukkan 
jalanNya melakui 
doa.  Mengapa? 
Karena Allah menyu-
kai dan mendengar 
d o a  m a n u s i a .  

Bahkan Allah menggunakan doa untuk 
mengubah manusia. Kita biasanya lebih 
fokus, lebih terarah dan bijaksana saat 
berdoa.  Doa juga mengubah ‘kebisingan’ 
menjadi ‘ketenangan’ yang memung-
kinkan kita mendengar bisikan pencipta 
kita. 

• Perhatikanlah kehadiran Roh Allah 
dalam kehidupan saudara.  Kewas-
padaan saudara lah yang membuka 
pikiran saudara kepada petunjuk Allah. 
Percayalah selalu bahwa anda tidak 
sendirian, dan memandang kepada ke-
setiaan Allah. Kewaspadaan yang terus-
menerus menolong anda untuk tidak 
‘keluar jalur’. 

• Satu kutipan yang sesuai adalah “ Selalu 
pilih jalan yang terbaik, karena waktu 
dan pendapat pribadi dapat diubah”.  
Jika menghadapi masalah, selalu pilih 
jalan yang terbaik..walaupun itu men-
yakitkan.  

Kita berjalan dengan iman bukan karena 
kekuatan kita.  Dengan persetujuan Allah, 
doa dan Roh Allah, kita berjalan di jalan 
iman,  memperhatikan ‘tanda-tanda’ ja-
man, tetapi tidak tertipu dengan tanda 
yang menyesatkan. 

 

Sebuah Pertanda dari Tuhan? 
oleh Cary Branscum ….sambungan dari hal 2 

My Baby Brother  
Oleh John Conklin, 

Usia 13 
 
Adikku belum lahir 
Saya sudah melihat 
fotonya, tetapi kami 
belum pernah bertemu 
Saya sudah melihat 
s e m u a  j a r i - j a r i 
kakinya 
Tak sabar menunggu 
har i  kami  b i sa 
bertemu 
 
S a y a  m e l i h a t 
matanya, hidungnya, 
dan mulutnya 
S a y a  m e l i h a t 
tangannya, kakinya 
dan perutnya 
Tiga bulan lagi dia 
akan lahir 
Saya bisa melihat tali 
pusarnya 
Wah, dia tidur terus 
disitu 
Pasti dia bosan 
 
Saya mendengar 
jantungnya berdetak 
Saya sangat rindu 
bertemu dengannya 
Saya merasakan ia 
bergerak di perut 
mama 
Saya rindu bertemu 
adik saya 
 
 

Selalu pilih jalan yang terbaik  



tab mengajarkan bahwa manusia 
diciptakan untuk makan buah-
buahan, biji-bijian dan kacang-
kacangan.  Sayangnya, beberapa 
percaya bahwa itu adalah doktrin 
resmi dari gereja Advent mengenai 
diet.  Gaya hidup advent yang 
dijelaskan di buku Dasar-dasar 
kepercayaan Advent : Penjelasan 
Alkitab Terhadap 7 Doktrin Dasar. 
 
Rekomendasi Gereja Advent  
Sejauh ini mengenai makanan 
sehat dan diet vegetarian, gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh mere-
k o m e n d a s i k a n  l a c t o -
ovovegetarian.  Dengan kata lain, 
gaya hidup vegetarian bukanlah 
syarat untuk menjadi anggota 
gereja Advent. Tujuan dari stan-
dar-standar kesehatan adalah agar 
sebagai seorang kristen kita me-
mantulkan tabiat Kristus melalui 
gaya hidup kita. Kematian bayi di 
dalam kasus ini samasekali tidak 
berhubungan dengan prinsip ini. 
 
Lalu mengapa kita terjebak dalam 
situasi seperti ini?  Gereja Advent 
ditolong oleh ilham dan tulisan 
Ellen White.  Gaya hidup advent 
yang dipromosikannya menghasil-
kan suatu statistik kesehatan yang 
lebih baik bagi kelompok advent 
dimana mereka tinggal.  Kesuk-
sesan ini juga didukung oleh aspek 
positif dari kepercayaan kepada 
Allah, olahraga, udara segar, sinar 
matahari, istirahat, air bersih, per-
tarakan, dan penjagaan tubuh dari 
pengaruh tembakau, alkohol, obat-
obatan, selain dari pola makan 
vegetarian. 
 
