
Salam Hormat Kepada Saudara-
saudari yang berada dalam Kasih Kris-
tus! 
Firman Tuhan berkata dalam Amsal 
23:27-28 
“Jangan menahan kebaikan dari pada 
orang-orang yang berhak menerima-
nya pada hal engkau mampu melaku-
kannya.”  Dan janganlah engkau ber-
kata kepada sesamamu “pergilah dan 
kembalilah besok akan kuberi, sedang-
kan yang dimintanya ada padamu.” 
Dalam sepanjang tahun 2001, Shep-
herdess telah berusaha melakukan 
yang berbaik di dalam pelayanan dan 
keperdulian kepada masyarakat dan 
kepada semua teman-teman seiman. 
Sepanjang tahun 2001 banyak suka 
dan duka yang telah kita alami di 

dalam kehidupan kita, 
b a i k  d i  d a l a m 
rumahtangga, baik di 
dalam pekerjaan dan 
bahkan di dalam ke-
h i d u p a n  p r i b a d i 
masing-masing, tetapi 
namun demikian kita tetap berusaha 
untuk membuat mana yang terbaik di 
dalam pelayanan kita terhadap 
sesama, teristimewa terhadap Tuhan 
Allah sang pencipta kita. 
1.Pada tanggal 23-25 Februari 2001, 

Shepherdess dan BWA bergabung 
mengadakan seminar di Hotel Mars 
91 Cipayung, dan narasumber yang 
diundang: 

   a. Ibu Ketua UNI Mrs. J. Sinaga 
   b. Ibu Bendahara UNI Mrs. M. Tari-
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Berita dari Palu... 
Sepuluh menit menjelang pukul 00.00 tadi 
malam terjadi ledakan Bom di Gereja 
Masehi Advent Setia Budi, Bumi Nyiur,  
PALU, Sulawesi Tengah.  Acara pembu-
kaan Tahun Baru untuk umat Advent di 
Palu ketika itu di Pusatkan di Gereja 
MAHK Maesa. 
 
Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan 

perkunjungan kerumah anggota anggota 
gereja.  Pendeta Abraham Lumowa yang 
bertempat tinggal di belakang Gereja Setia 
Budi, terkejut ketika tiba di kompleks lewat 
tengah malam.  Masyarakat memadati 
jalan didepan Gereja sementara pihak 
keamanan memasang "Police line".  
Walau tinggal disitu, Pendeta tidak diperk-

KONFERENS DKI & SEKITARNYA 

Pengampunan :
Lebih Baik - 

2 

Kurang Tidur ?? 
Tolong!! 

3 

Segala Sesuatu 
yang Ibu Ajarkan 

4 

Kuis  4 

Tips & Tricks 5 

Ia Di Bangsal Ber-
sama Kita 

6 

Beauty That Last 6 

Isi Buletin 

Bersambung ke hal 3 

Bersambung ke hal 8 



Buletin Shepherdess Page 2 

Pengampunan lebih mudah diterima daripada 
diberikan, demikian dinyatakan oleh sebuah riset 
dari Universitas Michigan.  75 Orang Dewasa yang 
diwawancarai melalui telepon mengatakan, mereka 
yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni kesalahan 
mereka, tetapi hanya 52 % dari mereka yang men-
gatakan sanggup mengampuni orang yang menyakiti 
mereka. 
Hampir 1500 orang dewasa diwawancara secara 
acak guna keperluan riset ini.  Para periset mene-
mukan bahwa wanita lebih mudah mengampuni 
sesamanya daripada pria, 54% wanita menyatakan 
keyakinan mereka pada “yang lalu biarlah berlalu”, 
dan hanya 49% pria yang berpendapat demikian.  
Riset ini juga menunjukkan adanya hubungan 
antara usia  dengan kemampuan mengampuni.  Pe-
serta yang lebih tua lebih banyak menyatakan 
mereka telah mengampuni orang lain. 
Dr. Loren L. Toussaint, yang mengepalai riset ini, 
juga menyatakan bahwa pengampunan menyumbang 
banyak “saham” pada kesehatan psikologis dan 
fisik. Peserta yang berusia lebih dari 45 tahun 
yang telah mengampuni orang lain di masa lalu, 
ditemuai memiliki lebih sedikit masalah psikologis 
seperti perasaan tak berguna, kegelisahan, rendah 
diri atau kecemasan. 
Peserta yang berusia lebih dari 65 tahun yang 
mengaku telah mengampuni ditemukan dalam 
kondisi kesehatan yang lebih baik dari rekan-
rekannya yang mengakui belum mengampuni. 
Dr. Angel Rodriguez, associate director untuk  
MAHK Biblical Research Institute, mengatakan 
sejujurnya hasil survey itu bukanlah kejutan untuk 
orang Kristen. “Adalah suatu hal yang alami bagi 
manusia untuk lebih mudah menerima maaf dari-
pada memberikannya.”  katanya, “Itulah sebabnya 
mengapa Yesus dengan tegas menunjukkan 
pentingnya  mengampuni orang lain sebagaimana 
kita telah diampuni.” 
Dari sudut pandang Teologia, “menerima pengam-

