
Hidup Baru Bagi Isteri  Pendeta 
Pada tanggal 18—19 Januari 2002, bertempat di Lt.V Gedung Pertemuan 
Advent dan Lt.  IV Kantor Konferens DKI & Sekitarnya, telah diadakan sebuah 
seminar bagi anggota Shepherdess, yang dipimpin oleh Ibu Ellen Missah, 
Koordinator Shepherdess Divisi Asia Pasifik Selatan.  Berikut ini adalah isi 
seminar yang beliau bawakan ditulis kembali oleh Ny. Annie Sihombing. 

Hidup Di Dalam Akuarium...oleh Clarissa Burgess 

Buletin Shepherdess 

Pernahkah ibu-ibu Pendeta memikirkan diri 
sendiri?  Jawaban apakah yang pertama kali 
akan ibu berikan jika ibu diberikan 
pertanyaan, “Siapakah Anda?” 
 
Pertanyaan menarik ini, biasanya dijawab 
dengan suatu identitas, seperti, “Saya adalah 
Ibu Situmeang.” Atau “Saya adalah seorang 
ibu.”  Tetapi berapa orang dari antara ibu-ibu 
yang menjawabnya, “Saya adalah seorang 
isteri Pendeta?” 
 
Mungkin ini waktu yang baik untuk merenung.  
Isteri pendeta sesungguhnya adalah posisi 
yang unik, yang luar biasa, yang dihormati dan 
dihargai.  Biasanya di gereja, seorang isteri 
pendeta memiliki peranan yang rumit.  Mulai 
dari pemain piano, resepsionis yang boleh 
dibangunkan tengah malam hanya untuk 
anggota-anggota yang mau menanyakan nomor 
telepon anggota jemaat lainnya, pemimpin SS 
Anak-anak, atau guru SS Dewasa, menjadi 
pemimpin Pathfinder, pemimpin Koor, sampai 
menjadi penyambut tamu di depan gereja, 
menjadi nyonya rumah yang ramah tamah saat 
potluk dan menjadi penasehat atau konselor. 

 
Wah,  buanyak  sekal i .  
Tambahan lagi biasanya 
a n g g o t a  j e m a a t 

mengharapkan bahwa ibu 
pendeta adalah seorang 
yang selalu bersemangat, 

serba bisa, serba manis dan baik hati. 
 
Ev 674.2 menyebutkan suatu hal mengenai 
isteri pendeta, bunyinya “...Allah akan 
mengharuskan ia menggunakan talenta yang 
Allah pinjamkan kepadanya dengan tambahan 
laba.  Ia harus bekerja dengan sepenuh hati, 
setia dan bersatu dengan suaminya untuk 
menyelamatkan jiwa-jiwa.” 
 
Seorang penulis Inggris yang tidak dikenal 
merumuskan peraturan-peraturan puritan bagi 
isteri pendeta pada tahun 1832, dalam 
tulisannya ia menyebutkan bahwa seorang 
isteri pendeta hendaknya menjadi seorang 
penolong, pekerja sosial, perawat, pendidik, 
evangelis, dan seharusnya ia merasa bahwa ia 
tidak saja menikah dengan suaminya, tetapi 
juga dengan jemaat suaminya 

Tidak ada keraguan bahwa bekerja di dalam pelaya-
nan adalah seperti hidup di dalam sebuah akuarium.  
Apa yang kau katakan, kau kenakan, kau lakukan, 
terbuka untuk diketahui umum.  Dan bukan saja, 
anda atau pasangan anda, tetapi juga anak-anak 
anda — apa yang mereka katakan, mereka lakukan, 
mereka kenakan juga terbuka dilihat oleh jemaat.  
Dalam lingkup yang lebih luas, anda boleh banding-
kan dengan anak kembar Presiden Bush.  Semua 
kenakalan mereka, kesalahan mereka diberitakan di  
koran-koran dan media.  Keluarga kita mungkin tidak 

sampai diberitakan di media massa, tetapi tetap saja, 
kita hidup di dalam akuarium untuk mata anggota 
jemaat kita. 
 
Semua posisi pelayanan sesungguhnya berada di 
kenyataan ini.  Semuanya di bawah tekanan untuk 
memuaskan kebutuhan dan keinginan jemaat.  Inilah 
bagian yang paling sulit, menyenangkan hati semua 
orang. 
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Renungkanlah: 

• Kita tahu sekarang bahwa Allah 
turut bekerja dalam segala se-
suatu untuk mendatangkan kebai-
kan bagi mereka yang mengasihi 
Dia, yaitu bagi mereka yang ter-
panggil sesuai rencana Allah. 
Roma 8:28 

• Karena itu aku senang dan rela di 
dalam kelemahan, di dalam sik-
saan, di dalam kesukaran, di 
dalam penganiayaan dan kesesa-
kan oleh karena Kristus.  Sebab 
jika aku lemah, maka aku kuat. 
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Bagian berikut ini, adalah sebuah TIPS mengenai bagaimana menjadi diri 
sendiri di dalam pelayanan, dalam lima langkah mudah. 
 
Langkah Pertama, MENJADI LUAR BIASA 
 
Seorang isteri pendeta perlu untuk menjadi luar biasa.  Apa mungkin 
seorang isteri pendeta menjadi Luar Biasa?  Baca Lukas 18:27; Markus 
9:23; Markus 14:36; Lukas 1:37 dan Matius 19:26.  Semua ayat itu 
menyatakan bahwa, bagi Allah tidak ada yang mustahil, yang artinya, 
bahwa sangat mungkin dan tidak mustahil untuk 
seorang isteri pendeta untuk bertekad menjadi 
Luar Biasa. 
 
Apa artinya menjadi Luar Biasa?  Tentunya tidak 
sama dengan biasanya, tetapi disini dalam 
kategori yang lebih tinggi, menjadi Sangat Baik, 
Melewati Batas/Tingkat Biasa atau Hebat. 
 
Lalu, bagaimana untuk menjadi Luar Biasa? 
Bacalah Roma 12:9-21. 
 