Tulisan Ellen White 
 
Ellen White menyatakan bahwa 
makanan sehat adalah menghin-
dari makanan daging.  Umat Ad-
vent dianjurkan mengikut lacto-
ovovegetarian diet.  Orang Advent 
mula-mula, dan Ellen White 
sendiri, tidak mengatakan cara 
makan ini mudah.  Mereka harus 
bergumul untuk memenuhi kebutu-
han gizi yang cukup untuk diri 
mereka. Pergumulan ini tidak di-
tolong oleh suatu artikel ekstrim di 
Health Reformer. Selama dua 

Pada tanggal 5 Juni 2002, dua 
orang anggota gereja Masehi Ad-
vent Hari Ketujuh dijatuhi hukuman 
atas tuntutan terhadap kematian 
bayi mereka yang berumur 6 bulan 
pada bulan Maret 2002.  Juri yang 
terdiri dari tujuh wanita dan empat 
pria memvonis pasangan itu ber-
salah karena tidak berusaha men-
cukupkan kebutuhan fisik bayi 
mereka yang berusa tiga bulan 
sebelum bayi itu meninggal. (New 
Zealanda Herald, 6 June 2002). 
Fakta yang menyedihkan adalah 
bahwa kematian itu sama sekali 
tidak beralasan.  Yang lebih men-
yedihkan lagi tuduhan bahwa ke-
matian bayi itu disebabkan karena 
perilaku yang menyebabkannya 
adalah ajaran Gereja Masehi Ad-
vent Hari Ketujuh.  Kedua orang 
tua ini tergabung ke dalam sebuah 
kelompok yang disebu White 
Horse Ministry yang mengklaim 
bahwa mereka adalah pengikut 
dari Ellen White nabi dari umat 
Advent Hari Ketujuh. 
 
The White Horse 
 
Pada saat pengadilan, diketahui 
bahwa bayi itu telah sakit untuk 
beberapa bulan.  Orang tuanya 
mengaku bahwa mereka adalah 
anggota gereja advent dan mereka 
adalah vegetarian.  Mereka 
menolak makan ikan, daging dan 
produk olahan dari binatang. Yang 
lebih parah lagi mereka menolak 
suntikan vitamin B12 untuk bayi 
mereka, dan mereka menjauhkan 
bayi itu dari perawatan medis dan 
dari pihak yang berwenang. 
Hakim Harrison yang memimpin 
sidang mengatakan bahwa kepada 
pasangan ini telah diberitahukan, 
bahwa tanpa perawatan yang cu-
kup, bayi mereka akan meninggal. 
Pendiri kelompok White Horse 
Ministry mengatakan kepada war-
tawan koran bahwa anggota 
kelompok mereka mengikuti diet 
vegetarian yang ketat, mereka 
hanya makan “makanan sehat 
yang memiliki banyak gizi.”  
Mereka menolak mengkonsumsi 
daging, olahan dari hewan dan 
gula, dan menyatakan bahwa alki-

tahun, Russell Trall dan Sylvester 
Graham, yang bukan pengikut 
gereja Advent, dan juga bukan 
orang yang diilhami, memberikan 
rekomendasi yang ketat.  Sering-
kali rekomendasi merekalah yang 
diulang-ulang di koridor advent 
dengan aturan mereka yang ketat 
untuk penggunakan garam, susu, 
telur, ragi, gula, minyak, dan se-
macamnya.  Ellen White berko-
mentar terhadap hal seperti ini, 
“Saya perlu mengatakan suatu hal 
mengenai reformasi kesehatan 
yang ekstrim.  Reformasi kese-
hatan telah berubah menjadi 
Penghancuran kesehatan.  Peru-
sakan kesehatan, saat dilakukan 
secara ekstrim.” 
 