punan menciptakan suatu keingi-
nan untuk mengampuni orang lain 
di dalam hati kita” kata Rodri-
guez lagi, “ketulusan penerimaan 
kita akan pengampunan Allah da-
pat dipertanyakan jika kita ti-
dak mampu mengampuni orang 
lain.”  Ia juga menambahkan 
bahwa hasil riset itu sesuai 
dengan filsafat teologia yang menyatakan bahwa 
pengampunan diantara manusia menghasilkan ke-
sembuhan bagi si pemberi dan si penerima. 
Riset tentang pengampunan ini dibiayai oleh Fet-
zer Institute, sebuah lembaga riset swasta, ber-
sama dengan National Institute of Mental Health; 
dan Universitas Michigan. 
 
 
 
 
 
S u m b e r : A N N 
Michigan, USA  
-- December 20, 
2001  
 
 

“Ampuni kami seperti 
kamipun mengampuni 
orang yang bersalah 
kepada kami” 

Pengampunan : Lebih Mudah Menerima Daripada Memberi 

Jadi akhirnya saudara-saudara, 
semua yang benar, semua yang 
mulia, semua yang suci, semua 
yang manis, semua yang sedap 
didengar, semua yang disebut 
kebajikan dan patut dipuji, 
pikirkanlah semuanya itu. Filipi 
4:8 

Dragon Fruit ... 
Merupakan buah khas dari negara Vietnam. Bi-
asanya disantap dalam keadaan segar, apabila 
dibelah maka terlihat biji-biji kecil mirip biji 
selasih dan bertekstur kenyal mirip agar-agar. 
Rasanya tawar sedikit agak manis dan banyak 
mengandung air. Cara menyantapnya, cukup 
menggunakan sendok untuk mengambil isi 
b u a h - nya, lalu 
s a n t a p segera.  
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Jika anda menemukan dirimu 
tidur terus walaupun alarm ber-
bunyi, terkantuk-kantuk sehar-
ian, tidak konsentrasi dan 
gugup mungkin anda men-
galami “hutang tidur”.  Hutang 
tidur adalah akibat dari tidur 
yang sedikit, kurang dari dela-
pan jam semalam atau dari 
waktu yang diperlukan tubuh 
untuk berisitirahat. 
Tidur lebih daripada sekedar 
istirahat tubuh dan jiwa.  Me-
mang benar bahwa fisik dan 
pikiran anda beristirahat, me-
mulihkan tingkat energi anda.  
Sepertijuga makanan seim-
bang dan olahraga, sangat 
berpengaruh pada kesehatan, 
kurang tidur dapat berakibat 
pada masalah kesehatan men-
tal dan fisik, seperti lesu, le-
mah ingatan, bahkan kema-
tian.  Jadi, sangat perlu bagi 
anda untuk mencari solusi bagi 
masalah kurang tidur anda. 
Sekitar 20 juta orang Amerika 
memiliki masalah tidak cukup 
tidur.  Mulai dari masalah sulit 
tidur, hingga tidak sempat tidur 
karena desakan keluarga atau 
pekerjaan.  Kurang tidur mem-
pengaruhi semua orang.  
Wanita lebih banyak terpenga-
ruh Insomnia atau kesu-
litan tidur, hingga men-
capai 40 persen dari 
jumlah tadi.    
Pengaruh hormon dan 
perubahan dari suhu 
tubuh sering membuat 
wanita berubah-ubah 
pola tidurnya.  Contoh-
nya: seorang wanita mungkin 