Seperti ayat di dalam Roma 12:9 mengatakan, 

“Hendaklah kasih itu jangan pura-pura? Jauhilah yang jahat dan 
lakukanlah yang baik.”  Yang digarisbawahi di sini adalah kata “Jangan 
pura-pura”.  Seringkali isteri pendeta di jemaat, melakukan kepura-puraan.  
Bukan rahasia lagi di antara kita bukan?  Karena untuk menjaga perasaan 
anggota jemaat agar jangan tersinggung, atau menjaga jangan sampai 
timbul konflik, atau untuk meredam.  Sesungguhnya, ibu pendeta harus 
menjaga hatinya agar tulus dan tidak berpura-pura.  Jika tidak setuju atau 
tidak suka, lebih baik diberitahukan.  Tentunya tidak dengan cara yang 
memancing permusuhan atau konflik, tetapi dengan cara yang bijaksana.  

 
Ayat berikutnya yang dibahas panjang lebar 
adalah Roma 12:13 “Bantulah dalam kekurangan 
orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu 
untuk selalu memberikan tumpangan.”  Orang-
orang kudus yang dimaksud di dalam ayat ini 
adalah saudara-saudara seiman, tetapi tidak 
membatasi.  Karena kebaikan harus juga 
diberikan kepada orang-orang yang tidak seiman.  
Selama Seminar berlangsung, ibu-ibu 
Shepherdess yang hadir bebas memberikan 
pertanyaan atau berbagi pengalaman.  Kadang- 
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Menemukan Diri Sendiri  
dari seminar Ellen Missah, MPH, Shepherdess Koordinator, Divisi Asia Pasifik Selatan 

January 2002 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  1 2 3  
Ibu P. Wenas 4 5 

6 7 8 
Ibu N. Sianipar 9 10 11 

Ibu T. Hutasoit 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 
Ibu N. Tambunan 

28 29 30 31   

Selamat 
Ulang Tahun 
kepada ibu-

ibu 
Shepherdess 

yang 
berulang 

tahun pada 
bulan Januari 

2002.  
Semoga 
Panjang 

Umur, Tuhan 
selalu 

memberkati. 
 
 
 
 
 
 

Hendaklah kasih itu jangan pura-pura 
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Menemukan Diri Sendiri ...sambungan dari hal 2 

walaupun tidak berkaitan 
dengan harapan jemaat kepada 
ibu pendeta.  
 
Ada suatu saran yang baik dari 
Ny.White di dalam buku 
Ev.674.2, bahwa seorang isteri 
p e n d e t a  t i d a k  b o l e h 
memaksakan kehendaknya atau 
k e i n g i n a n n y a ,  a t a u 
menunjukkan ketidaksukaannya 

t e r h a d a p  p e k e r j a a n 
suaminya.  Apalagi ngambek 
dan pulang kampung.  
Semua perasaan-perasaan 
seperti ini harus dikalahkan.  

Dan seorang isteri pendeta harus 
mempunyai tujuan dalam hidupnya yang 
harus dilaksanakan tanpa bimbang dan 
terputus.  Semua konflik dengan 
perasaan, kepelesiran dunia dan selera 

alami harus siap dikorbankan dengan 
sukacita.  Bukankah isteri pendeta adalah 
sesuatu yang luar biasa? 
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 dan kepentingan gembalaannya. 
 
Sedangkan seorang penulis bernama 
Ruthe White, dari buku Apa Yang Setiap 
Isteri Pendeta harus Ketahui, pada hal 18 
menuliskan begini, “Apa yang anda 
lakukan di dalam gereja tidaklah 
sepenting semangat anda dalam 
melakukannya.  Jika anda dapati bahwa 
adalah suatu kegembiraan untuk 
melayani, kemungkinan anda sedang 
mengikuti petunjuk Roh Suci dalam hidup 
anda.  Jika anda melakukan hal-hal yang 
anda rasa hanyalah karena kewajiban dan 
tugas saja, anda akan dapati di kemudian 
hari bahwa anda tidak menyukai 
pekerjaan itu, tidak menyukai gereja, 
tidak menyukai suami anda, dan 
kemungkinan tidak menyukai Allah.” 
 
Ehm, jadi sampai di sini jelas, bahwa 
seorang isteri pendeta memang harus 
menerima kenyataan bahwa ia dituntut 
untuk memiliki banyak peranan, untuk 
menjadi serba bisa, dan bahkan memiliki 
kepribadian yang dirindukan oleh anggota 
jemaat. 
 
Dari suatu survey yang diadakan di 
Amerika Serikat, dirangkumkan 15 
pertanyaan dan jawaban seperti dibawah 
ini: 
 
Bagaimanakah seorang isteri pendeta 
memelihara kepribadiannya? 
 
Walaupun seorang isteri pendeta harus 

menerima kenyataan dan 
tuntutan dari anggota jemaat, 
tetapi ia juga harus menjadi 
dirinya sendiri.  Contohnya, 
jika ia tidak bisa main piano, 
apakah ia harus memaksakan 
diri untuk belajar terus-
menerus agar bisa main piano?  
Atau jika ia kurang bertalenta 
berkhotbah, haruskah ia 
belajar dan berlatih terus 
s a m p a i  i a  d a p a t 
berkhotbah? 
 
Tentu saja, semua orang, 
bukan hanya isteri pendeta 
harus selalu mengembangkan dirinya.  
Lalu, seperti contoh di atas, jika anda 
masih mampu dan senang untuk belajar 
main piano, lakukanlah.  Tetapi jika hal 
itu membuat anda tertekan dan stres.  
Disinilah perlunya pelajaran ini.  Seorang 
isteri pendeta tetap harus memelihara 
kepribadiannya. 
 
Jadi, gantinya stres, ibu-ibu pendeta 
duduklah bersama suami, dan 
diskusikanlah apa yang anda berdua 
pikirkan mengenai bagaimana seharusnya 
peranan anda sebagai isteri pendeta.  
Lalu, setelah sepakat, tempatkanlah diri 
anda ke dalamnya.  Jangan memaksakan 
diri untuk menjadi sempurna, juga 
jangan memaksakan diri untuk menjadi 
sama seperti Ibu Pendeta X yang sukses, 
umpamanya.  Dan selain itu, lakukan juga 
hal-hal lain dimana anda bertalenta, 

pengalaman yang hampir serupa.  Bahwa 
mereka sering didatangi orang yang mau 
bertemu pendeta untuk minta bantuan tetapi 
kadang-kadang kelihatannya bahwa orang-
orang ini bermaksud kurang baik. 
 