Pada surat yang sama ia menulis, 
“Pada saat saya menolak makan 
daging, sesuatu yang tidak terlalu 
berlawanan bisa digunakan, misal-
nya telur. Jangan buang susu dari 
meja atau menghalanginya untuk 
d igunakan  saa t  mema sak 
makanan.” 
Tidak ada kutipan lain yang lebih 
jelas daripada kutipan ini. Nase-
hatnya adalah untuk menghindari 
segala sesuatu yang berlebihan 
dan bertahan ‘ditengah-tengah’. Ia 
mengingatkan bahayanya sesuatu 
yang berlebih-lebihan, dan pada 
saat Dr. Kress sekarat, hidupnya 
diselamatkan dengan surat dari Ny 
White yang mendorongnya untuk 
mengkonsumsi susu dan telur. 
 
Di dalam Ministry of Healing ia 
menulis: “Siapa saja yang mema-
hami bahwa hukum kesehatan dan 
barangsiapa yang mau menuruti-
nya pasti akan menghindarkan 
segala sesuatu yang berlebih-
lebihan, baik peraturan, larangan 
dan mereka selalu berusaha untuk 
menggunakan semua kekuatannya 
untuk mencari kondisi yang paling 
baik untuk melayani Tuhan dan 
Manusia. 
 
Di Volume 9 buku Testimonies kita 
membaca bahwa “telur mengand-
ung bahan yang bisa menghambat 
pengaruh racun.”  Ini juga adalah 
nasehat yang baik sebelum vita-
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dan Sebuah Pilihan 
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min B12 ditemukan.  Ny White 
meneruskan, “Beberapa, bahan-
bahan yang diolah dari susu, telur 
dan mentega tidak dapat mensu-
plai tubuh dengan gizi yang cukup, 
dan malah menyebabkan tubuh 
menjadi lemah dan tidak mampu 
bekerja.  Dalam kasus ini kita ha-
rus mampu berdiri menghadapi 
kebingungan yang terjadi, dan 
bukan bertahan terhadap diet yang 
ketat.” Jadi, dalam mencapai kese-
hatan yang seimbang kasus terjad-
inya anemia, kekurangan vitamin 
B12 bahkan kematian bayi seperti 
di Selandia Baru itu mungkin saja 
terjadi.  Ny White menuliskan 
bahwa “akan ada waktunya kita 
akan menyampingkan semua 
artikel tentang diet yang kita guna-
kan sekarang, seperti susu, krim 
dan telur, tetapi tidak ada gunanya 
memaksakan peraturan yang ketat 
dan ekstrim mengenai hal itu.  
Tunggulah hingga situasinya me-
mungkinkan.” 
 
Seluruhnya dimengerti bahwa 
umat Advent sedang menantikan 
kedatangan Yesus yang kedua 
kali, dan waktunya sudah 
dekat, tetapi bukan alasan 
untuk memaksakan peraturan 
yang ekstrim. 
 
Diet vegetarian ini bukan untuk 
menanamkan ‘kebingungan’ tetapi 
sebagai jawaban atas kesusahan 
jaman akhir dan persiapan untuk 
itu. 
 
Gereja merekomendasikan lacto-
ovovegetarian diet. Ini adalah pola 
makan yang dipraktekan oleh Ellen 
White.  Jika Ellen White tidak me-
lakukan apa yang dia ajarkan, dia 
membuktikan bahwa yang didapat-
nya itu adalah memang petujuk 
Allah.  
 
kebutuhan akan Vitamin B12  
Banyak orang yang percaya 
karena masa kesusahan telah 
dekat mereka mengesampingkan 
susu dan telur dari makanan 
mereka. Dan banyak lagi umat 
Advent yang mempercayai hal 
seperti ini.  Jika dan saat gereja 

perlu mempromosikan pola makan 
vegetarian, tidak akan ada kema-
tian sebagai hasilnya.  Pola makan 
vegetarian bisa berhasil dengan 
memuaskan jika Vitamin B12 se-
bagai suplemen ataupun makanan 
yang mengandung banyak Vitamin 
B12.  Sayangnya penggunaan 
suplemen ini kadang-kadang tidak 
ditekankan.  Sungguh sulit me-
mang menyarankan sesuatu, terle-
bih jika di dalam daerah dimana 
gereja itu berada tidak ada pabrik 

obat yang menyuplai vitamin B12.  
Tetapi gereja Advent adalah gereja 
yang global dan harus memahami 
umatnya secara global. 
  