memerlukan lebih banyak tidur 
saat siklus ovulasi atau men-
struasi.  Lalu wanita yang men-
galami menopause, ditandai 
dengan keringat di malam hari, 
juga mengubah pola tidur. 
Para pakar menemukan bahwa 
diet dapat menurunkan suhu 
tubuh seorang wanita, dimana 
mengubah juga pola tidurnya. 
Simptom fisik dari kehamilan, 
seperti sakit di bagian tubuh, 
mual, keram, gerakan janin, 
dan juga perubahan emosional 
seperti deptresi, gelisah dan 
kuatir, sangat berpengaruh 
pada kebiasaan tidur.  Pada 
suatu survey 78 persen dari 
wanita melaporkan bahwa tidur 
mereka terganggu pada masa 
kehamilan. 
Ada banyak alasan untuk 
kurang tidur, termasuk gang-
guan tidur yang bervariasi pen-
yebabnya, penyakit dan obat-
obatan. 

Tidur yang sehat didefinisikan 
sebagai jumlah dan kualitas 
yang diperlukan untuk men-
yeimbangkan kewaspadaan 
saat dalam keadaan bangun. 

Kebanyakan orang de-
wasa memerlukan dela-
pan jam setiap malam 
untuk tidur, walalupun 
waktu tidur yang ideal 
sangat berbeda untuk 
tiap individu. 
Anak-anak dan remaja 
memerlukan lebih dari 

delapan jam, dan semakin de-

wasa, semakin sedikit memer-
lukan tidur siang.  Riset mem-
buktikan bahwa otak merekam 
w a k t u 
“ h u t a n g 
tidur”, yaitu 
jam-jam yang 
hilang setiap 
malam.   
Kebanyakan orang tidak men-
dapatkan waktu yang ideal 
setiap malam, lalu lama-lama 
terbiasa. 
Ada sekitar 70 macam gang-
guan tidur, yang paling umum 
ada 3, yaitu: 
• Insomnia, bentuk gangguan 

tidur yang paling umum, 
didefinisikan sebagai tidur 
yang tidak mencukupi 
setiap malam.  Mungkin 
anda  mendapatkan kesuli-
tan untuk tidur dengan baik 
setiap malam.  Mungkin ter-
bangun di tengah malam 
dan sulit untuk kembali 

jatuh tertidur, atau bangun 
terlalu pagi dan tetap ter-
jaga.  Hampir 56 persen 
orang Amerika menemui 
dokter untuk gangguan 
jenis ini.  Setelah menda-
patkan perawatan dan 
terapi hanya 10—15 % 
yang ditemukan dalam ka-
sus sulit untuk disem-
buhkan. 

• Narcolepsy adalah kondisi 
dimana anda mengantuk 

Kurang Tidur??? Tolongggggg!!!! 

Tidur lebih dari sekedar istirahat tubuh dan jiwa 

Bersambung ke hal 4 
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seharian.  Mungkin tertidur pada waktu yang tidak tepat dan 
tanpa direncanakan. Diprediksi ada sekitar 200,000 orang 
Amerika yang menderita gangguan jenis ini.  Ia sering disalah 
artikan sebagai depresi, epilepsi, dan efek dari pengobatan.  
Narcolepsy terjadi pada wanita dan pria pada usia berapapun.  
Ada bukti yang kuat bahwa gangguan ini diturunkan di ke-

1. Insomnia disebabkan oleh: 
            a. gangguan fisik 
            b. gangguan psikologis 
            c. pengobatan 
            d. salah satu atau semua di atas 
2. Wanita mengalami gangguan tidur lebih banyak dari Pria, karena: 
            a. jam tubuh wanita lebih sedikit 
            b. pengaruh hormon yang mengubah pola tidur 
            c. perbedaan metabolisme pada wanita 
            d. wanita lebih banyak ngorok 
3. Tidur yang sehat adalah: 
            a. delapan jam semalan 
            b. total 56 jam seminggu 
            c. langsung bisa bangun dan melakukan aerobik 
            d. berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menyeimbangkan  
            dengan waktu bangun 
4. Apakah dibawah ini yang bukan simptom Narcolepsy? 
            a. tertidur setelah jam 11 malam 
            b. tertidur waktu rapat penting 
            c. otot yang mengendur 
            d. kelelahan yang berlebihan saat kerja 