Diskusi ini berkesimpulan, bahwa memang 
pelayanan ini memiliki resiko sebagaimana 
demikian.  Adanya orang-orang yang 
menyalahgunakan kebaikan hati keluarga  

Bersambung ke hal 6 

kadang pembahasan menjadi panjang 
lebar ,  karena beg itu asy iknya 
menceritakan pengalaman, dan begitu 
banyak yang ingin ikut bercerita. 
 
Ibu  L imbong,  pada  ses i in i 
menceritakan pengalamannya, ketika 
melayani di jemaat Bendungan Hilir.  
Di samping gereja, ada 
rumah yang disediakan 
untuk tempat tinggal 

pendeta.  Ibu Limbong sering menerima 
tamu orang-orang, yang bukan anggota 
gereja, yang datang untuk minta 
bantuan berupa uang, malahan ada 
yang mengaku baru keluar dari penjara, 
dan minta bantuan.  Bagaimanakah 
pelayanan ibu pendeta kepada orang-
orang seperti ini?  Ibu-ibu yang lain 

juga  mengiyakan, 
k a r e n a  m e r e k a 
m e m p u n y a i 

Hidup Baru bagi Isteri Pendeta... sambungan dari hal 1 

Apa yang anda lakukan di 
dalam gereja tidaklah sepenting 

semangat anda dalam 
melakukannya 

Bagaimanakah seorang isteri 
pendeta  memelihara kepribad-

iannya 

Bagaimana pelayanan ibu-ibu pendeta pada orang 
yang meminta bantuan? 
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tempat curahan hati dan 
penasehat bagi anggota, ada 
wanita-wanita yang menjadi 
kagum dan menafsirkan 
perasaan mereka dengan 
cara yang salah. 
 
Langkah pertama, tentunya 
adalah mendoakan wanita-
wanita seperti ini.  Dan 
jangan lupa untuk tetap 
ramah dan memberikan 
pujian kepada mereka.  
Kadang-kadang kegenitan 
mereka hanyalah untuk 
memancing perhatian.  

Seringkali, seorang isteri pendeta yang 
menyadari bahwa ada seorang wanita 
sedang menarik perhatian suami mereka, 
berlaku sebaliknya.  Isteri pendeta 
menjadi kaku, tegang, dan lupa 
tersenyum saat menghadapi wanita lain 
itu. 
 
Ada suatu hal yang patut direnungkan, 
bahwa sesungguhnya pria dan wanita 
menanggapi masalah semacam ini dengan 
berbeda.  Biasanya seorang pria tidak 
menyadari bahwa seorang wanita sedang 
mencari perhatiannya.  Padahal orang 
disekelilingnya sudah sibuk berbisik-bisik 
menyadari keganjilan itu.  Jadi, pada 
saat itu, bicarakanlah dengan terbuka 
pada suami anda.  Dan jika masalah itu 
terus berlanjut, diskusikan dengan suami 
anda siapa yang akan menghadapi wanita 
itu.  
 
Bolehkah untuk kadang-kadang berlibur 
satu Sabat dari gereja sendiri dan 
mengunjungi gereja yang lain? 
 
Ya.  Adalah sangat baik, jika dengan 
kunjungan itu akan ada ide-ide yang baik 
dan dapat kemudian memperkaya 
pelayanan anda. 
 
Jaba tan - j aba t an  apakah  yang 
seharusnya saya pegang di gereja? 
 
Mungkin akan banyak jabatan yang 
jemaat harapkan dapat dibebankan di 
pundak anda, tetapi anda tidak harus 
memenuhi semua harapan itu.   

Bersambung ke hal 5 

Apakah seorang isteri pendeta memiliki 
keharusan untuk selalu mengadakan 
perjalanan dengan suaminya? 
 
Tidak.  Tetapi ada manfaat-manfaat 
tertentu yang bisa didapatkan dari 
pelayanan berdua.  Sebuah kutipan dari 
GW92 212.1, menjelaskan begini, “Jika 
seorang isteri pendeta ikut bersama 
suaminya dalam kunjungan-kunjungan 
perlawatan, dia harus pergi bukan untuk 
kesenangan dirinya, bukan untuk sekedar 
berkunjung atau ditunggu, tetapi untuk 
bekerja bersama suaminya.  Ia harus 
mempunyai minat yang sama dengan 
suaminya untuk melakukan kebajikan.  Ia 
harus bersedia menyertai suaminya, jika 
u r u s a n - u r u s a n  r u m a h  t i d a k 
menghalanginya, dan ia harus menolong 
suaminya dalam usaha menyelamatkan 
jiwa-jiwa.” 
 
Apakah baik mempunyai seorang teman 
pribadi di dalam gereja? 
 
Ya.  Tapi hati-hati loh, jangan sampai hal 
itu terlihat terlalu menyolok sehingga 
dapat menimbulkan kecemburuan sosial.  
Kebutuhan akan teman merupakan hal 
yang sangat manusiawi, apalagi untuk 
seorang wanita, dan seorang isteri 
pendeta.  Di dalam pelayanan yang 
banyak suka dukanya, tentunya seorang 
isteri pendeta memerlukan seorang 
teman dekat, untuk berbagi masalah, 
yang dapat dipercaya, dan yang dapat 
memberikan nasehat.  Sebuah ukuran 
yang aman di dalam jemaat adalah 
“milikilah banyak teman-teman yang 
terbaik di gereja”. 
 
Siapakah yang saya percayai ketika saya 
memerlukan seorang yang dapat 
dipercaya? 
 
Sekali lagi, kebutuhan akan teman dekat 
adalah sangat manusiawi.  Siapa sih di 
dunia ini wanita yang tidak memerlukan 
seorang sahabat untuk mencurahkan isi 
hatinya?  Di dalam keluh kesah dunia 
pelayanan ini, adalah lebih baik, jika 
seorang isteri pendeta mencari isteri 
pendeta lainnya, mungkin yang lebih tua 
dan yang dihormati, untuk menampung 
masalahnya.  Juga lebih baik jika 

mencari seseorang yang 
berpengalaman, yang ahli 
dan yang dapat menjaga 
rahasia.  Urusan jaga rahasia 
ini penting, jangan sampai 
permasalahan yang isteri 
pendeta kemukakan itu, 
malahan menjadi lebih besar 
karena tersebar kemana-
mana.  Hal yang seharusnya 
tidak disampaikan kepada 
suami sampai di telinga 
mereka lewat mulut orang 
lain.  
 