Jadi, ini adalah waktu untuk kita 
untuk jujur kepada diri kita sendiri.  
Ada yang memanipulasi dengan 
menggunakan data ilmu pengeta-
huan, bahwa vitamin B12 dapat 
dipenuhi oleh beberapa tanaman 
saja, yang tentu saja kurang tepat.  
Vitamin B12 di dalam sayur-
sayuran masih mengandung bak-
teri atau mahluk hidup yang 
mengkontaminasi tumbuhan.  
Cerita bahwa jangan menyikat gigi 
untuk membiarkan beberapa jenis 
flora yang memproduksi vitamin 
B12 adalah salah satu kesalahan 
semacam itu. 
  
Ribuan umat Advent dapat dengan 
pasti meningkatkan kesehatan 
mereka dengan menghindari dag-

ing dan mempraktekan pola 
makan vegetarian yang  lacto-
ovovegetarian , apalagi jika yang 
diguanakan adalah susu rendah 
atau tanpa lemak dan hanya tiga 
sampai telur yang dikonsumsi 
setiap minggunya. Tetapi jangan 
lupakan bahwa kebutuhan tubuh 
akan vitamin B12, kalsium dan 
vitamin D juga harus dipenuhi. 
 
Akibat dari Kurang Informas 
Gereja harus berani menasehati 

jika menghadapi tanda-tanda 
kesalahan pemahaman ten-
tang diet vegetarian.  Gereja 
harus berdiri teguh terhadap 
diet yang ekstrim dan keter-
laluan.  Mengetahui hal ini 
pengurus gereja dan depar-
temen kesehatan harus 
bekerja dengan giat agar 
apa yang mereka promosi-
kan dan nasehatkan berhasil 
dengan baik. 
 
Kita tidak diselamatkan oleh 
pola makan kita, juga tidak 
karena penurutan kita terha-
dap peraturan yang ideal.  

Keselamatan kita adalah 
melalui Yesus Kristus. 
 

 
 

Diterjemahkan dari Adventist Re-
view, ditulis oleh dr. Allan Handy-
sides, direktur Departemen Kese-
hatan GC di Silver Spring, mary-

lang, dan asistennya dr. Kathleen 
Kuntaraf dan dr. Peter Landless 

bersama-sama juga dengan Stoy 
Proctor Direktur Pendidikan Kese-

hatan GC. 

1. Buatlah rencana. Pada 
saat  Nuh membuat 
bahtera, belum pernah 
ada hujan di bumi. 

2. Tetap Sehat.  Pada saat 
anda berumur 600 tahun, 
mungk in  seseo r ang 
meminta anda melakukan 
sebuah pekerjaan penting. 

3. Jangan dengarkan Kritik, 
lakukan apa yang perlu 
dilakukan.   

4. Membangunlah di atas 
bukit untuk keselamatan. 

5. Berpergian berpasangan. 
Dua pikiran lebih baik 
daripada satu. 

6. Kecepatan tidak selalu 
menguntungkan. Cheetah 
dan Keong sama-sama 
berada di dalam bahtera. 

7. Jika tidak dapat bertahan, 
tidak bisa lari, maka anda 
mengapunglah. 

8. Bahtera Nuh dibuat oleh 
seorang amatir, dan Ti-
tanic dibuat oleh profe-
sional. 

9. Burung pelatuk di dalam 
bahtera dapat menjadi 
bahaya yang lebih besar 
daripada badai di luar 
bahtera. 

10. Jangan pernah keting-
galan perahu. 

11. Tak perduli seberapa be-
cek tanah terlihat, selalu 
ada pelangi di sisi lain. .  

Seorang Bayi, Sebuah Vitamin,  
dan Sebuah Pilihan...sambungan dari hal 4 

Apa yang Anak-
anak bisa 

Pelajari dari 
Nuh 

Bukan Peraturan Yang Ekstrim lho... 