horan 
   c. Ibu Ketua Jemaat Thamrin 

Mrs. T. Panjaitan. 
Mereka memberikan pelajaran 
yang baik dan berharga bagi kami 
Shepherdess dan BWA Konfer-
ens DKI Jakarta dan Sekitarnya, 
semoga dapat kami hidupkan 
dalam pelayanan setiap hari. 
2.Kemudian pada tanggal 12 Ma-

ret 2001, kembali Shepherdess 
dan BWA mengadakan kunjun-
gan ke Lembaga Permasyara-
katan (Penjara) Bekasi untuk 
mengadakan kebaiktian yang 
dibawakan oleh Pdt. R. S. Si-
tumeang, dan setelah itu selesai 
kebaktian Ibu S. M. Situmeang 
dan Ibu K. Ritonga membagi 
bingkisan ala kadarnya kepada 
para narapidana kurang lebih 
60 orang, mereka sangat 
senang dan mereka berkata 
kalau boleh ibu-ibu lebih sering 
datang mengunjungi mereka. 

3.Pada tanggal 5 April 2001 
Shepherdess dan BWA Sa-
lemba, bergabung mengadakan 
kunjungan ke rumah jompo di 
Kwitang, dan didahului kebak-
tian yang dibawakan oleh Pdt. 
R. Hutapea, kami melihat begit 
semangat ibu-ibu yang berada 
di Rumah Jompo itu, meskipun 
mereka sudah tua-tua dan ada 
yang berumur 60-90 tahun, 
tetapi mereka masih bernyanyi 
dengan semangat.  Setelah ke-
baktian Shepherdess dan ibu-
ibu dari Jemaat Salemba mem-
bagi oleh-oleh berupa roti-roti, 
kacang hijau, sabun mandi dan 
juga indomi, mereka begitu 

Kurang Tidur  
...dari hal 3 

Kegiatan Shepherdess 
Dari hal 1  

Ujilah Pengetahuan Anda 

Jawaban: 
1.D, Insomnia disebabkan oleh semua hal itu, dapat juga oleh stress, gang-

guan tidur lainnya, pengaruh perilaku dan kebiasaan, atau jet lag dan 
kerja lembur. 

2.B, perubahan hormon seperti menstruasi, kehamilan dan menopause 
3.D, umumnya adalah delapan jam, tetapi sesungguhnya berbeda untuk 

setiap orang 
4.A, yang paling sering adalah tertidur mendadak di waktu yang tidak te-

pat, otot yang melemah, tidur sambil berjalan dan mimpi buruk. 
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Ibuku mengajariku LOGIKA 
“Jika kamu jatuh dari ayunan, dan tanganmu 
patah, kamu tidak bisa ikut ke Mal dengan 
Ibu.” 
 
Ibuku mengajariku ilmu KEDOKTERAN 
“Kalau kamu ngga berenti melotot-melotot, 
nanti matamu melotot terus, ngga bisa nor-
mal lagi.” 
 
Ibuku 
m e n -

gajariku ilmu MEMBACA PIKIRAN 
“Pakai baju hangatmu, kau pikir ibu ngga 
tahu di luar sana dingin?” 
 
Ibuku mengajariku untuk MENGHADAPI 
TANTANGAN 
“Maksudmu apa, ayo jawab Ibu...dan jangan 
berbalik begitu, lihat wajah ibu kalau ibu 
lagi ngomong sama kamu.” 
 
Ibuku mengajariku tentang HUMOR 
“Kalau jari kakimu kena pemotong rumput, 

jangan lari ke Ibu ya…” 
 
Ibuku mengajariku tentang KESABARAN 
“Ya kamu boleh begitu, kalau umurmu sudah 
21 dan tidak tinggal di rumah ibu lagi.” 
 
Ibuku mengajariku tentang DIPLOMASI 
“Jangan bilang begitu pada ibu, dalam per-
tengkaran selalu ada dua orang.” 

 
Ibuku menga-
jariku tentang 
B E R B A G I 

KASIH 
“Main baik-baik ya kalian berdua, kalau tidak 
nanti ibu ambil lagi mainannya.” 
 
Ibuku mengajariku tentang ETIKET 
“Pakai garpumu, kalau ibu lihat kamu makan 
pakai tangan, nanti Ibu pukul tanganmu.” 
 
Dan yang paling penting, 
Ibuku mengajariku tentang KASIH 
“Kau tahu, apapun yang terjadi, apapun yang 
kau lakukan, Ibu selalu menyayangimu.” 