AH 338.1 dikutip seperti ini 
“Ketika seorang wanita menceritakan 
kesukaran-kesukaran dalam keluarganya 
atau keluhan-keluhan tentang suaminya 
(kepada lelaki lain), ia melanggar sumpah 
pernikahannya, ia tidak menghormati 
suaminya, dan meretakkan tembok yang 
tegak guna memelihara kesucian 
hubungan pernikahannya; ia membuka 
pintu lebar-lebar dan mengundang Setan 
untuk masuk dengan penggodaan-
penggodaannya yang berbahaya.  Jika 
seorang wanita datang kepada seorang 
saudara Kristen dengan kisah 
kesusahannya, kekecewaan dan cobaan-
cobaan, ia harus menasehatkan wanita 
itu, agar ia harus menceritakan 
rahasianya kepada seseorang yang lain, 
yaitu memilih seorang wanita yang 
dipercayainya, dan kemudian tidak akan 
terjadi kejahatan.” 
 
Jadi, sekali lagi, jangan ragu untuk 
bersahabat, bahkan untuk berbagi 
rahasia dan mencurahkan isi hati, tetapi 
pilihlah orangnya dengan bijaksana.  Dan 
jangan pernah lupa, bahwa Allah adalah 
seorang teman yang sangat memenuhi 
syarat. 
 
Pertanyaan berikut ini mungkin membuat 
ibu-ibu pendeta tersenyum sendiri... 
 
Bagaimana saya berlaku terhadap 
wanita-wanita yang genit dan suka 
merayu (suami)? 
 
Wah...ternyata karena sang suami adalah 
seorang pendeta, yang biasanya 
berkarisma, dihormati dan menjadi 

Hidup Baru Bagi Isteri  Pendeta ...sambungan dari hal 3 
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Apakah seorang isteri pendeta memiliki 
keharusan untuk selalu mengadakan 

perjalanan dengan suaminya? 



meningkatkan sekolah itu sehingga di 
masa-masa mendatang 
k e b u t u h a n - k e b u t u h a n 
khusus dapat juga dipenuhi. 
 
Apa yang harus saya 
lakukan ketika saya dapati 
bahwa saya tidak menyukai 
peranan saya sebagai 
seorang isteri pendeta? 
 
Pertanyaan ini sangat 
spesifik.  Ada isteri pendeta 
yang frustasi karena 
berbagai sebab, seperti 
adanya kebencian masa 

kanak-kanak, atau harapan-harapan 
pernikahan yang tidak terpenuhi, 
kurangnya penghargaan, keletihan, 
masalah dengan anak-anak, frustasi 
karena tidak dapat menggunakan talenta, 

merasa bahwa hidupnya dikendalikan 
orang lain, kritikan, usaha-usaha yang 
kelihatannya tidak berhasil, usaha yang 
keras untuk mengisi suatu peran yang 
tidak realistis, dan perasaan bersalah 
karena ‘bagus diluar buruk didalam’ dan 
membuat perasaan hancur.  Ketika hal-
hal tersebut begitu menekan, maka isteri 
pendeta akan kehilangan dirinya sendiri.  
Ia menjadi benci pada peranannya 
sebagai isteri pendeta.  Pada waktu 
masalah ini muncul, apa yang harus 
dilakukan? 
 
Tentunya, Pertama sekali diperlukan 
suatu kesadaran mengapa sampai hal ini 
terjadi.  Kedua, jangan lari dari masalah 
itu, tetapi selesaikanlah masalahnya.  
Ketiga, dianjurkan agar isteri pendeta 
yang mengalami konflik ini membuat 
beberapa perobahan dalam hidupnya.  
Mintalah pertolongan kepada Allah, dan  
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Terimalah jabatan-jabatan yang anda 
dapat lakukan, atau yang anda merasa 
terpanggil untuk lakukan.  Tidak perlu 
untuk membebani diri terlalu berlebihan, 
karena melayani jemaat seharusnya 
adalah suatu kesukaan bukan beban.  Dan 
kalau sudah terlalu banyak, batasilah, 
karena anggota jemaat juga harus punya 
kesempatan untuk melayani. 
 
Apakah saya harus menerima setiap 
undangan makan atau hadir di 
pertemuan sosial? 
 
Tidak.  Mulailah suatu kebiasaan untuk 
tidak menerima suatu undangan sebelum 
anda berdiskusi dan bersepakat terlebih 
dahulu dengan suami anda.  Dan jika 
memang anda tidak dapat memenuhi 
undangan itu, lakukanlah dengan sopan, 
“..betapa senangnya kami karena anda 
begitu baik mau mengundang kami..” 
 
Apakah saya harus meningkatkan 
penampilan diri dalam berbicara di 
depan umum, berdoa dan dalam 
beberapa bidang musik, atau dalam 
mengadakan pelajaran Alkitab? 
 
Ya tentu saja, terutama jika Roh Kudus 
mendorong anda ke arah itu.  Sebuah 
kutipan dari AH 301.2 menyebutkan, “Ia 
akan menolong kita jika kita mencoba 
menolong diri kita sendiri.  Harapan 
kebahagiaan kita di dunia yang sekarang 
dan yang akan datang bergantung atas 
peningkatan diri/kemajuan yang kita 
buat.” 
 
Apakah rumah saya harus selalu 
terbuka untuk orang lain? 
 
Ya.  Walaupun rumah kita adalah tempat 
yang sangat pribadi.  Testimonies Vol 2 
hal 645 menyebutkan bahwa pekerjaan 
kita di dunia ini adalah untuk berbuat 
kebajikan kepada orang lain, dan 
menjadi berkat kepada orang lain.  
Kesenangan menjamu dan menerima 
tamu seringkali dianggap beban, dan 
dihindari oleh beberapa orang.  Tetapi 
seorang isteri pendeta harus rela 
menanggungnya, karena hal itu akan 
bermanfaat bagi masyarakat dan rumah 

tangga kita. 
 