DARI REDAKSI 
 
George Washington Carver yang muda sudah belajar agar tidak mengabaikan 
pekerjaan yang penting.  Sifatnya yang tekun ini kemudian membawa hasil 
pada saat ia berkecimpung di bidang Botani dan Kimia. 
 
Sebagai seorang dosen Pertanian di Institut Tuskegee, dia dimintai bantuan 
oleh para petani tentang bagaimana meningkatkan hasi pertanian.  Setelah ia 
meneliti, ia mendapati bahwa tanaman yang terbaik ditanam di daerah itu 
adalah kacang. Tetapi, pada saat kacang itu dipanen, para petani tidak tahu 
harus memasarkan hasilnya kemana.  Karena merasa bertanggungjawab, 
Professor Carver memutuskan untuk mencari cara dan terus membantu para 
petani itu mengembangkan usahanya. 
 
Setelah dua hari, ia menemukan 20 kegunaan lain dari kacang.  Tetapi ia 
tidak berhenti sampai di situ, ia membaktikan hidupnya demi penelitian ini, 
dan kemudian menemukan 300 manfaat lain dari kacang, termasuk dianta-
ranya adalah selai kacang. 
 
Jika anda telah berhasil membantu seseorang, jangan berhenti sampai di situ.  
Ulurkan terus tangan anda, bukan hanya untuk satu jiwa saja, mungkin 20 
jiwa sedang menanti anda, mungkin lebih…. 
 
Tuhan memberkati! 

 

menjadi wanita. 
 
Atau setelah anak-anaknya dewasa, dan ia 
menikmati pensium di hari tua, dan waktu untuk 
dirinya sendiri. Berdoa pada Tuhan, saya sudah 
mengisi hari saya dengan Engkau, mengajari 
anak-anak saya dengan benar untuk mengikuti 
perintahMu. Aku berdoa agar Engkau menjagaku 
dan rumahtanggaku. Aku mencurahkan isi hatiku 
padamu. Aku menikmati kehadiranmu disisiku 
menghiburku. Aku merasakan Engkau membimb-
ing anak-anakku. 
 
Apa yang membuat seorang wanita menjadi 
wanita tergantung kepadamu untuk memutuskan. 
Mungkin seorang melakukan yang ini, yang lain 
melakukan yang itu. Tetapi Allah yang menjadi 
seorang wanita menjadi wanita. 
 

 
Dari : SheLovesGod.com  

oleh Sharon Bennett. 

Atau pada saat Alkitab menyatakan apa yang 
diperlukan seorang wanita untuk menjadi wanita.  
Alkitab mengajar wanita untuk rendah hati, lem-
but, mencintai, ramah, pemurah, tidak egois dan 
menyalahkan orang lain. 
 
Atau pada saat ia mulai memikirkan diri sendiri, 
dan merasa yakin dengan apa yang ia lakukan. 
Pendidikannya rampung, ia mencapai peringkat 
yang baik, dan memandang dunia untuk menaklu-
kannya. 
 
Atau pada saat ia menikahi seorang pria. Men-
jadikan seorang pria berbahagia dengan me-
menuhi kebutuhan pria itu untuk menjadi nomor 
satu dan menjadikan pasangannya nomer dua. 
Pada saat ia mengorbankan kepentingan pribad-
inya. Menjaga rumah tetap bersih. Dan berjalan 
bersama-sama dengan ruku. 
 
Atau pada saat ia sibuk den-
gan anak-anak. Memenuhi 
kebutuhan mereka. Mengan-
tar, menjemput, pertemuan 
orang tua murid, bekal makan 
siang, baju bersih. Apakah itu 
menjadikan seorang wanita 

Kapankah Seorang Wanita Menjadi Wanita?..
sambungan dari hal 1 

Pada saat ia mulai 
memikirkan diri sendiri? 
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