Philipina biasa disebut dengan Patis. 
Penggunaan saus ikan hampir sama 
dengan kecap tetapi saus ikan 
memiliki rasa yang asin. Yang paling 
khas dari saus ini adalah aroma dan 
rasanya yang didapatkan dari udang 
dan ikan.  
 

Apa itu GELATIN? 
Gelatin dibuat dari tulang daging 
sapi dan tendon sapi yang dire-
bus. Gelatin hampir mirip agar-
agar, sifatnya lebih kenyal dari-
pada agar-agar. Gelatin banyak 
dipakai untuk membuat hidan-
gan penutup seperti puding atau mousse.  
 
Apa itu KECAP IKAN? 
Di Thailand biasanya disebut dengan Nam pla, di 
Vietnam disebut dengan Nuoc nam dan di 

Tips & Trick 

Segala sesuatu yang diajarkan Ibu padaku  
dari Women Spirit Des 2001 

Selamat Hari Ibu —22 Desember 2001 
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senang dan gembira, serta 
mengharapkan kunjungan beri-
kutnya.  Karena ada yang sakit 
maka kami juga melawat ke 
kamar-kamar dan mendoakan 
mereka, salah seorang yang 
beragama Islam mau kami 
doakan dan berkata ia sangat 
senang dengan kunjungan 
kami. 

4.Tanggal 24 Mei 2001 Shepherd-
ess kembali bergabung dengan 
BWA Salemba mengadakan do-
nor darah.  Banyak sesama 
manusia yang membutuhkan 
bantuan darah, maka dengan 
senang hati Shepherdess dan 
BWA mengadakan donor darah 
di Jemaat Salemba. 

5.Di dalam tubuh yang sehat ter-
dapat jiwa yang sehat, maka 
Shepherdess dan BWA men-
gadakan demo Makanan Sehat 
di Kantor Konferens DKI Ja-
karta, dan kami mengundang 
Dr. Lily Mandolang dan rombon-
gannya dari Rumah Sakit Ad-
vent Bandung pada tanggal 10 
Juni 2001. 

6.Pada tanggal 22-24 Juli 2001, 
Perkemahan Shepherdess 
diadakan di Cibubur, dan men-
dapat pelajaran yang bagus-
bagus dari Ibu-ibu kantor Kon-
ferens: 

   a.Ibu Ketua Konferens Mrs. S. 
M Situmeang 

   b.Ibu Dir. Pendidikan Mrs. R. 

Tambunan 
   c.Ibu BWA Mrs. K. Ritonga 

Mereka memberikan pelajaran 
khusus untuk ibu-ibu gembala. 

7.Departemen Shepherdess dan 
BWA juga membagi sembako di 
R a n g k a s b i t u n g  k e p a d 
amasyarakat sekitarnya kurang 
lebih 160 KK dan yang kami 
bagi adalah beras, minyak 
goreng, dan supermi, dibagikan 
di kantor keluarahan dan disak-
sikan bapak Camat, Lurah dan 
RT, dan mereka sangat senang 
menyambut kedatangkan kami. 

8.Kegiatan yang terakhir adalah 
Retret Pendeta dan isteri di 
Pangandaran mulai tanggal 21-
24 Oktober 2001, dan mengun-
dang Pdt. Dr. A.J.Pardede un-
tuk memberikan pelajaran 
Rumahtangga yang berbahagia, 
agar suami dan isteri saling 
memperhatikan satu dengan 
yang lain. 

Sepanjang tahun 2001 ada be-
berapa keluarga Shepherdess 
yang sangat berbahagia oleh 
karena Tuhan tambahkan anak-
anak di dalam rumahtangga 
mereka, seperti: 
1. Kel. Pdt. M. Pandiangan-