B a g a i m a n a  c a r a n y a 
berkata “Tidak” kepada 
orang lain tanpa membuat 
mereka merasa bahwa 
anda telah mengelakkan 
tanggung jawab sebagai 
isteri pendeta? 
 
Mulailah dengan suatu 
kebiasaan untuk tidak 
dengan  beg i tu  sa ja 
menerima sebuah tanggung 
jawab, atau permintaan 
tanpa terlebih dahulu 
berdiskusi dengan suami anda.  Jika anda 
telah sepakat untuk tidak menerima, 
maka katakan terus terang dengan lemah 
lembut.  Jika anda dan suami sama-sama 
sepakat mengatakan “Tidak” maka 
mereka akan tahu bahwa keputusan itu 
sudah dipertimbangkan dengan baik. 
 
Bagaimana kami dapat mengambil 
waktu cuti tanpa merasa bersalah 
karena kami tidak dapat memenuhi 
kebutuhan seseorang, umpamanya yang 
sekarat atau yang mau menikah? 
 
Tidak ada yang dapat dilakukan untuk 
mencegah orang sekarat, tetapi jika anda 
telah memulai persiapan cuti dengan 
pemberitahuan kepada majelis atau 
anggota jemaat minimal sebulan 
sebelumnya, mereka akan menerima 
kenyataan itu dengan lebih baik.  Anda 
tidak perlu merasa bersalah, katakan 
saja dengan sederhana, “Kami akan 
berada di luar kota pada waktu itu.” 
 
Jika ada sebuah sekolah gereja di kota 
saya,  namun t idak memenuhi 
kebutuhan anak saya, apa yang harus 
saya lakukan? 
 
Ibu-ibu pendeta harus mengutamakan 
kebutuhan anak-anaknya.  Jangan 
paksakan mereka untuk menerima 
sesuatu yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan mereka.  Tetapi, tetaplah 
berikan dukungan kepada sekolah gereja 
itu seakan-akan anak anda bersekolah di 
sana, dan tentunya ada usaha-usaha aktif 
melalui majelis sekolah gereja untuk 

Hidup Baru Bagi Isteri  Pendeta ...sambungan dari hal 4 

Pekerjaan kita di dunia ini 
adalah untuk berbuat kebajikan 
kepada orang lain dan menjadi 

berkat kepada orang lain 

Apakah rumah saya harus selalu 
terbuka untuk orang lain? 
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pandai dari pada dia” maka kita akan menjadi 
tinggi hati. 
 
Sesungguhnya apakah kita tinggi hati atau 

rendah diri, keduanya berakar 
dari lima hal yang sama, yaitu 
perasaan tidak puas pada diri 
sendiri.  
 
Nah, bagaimana caranya agar kita 
bisa tetap seimbang, dan tidak 
terjebak dalam masalah ini?  
Selalu ingat bahwa ada lima hal 
yang harus diingat, yaitu: 
-             Self Image –Kesan/

Gambaran Diri 
-      Self Esteem – Penghargaan Diri 
-      Self Confidence – Kepercayaan Diri 
-      Self Respect – Kehormatan Diri 

-      God’s Value of You – Nilai Yang 
Allah Berikan Kepada Anda 

 
Jadi untuk dapat merasa diri berharga, kelima 
komponen itu harus seimbang di dalam pikiran 
kita.  Saat seminar dari kelima hal ini ada suatu 
hal yang dibahas dengan seru oleh ibu-ibu 
pendeta, yaitu tentang Self-Image atau 
Gambaran Diri.  Self Image ini berkaitan erat  
dengan penampilan fisik.  Memang Tuhan tidak 
melihat penampilan fisik kita, ia menilai hati 
kita, tetapi apakah dengan demikian penampilan 
fisik tidak penting? 
 
Ibu Missah menceritakan pengalamannya ketika 
Rapat Advisory di General Conference, dimana 
ia bertemu dengan ahli atau analis kecantikan 
yang menganalisa warna apakah yang cocok 
untuk dikenakan oleh Ibu Missah.  Dan atas 
saran ahli kecantikan itu, ia mencoba  

Bersambung ke hal 7 

bicaralah dengan terbuka dengan suami 
anda.  Bagaimanapun, jangan pernah 
lupa, walaupun jemaat membebankan 
berbagai harapan, berbagai peranan, 
berbagai jabatan, seorang isteri pendeta 
tetap harus menjaga kepribadiannya 
sendiri.  Lalukan apa yang dapat anda 
lakukan, dan serahkan sisanya kepada 
Tuhan. 
 
Bagaimana jika suami saya tidak 
memahami konflik yang sedang saya 
alami? 
 
Sekali lagi, disinilah letak keunikan dari 
posisi isteri pendeta.  Pada saat seorang 
isteri pendeta mengalami konflik, ia 
harus memberitahukan suaminya.  Jika 
suami anda tidak tergugah, lakukan 
berulang kali hingga anda mendapatkan 
perhatian suami anda.  Sebuah kutipan 
dari GW 452.2 menyebutkan, “Pendeta 
digaji untuk pekerjaanya, dan ini adalah 
hal yang wajar.  Dan jika Allah memberi 
kepada isteri maupun suami beban 
pekerjaan, dan isterinya mencurahkan 
waktu serta kekuatannya untuk 
mengunjungi dari rumah ke rumah dan 
membukakan alkitab untuk mereka, 
walalupun tangan pengurapan tidak 
pernah diletakkan di atas kepalanya, ia 
sementara menyelesaikan pekerjaan yang 
sejajar dalam pelayanan misi.  Kemudian 
haruskah pekerjaannya diperhitungkan 
sebagai sesuatu yang sia-sia saja?” 
 
Nah, sampai di sini mungkin ibu-ibu akan 
menarik nafas.  Aduh, ternyata sulit juga 
menjadi isteri pendeta ya?  Itulah 
sebabnya, posisi ini dinilai unik, khusus 
dan spesial. Jangan takut untuk menjadi 
u n i k ,  k h u s u s , 
spesial, berbeda, 
atau luar biasa, 
karena Tuhan yang 
memanggil, dan ia 
yang memberkati.-
annie- 

pendeta sering terjadi.  Jika memang ada dana 
yang dapat disisihkan untuk keperluan ini, ada 
baiknya diberikan, tentunya bukan untuk 
memanjakan orang-orang yang suka minta-
minta saja.  Biarlah Tuhan selalu 
membimbing agar ibu-ibu 
pendeta dapat melakukan 
pelayanan ini dengan bijaksana. 
 
Satu lagi yang dibahas panjang 
lebar adalah Roma 12:20-21, 
“Tetapi jika seterumu lapar, 
berilah ia makan; jika ia haus, 
berilah ia minum! Dengan 
demikian kamu menumpukkan 
bara api di atas kepalanya.  
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi 
kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.” 
 
Ibu Ellen Missah menceritakan pengalamannya 
dengan seseorang yang menyakitkan hatinya 
dengan menyebarkan sebuah berita yang tidak 
benar.  Tetapi gantinya membalas, atau 
cemberut atau menghindar, dalam suatu 
kesempatan Ibu Missah mengirimi temannya itu 
dengan souvenir.  Hasilnya, adalah mereka tidak 
lagi bermusuhan, tetapi berteman.  Ini adalah 
suatu bukti bahwa kejahatan dapat dibalas 
dengan kebaikan, dan menghasilkan buah yang 
baik juga. 
 
 
Langkah kedua adalah, MERASA DIRI 
BERHARGA 
 
Seringkali kita kecewa dengan diri kita.  Di 
dalam ketidaksempurnaan itu, kita tergoda untuk 
memasuk i s ebuah  jeb akan ,  y a i t u 
Membandingkan diri kita dengan orang lain.  

Ada dua kemungkinan yang terjadi jika kita 
membandingkan diri kita dengan orang lain.  
Pertama, kita merasa Rendah Diri 
(Inferiority), atau Kedua, kita merasa Tinggi 
Hati (Superiority).   
 
Contohnya kalau kita membandingkan diri 
dengan orang lain, “Ah, mengapa rambut 
saya tidak sebagus rambutnya.”, maka kita 

akan menjadi minder, tetapi 
kalau kita berkata, “Ya 
Ampun, Saya kan lebih 

Hidup baru .. .
sambungan dari hal 5 

Jangan tergoda untuk 
memasuki sebuah jebakan 

berbentuk membandingkan diri 
sendiri dengan orang lain 
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Jadi untuk merasa berharga, 
ada lima komponen yang harus 

seimbang dalam pikiran kita 

Walaupun tangan pengurapan tidak pernah diletakkan di atas kepalanya, 
haruskah pekerjaan diperhitungkan sebagai sesuatu yang sia-sia? 

Menemukan Diri Sendiri 
...sambungan dari hal 4 



masalah, baik kecil maupun besar.  Dalam hal 
ini, disarankan agar ibu-ibu pendeta memulai 
suatu doa yang terfokus, kepada suatu hal 

tertentu.  Mendoakan diri sendiri agar melayani 
dengan lebih baik, dan menyerahkan semua 
persoalan kepada Tuhan.  Doakan, jika ibu 
pendeta memerlukan suatu talenta-talenta 
khusus untuk melayani jemaat.  Doakan anggota 
jemaat yang memerlukan pelayanan-pelayanan 
khusus dari ibu pendeta.  Dan doakan terus-
menerus misi tersebut.  -annie- 

mengenakan busana dengan suatu warna 
tertentu.  Hasilnya?  Ia mendapatkan pujian dari 
suami dan anak-anaknya, dari teman-teman 
sekantor, bahkan dari pegawai supermarket 
yang ia tidak kenal. 
 
Pengalaman ini menunjukkan, bahwa 
penampilan fisik itu penting.  Ibu-ibu 
disarankan untuk mencari tahu penampilan 
seperti apa yang paling cocok untuknya.  
Malahan, ada saran agar acara Shepherdess 
berikutnya dipanggil seorang ahli kecantikan 
untuk wajah dan rambut, untuk memberi saran 
kepada anggota-anggota Shepherdess untuk 
berpenampilan lebih segar.   
 
Tetapi ada pengalaman ibu-ibu lain yang lucu.  
Beberapa ibu-ibu pendeta mengikuti suatu 
model rambut tertentu, atau menggunakan 
kosmetik tertentu adalah karena petunjuk atau 
saran suaminya.  Contohnya Ibu Sianipar yang 
kepingin memotong rambutnya supaya lebih 
praktis, tetapi karena suaminya menyukai 
rambutnya yang panjang, ia tetap 
mempertahankan bentuk rambutnya yang 
panjang.  Lain lagi dengan Ibu Simanjuntak, 
yang dipilihkan potongan rambut dan tatarias 
wajah justeru oleh suaminya, berubah-ubah 
menuruti saran suaminya.  Beberapa ibu yang 
lain juga mengatakan bahwa penampilan fisik 
mereka juga dipengaruhi oleh selera suami 
masing-masing.  Jadi, kalau situasinya seperti 
ini, ternyata lebih baik menyenangkan hati 
suami daripada mengikuti keinginan hati atau 
saran ahli kecantikan ...ya... 
 
Langkah ketiga, MENOLONG ORANG LAIN 
MERASA BERHARGA 
 
Jika ibu pendeta menghadapi orang lain, selalu 
dengarkan mereka bicara.  Disinilah kunci untuk 
membuat orang lain juga merasa berharga.  
Selain itu hargai ide, perasaan dan nilai-nilai 
orang lain. Sertakan orang lain dalam kegiatan 
sehingga tidak seorang pu merasa ditinggalkan. 
Menolong orang lain merasa penting di dalam 
kelompok.  Mendorong dan mendukung 
keputusan-keputusan independen orang lain.  
Menolong orang lain mengembangkan 
kecakapan dan kemampuan mereka, dan 
menghargai dan mengagumi kontribusi orang 

lain. 
 
Langkah keempat, BELAJAR UNTUK 
MENGATASI KRITIKAN 
 
Tidak seorang pun ibu pendeta yang mempan 
kritikan.  Cepat atau lambat, dalam posisinya 
yang spesial itu, ia akan dikritik.  Dan bukan 
hanya ibu pendeta saja, seringkali kritikan 
kepada pendeta, atau anak-anak pendeta 
disampaikan kepada ibu pendeta. 
 