Ciampea 
2. Kel. Pdt. M. Simaremare-

Purwakarta 
3. Kel. Pdt. J. Nainggolan-

Adyasa 

4. Kel. Pdt. J. Runtu-Tebet 
5. Kel. Pdt. H. Hutabarat-MT. 

Haryono II 
6. Kel. Pdt. B. Tambunan-

J a t i n e -
gara 

Semoga Tu-
han Allah 
memberkati 
a n a k - a n a k 
mereka di 
dalam per-
tumbuhan badani dan rohani, dan 
kiranya tambahkan akal budi dan 
kebijaksanaan serta panjang 
umur sabar kepada bapak dan 
ibunya di dalam mendidik anak-
anak mereka karena anak-anak 
itulah yang paling berbarga dan 
kekayaan di dalam rumahtangga 
kita yang dapat kita bawa ke 
sorga. 
Demikian juga keluarga yang ber-
bahagia karena telah menikahkan 
putra-putri mereka, selamat ber-
bahagia kepada keluarga: 
1.Kel. Pdt. R.A.Taliwongso –
Bogor 
2.Kel Pdt. M. Hutasoit—HBR 
3.Kel. Pdt. J.P.Parhusip—
Konferens 
4. Kel. Pdt. A. Panjaitan—
Pensiunan 
5. Kel. Pdt. M. Silalahi—Menteng 
6. Kel. Pdt. R.H. Simbolon—
Cibubur 
7. Kel. Pdt. R. S. Situmeang—
Konferens 
Semoga Tuhan Allah tetap mem-

 

Kegiatan Shepherdess 2001 ...sambungan dari hal 4 
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Dr. John Rosen, seorang psikiater di New 
York, terkenal karena metode penyembu-
hannya terhadap penderia Catatonic 
Schzoprenics.  Biasanya para dokter akan 
menjaga jarak dengan pasiennya, tetapi 
Dr. Rosen selalu bersama-sama pasiennya 
di bangsal.  Ia meletakkan tempat 
tidurnya di kamar mereka, dan hidup 
dalam kehidupan yang mesti mereka lalui. 
Hari-hari berlalu, dan mereka berbagi.  Ia 
mencintai pasiennya itu.  Jika mereka ti-
dak bicara, ia pun tidak bicara, sepertinya 
ia memahami apa yang sedang terjadi.  Dr. 

Rosen ada disana , mendengarkan dan ber-
sama-sama dengan mereka.  Walaupun ti-
dak ada komunikasi yang dapat di-
mengerti.  
 
Dr. Rosen melalukan sesuatu yang lain, ia 
meletakkan tangannya di pundak mereka, 
dan memeluk mereka, ia merangkul orang 
yang tidak menarik, tidak dicintai, dan 
tidak stabil ini, dan perlahan-lahan ke-
hidupan itu kembali. 
 
Kata-kata pertama yang mereka ucapkan 

kemudian, setelah waktu berlalu adalah, 
“TERIMA KASIH” 
 
Inilah yang Yesus lakukan untuk, kita, 
menaruh tempat tidurnya di kamar kita, 
merangkul kita, dan memulihkan kehidupan 
kita. 
 
Kata-kata yang harus kita ucapkan adalah 
“Terima Kasih” 
 
Tahun baru adalah waktu untuk kita men-
gucapkan “TERIMA KASIH” 

Jangkrik bermain-main saja selama 
musim panas dan tidak bekerja. 
 
Kemudian musim dingin datang, dan si 
Jangkrik mulai kelaparan karena tidak 
ada makanan.  Jadi ia memohon, “Pak 
Semut, kamu punya banyak makanan, 
tolonglah bagi supaya aku bisa makan 
juga.” 
 
Kemudian saya berkata, “Anak-anak, 
tugasmu adalah menulis akhir dari 
cerita itu.  Anak anda, Mark, mengang-
kat tangannya dan berkata, “Guru, bo-
lehkah saya menggambar juga?” 
 
“Boleh Mark, gambarkan sebuah lu-
kisan.  Tetapi kamu harus selesaikan 
dulu cerita itu.” 

Seorang ibu dari seorang anak berusia 
9 tahun bernama Mark menerima tele-
pon dari sekolah anaknya.   
 
“Nyonya Smith, ada sesuatu yang tidak 
biasa hari ini terjadi di kelas anak anda 
di kelas tiga.  Ia melakukan sesuatu 
yang mengejutkan saya, hingga saya 
memerlukan untuk menelepon anda.” 
suara guru Mark.   
 