Coba bayangkan (mungkin juga sudah pernah) 
ada orang yang berkata begini kepada ibu 
pendeta: 
“Saya pikir adalah sangat memalukan Anda 
tidak datang dalam kegiatan Pelayanan 
Masyarakat.  Isteri pendeta yang dulu selalu 
terlibat dengan kegiatan gereja.  Saya rasa tidak 
ada anggota yang mau datang kalu tidak 
seorang pun dari keluarga pendeta yang 
datang.” 
Atau mungkin berkata seperti ini, “Saya tidak 
suka lelucon yang suami anda katakan dari 
mimbar.  Itu samasekali tidak pada tempatnya.  
Kita di gereja untuk beribadah, bukan untuk 
tertawa.” 
 
12 TIPS MENGATASI KRITIKAN: 
-      Berusaha untuk tidak nampak tersinggung 
-      Jangan bertindak membela diri 
-      Tinggalkan orang itu secepatnya 
-      Tunjukkan penghargaan, ucapkan 

“TerimaKasih” 
-      Pastikan bahwa anda mengerti kritikan itu 
-      Jernihkan Masalah 
-      Jangan berdebat 
-      Jauhkan emosi yang memanas 
-      Hindari orang untuk mengkritik suamimu 

dari belakang 
-      Meminta untuk mendoakan anak kita 
-      Tetapkan untuk membuat perobahan 
-      Kuburkan kritikan itu 
 
Langkah kelima, BERDOA UNTUK SUATU MISI 
 
Tidak ada seorangpun yang tidak setuju bahwa 
berdoa adalah hal yang terpenting dalam semua 
langkah untuk menemukan diri sendiri.  Doa 
adalah obat yang paling manjur, terutama untuk 
ibu-ibu pendeta pada saat tersandung dengan 

Merasa Diri Berharga...sambungan dari hal 6 

Belajar untuk mengatasi kritikan 
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Mengapa makanan bisa menjadi basi, lalu 

busuk? Dan, mengapa pula singkong yang 

begitu keras bisa berubah menjadi peuyeum 

alias tapai khas kota kembang yang lembut 

dan manis? Semua peristiwa tersebut di atas 

tidak terlepas dari campur tangan si mungil 

jasak renik. Jasad renik, apa pula itu?      

Jasad renik atau mikroorganisma adalah 

mahluk hidup yang terdiri dari satu atau 

beberapa kumpulan sel dengan ukuran be-

berapa mikron (1 mikron = 0,001 mm). 

Saking kecilnya, mahluk ini hanya bisa dili-

hat melalui mikroskop berukuran tertentu. 

Jasak renik bisa disebut juga sebagai bak-

teri.          

Setiap proses penguraian yang dilakukannya 

bisa mengakibatkan berbagai perubahan 

baik secara kimia maupun fisik. Karena itu, 

jasad renik disebut 'baik' jika perubahan 

hasil karyanya menguntungkan (misalnya 

proses fermentasi) dan ia disebut 'jahat' 

apabila perubahan tersebut merugikan, con-

tohnya makanan menjadi busuk.              
 

Peran Jasad Renik Pada Makanan 
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1. Berperan didalam proses fermentasi 

Tempe, kecap, oncom, taoco, sosis, keju, 

tapai, bir, brem, anggur adalah beberapa 

jenis makanan yang dihasilkan dari proses 

fermentasi yang biasa pula dikenal dengan 

istilah 'peragian'. Ada beberapa jasad renik 

yang bertugas dalam proses peragian. Di-

antaranya, rhizopus oligosporus dan 

rhizopus tolonifer digunakan untuk men-

gubah kacang kedelai menjadi tempe.      

2. Meningkatan gizi makanan 

Terjadi pada pembuatan tempe mau-

pun bahan makanan lainnya seperti 

oncom, taoco, terasi dan sebagainya. 

Dalam proses pembuatan tempe, pro-

tein kedelai diubah menjadi asam 

3. Memperbaiki aroma dan rasa  
Bau dan rasa kacang kedelai yang di-

rebus biasanya kurang menarik bila 
dibandingkan dengan kacang kedelai 

yang telah diolah melalui proses fer-
mentasi. Seperti tempe, kecap dan 
sebgainya. Juga bau dan rasa susu 
segar misalnya, akan lebih menarik 
apabila melalui proses fermentasi 
menjadi bahan makanan lainnya 
seperti yoghurt, keju dan lainnya. 

Bahan :  
600 ml susu kedelai, siap pakai  
150 ml susu segar  
50 gr gula pasir  
1 bungkus (7 gr) agar-agar bubuk warna putih  
1 sdm air jahe  
100 gr buah leci kalengan, iris kasar  
150 ml air buah leci kalengan  
 
Untuk 6 Orang 
 
Pelaksanaan : 
1. Aduk rata susu kedelai, susu segar, gula pasir, agar-agar bubuk, dan 
air jahe.  
2. Didihkan di atas api kecil sambil aduk-aduk. Angkat, tuangkan ke 
dalam loyang yang sudah dibasahi air. Biarkan dingin dan mengeras. 
3. Potong agar-agar bentuk dadu 1 ½ cm. Aduk rata bersama buah 
leci kalengan berikut air buahnya.  
4. Simpan dalam lemari pendingin hingga waktu saji.  

RESEP :  
PUDING SUSU KEDELAI LECI 



V  a  l  e  n  t   i   n  e 

Mawar merah adalah bunga kesayangannya, seperti namanya, Rose.  Setiap 
tahun, suaminya selalu mengiriminya mawar, diikat dengan pita yang indah.  
Pada tahun saat suaminya meninggal, sebuah mawar datang ke pintu rumah-
nya, dengan sebuah kartu bertuliskan, “Jadilah Valentine-ku, seperti tahun-
tahun yang sudah berlalu. 
 
Setiap tahun suaminya mengiriminya bunga mawar, dengan sebuah ucapan, 
“Saya mencintaimu lebih dalam tahun ini, lebih dalam dari tahun lalu.”  atau 
“Kasihku padamu selalu bertumbuh setiap tahun.”  Rose tahu bahwa tahun ini 
adalah yang terakhir kalinya ia akan menerima bunga mawar.  Suaminya 
yang disiplin, mungkin telah memesan bunga valentine  sehari sebelum ia 
meninggal, karena adalah kebiasaannya untuk memesan sesuatu jauh-jauh 
hari sebelumnya. 
 