Guru itu melanjutkan, “Tidak pernah hal 
seperti ini terjadi selama saya menga-
jar  Hari ini saya mengajar tentang 
mengarang.  Dan seperti biasanya, 
saya mulai bercerita tentang Seekor 
Semut dan Seekor Jangkrik. Si semut 
bekerja keras sepanjang musim panas 
mengumpulkan makanan.  Tetapi si 

 
“Selama bertahun-tahun, kebanyakan 
murid-murid mengatakan bahwa Si Se-
mut membagi makanannya dengan si 
Jangkrik dan mereka berdua hidup.  
Beberapa orang menulis, “Tidak Pak 
Jangkrik, seharusnya kamu bekerja 
waktu musim panas, makanan saya 
hanya cukup untuk saya sendiri.” Jadi, 
si Semut terus hidup, sedangkan si 
Jangkrik mati.”  
 
“Tetapi anak anda, Mark, mengakhiri 
ceritanya berbeda dengan anak lain-
nya. Ia menulis, “Jadi si Semut mem-
berikan semua makanannya pada si 
Jangkrik.  Jadi si Jangkrik hidup dan si 
Semut mati.  Dan ia menggambar tiga 
buah salib di halaman paling bawah.” 

Jangkrik dan Semut 

Ia Di Bangsal Bersama Kita 

For your ears, patience 
Untuk telingamu, kesabaran 

 
For your voice, kindness 
Untuk lidahmu, kebaikan 

 
For your heart, love 
Untuk hatimu, kasih 

 

And wear a smile 
Dan pakailah senyuman 

 
Serenity will do more to keep wrinkles away 

than expensive skin cream 
Ketenangan jiwa lebih berguna untuk men-

gurangi kerutan di wajah, daripada krim 
wajah yang mahal 

For your lips, use truth 
Untuk bibirmu, gunakan kebenaran 

 
For your eyes, joy 

Untuk matamu, keceriaan 
 

For your hands, service 
Untuk tanganmu, pelayanan 

 

BEAUTY THAT LAST—KECANTIKAN YANG SEMPURNA 



Berita dari Palu ...sambungan hari hal 1 

Dari Redaksi 
 

SELAMAT TAHUN BARU 2002!! 
 
Edisi mendatang, kami akan memperbaharui bentuk dan  
format dari buletin kita ini, dan ….selalu kami menghim-
bau partisipasi dari rekan-rekan Shepherdess untuk men-
girimkan karyanya untuk dimuat di Buletin ini.  Jadi...
Selamat Berkarya!! 
 
TAHUN BARU, SEMANGAT BARU, HIDUP BARU 

S H E P H E R D E S S  

keanggotaan di kota Palu sekitar 1000 anggota.  Umat 
Kristen adalah minoritas di Kota Palu, umumnya tinggal di 
Kampung Maesa. 
 
Pekerjaan Tuhan sangat maju di wilayah pegunungan 
Palu Donggala ( Tahun 1970an ketika pekerjaan dimulai, 
anggota kita bertempat tinggal diatas pohon / membuat 
rumah diatas pohon dikenal dengan 
"Tree people"). 
 
Jumat malam lalu 
salah satu pasar terbe-
sar di Palu, pasar 
Masomba terbakar.  
Sebelumnya terjadi 
penikaman sampai 
meninggal kepada seo-
rang Petugas kea-
manan  yang 
ditengarai di-
lakukan oleh 

enankan masuk untuk beberapa saat.  Gereja yang terle-
tak di kawasan elite, tempat Pemerintah berkantor dan 
Perumahan Pegawai di bom dari samping kanan depan 
Gereja.  Bom nampaknya di letakkan dari gang kecil 
disamping gereja.  Ketika meledak, Bom menjebol pagar 
kompleks dan menghancurkan hampir seluruh kaca 
Gereja.  Bangunan yang merupakan salah satu bangunan 
yang megah diantara denominasi gereja yang ada di Palu 
berdiri diatas tanah seluas +/-3000 m2.  Kantor Daerah 
GMAHK yang sementara dibangun namun sudah diguna-
kan  berdiri megah disamping Gereja. Kaca kantor bagian 
depan, hancur tak mampu menahan getaran.  Tidak ada 
korban dalam ledakan.  
 
Gereja gereja yang mendapat kiriman Bom dimalam Ta-
hun baru kemarin adalah Gereja Pantekosta di Jl. Tham-
rin, Gereja GKI di Maesa dan tadi pagi Bom meledak di 
Gereja Pantekosta Jl. Gajah Mada (samping sungai Palu - 
kabarnya seorang Polisi menjadi korban).  Di Kota Palu 
umat Advent berbakti di tiga tempat, yakni GMAHK 
Maesa, GMAHK Setia Budi dan GMAHK Tatura dengan 
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