Ia memotong duri-duri dan tangkainya, dan menyimpan mawar itu di vas 
bunga, di samping foto suaminya yang sedang tersenyum.  Ia duduk meman-
dangi foto dan bunga  itu berjam-jam.   
 
Setahun pun berlalu, dan sangat sulit untuk hidup tanpa kekasihnya.  Dalam 
kesendirian dan kesepian, yang menjadi takdirnya, pada suatu hari seperti 
hari valentine, bel pintu berbunyi, dan disana telah menunggu bunga-bunga 
mawar.  Ia sangat terkejut, membawa bunga itu masuk dan langsung menele-
pon toko darimana bunga tersebut dikirim.  Pemilik toko menjawab telepon, 
dan Rose bertanya dengan marah, “Mengapa engkau melakukan sesuatu 
seperti ini pada saya, membuat saya berduka?” 
“Saya tahu suamimu sudah meninggal, lebih dari setahun yang lalu, “ kata 
pemilik toko bunga itu, “Saya juga tahu bahwa nyonya akan menelepon saya.  

Sebuah cerita mengisahkan mengenai bagaimana Hari Valentine dimulai di Roma tahun 270 AD.  Penguasa Roma, 
Claudius II memerintahkan agar semua orang menyembah dewa yang ia sembah.  Ia juga melarang pernikahan, dan me-
menjarakan semua orang yang tidak mematuhi perintahnya.  Banyak orang kristen yang dianiaya dan dibunuh karena keper-
cayaan mereka kepada Kristus. 
 
Seorang peendeta bernama Valentine, mengabaikan perintah Claudius, dan terus berkhotbah tentang Tuhan, dan terus 
memberkati pernikahan, kemudian ia pun dipenjarakan.  Tetapi dinding penjara tidak dapat menahan Valentine untuk men-
ceritakan kasih Tuhan.  Ia berkhotbah pada sipir penjara dan para pengawalnya dan banyak orang menjadi kristen.  Seorang 
anak perempuan dari sipir memiliki penglihatan yang tidak sempurna, lalu ia meminta agar Valentine berdoa untuknya.  Muji-
zat terjadi, dan penglihatan anak wanita ini pulih. 
 
Karena berita mujizat itu tersebar dengan begitu cepat, pemerintah segera tahu bahwa Valentine melanggar undang-
undang.  Ia lalu diperintahkan untuk dihukum mati.  Sebelum mati, ia menuliskan sebuah kartu perpisahan untuk anak per-
empuan yang penglihatannya pulih itu, dan ia dihukum mati tanggal 14 Februari. 
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Bunga yang kau terima hari ini, sudah dibayar dimuka.  Suamimu 
sudah merencanakannya bertahun-tahun yang lalu.  Semua buktinya 
tersimpan di dalam file saya.  Ia juga telah menyimpan sebuah kartu 
untuk nyonya terima pada hari ini.  Sebuah kartu yang sangat  is-
timewa, yang ia inginkan saya kirimkan kepada nyonya jika ia tidak 
lagi datang untuk memesan bunga.” 
 
Rose mengucapkan terimakasih dan menutup teleponnya, dan ia 
mulai menangis melihat kartu yang ditulis suaminya.  Di dalam kartu 
itu suaminya menuliskan, “Halo sayang.  Saya tahu ini berarti sudah 
setahun saya pergi.  Saya berharap kau baik-baik saja.  Saya 
mengerti bahwa kau kesepian, dan merasa sakit di dalam hatimu.  
Saya juga akan merasakan demikian.  Cinta yang sudah kita nikmati 
membuat segala sesuatu indah dalam kehidupan kita.  Aku sangat 
mencintaimu, kau adalah isteri yang sempurna.  Kau adalah saha-
batku dan kekasihku.  Aku tahu memang baru setahun kita berpisah, 
tetapi cobalah untuk tidak lagi menangis.  Aku ingin kau bahagia, 
walaupun kau sedang menyeka air matamu.  Pada saat kau mene-
rima mawar ini, kenanglah kebahagiaan kita.  Kita telah bersama-
sama, saling mencintai dan diberkati.  Aku tahu kau mencintaiku, 
tetapi kau harus memiliki semangat hidup.  Carilah kesenangan, 
walaupun tidak mudah.   Mawar-mawar akan datang setiap tahun, 
dan hanya akan berhenti saat kau tidak dapat  lagi membuka pintu 
rumah.  Saat itu penjual bunga akan datang lima kali, kalau-kalau 
kau sedang keluar rumah.  Tetapi setelah itu, ia akan tahu kemana 
ia akan membawa  mawar-mawar ini, yaitu  ke tempat dimana saya 
telah pesankan padanya,  tempat dimana kita bersatu kembali.” 



Cara Masak Bisa Picu Kanker 
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Tidak hanya stres atau polusi, cara memasak ternyata bisa memicu terbentuknya seny-
awa penyebab kanker.  
 
Dalam seminar tentang trend makanan sehat pertengahan Januari lalu, Dr Inggrid 
Waspodo MSc MBA dari Pusat Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tra-
disional, Biotek, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan, 
pengolahan yang melibatkan suhu tinggi baik perebusan, penggorengan, pemanggan-
gan maupun pembakaran pada makanan hewani berkadar protein dan lemak tinggi 
akan menghasilkan senyawa karsinogenik yang bisa memicu kanker.  
Pemasakan makanan seperti sate, well done steak, yakiniku, serta makanan Cina 
berupa tumisan daging atau ikan menggunakan suhu tinggi menyebabkan terjadi asam 
amino terpirolisis dan membentuk amin heterosiklik (HAs) Trp-P1 dan Trp-P2 yang 
berasal dari triptophan, Glu-P1 dan Glu-P2 dari asam glutamat, juga nitrosamin, ni-
trosamida dan senyawa nitroso.  
 
Daging yang diolah dengan menambah garam dan nitrat (sendawa) misalnya daging 
kornet, ikan asin, dan terasi sangat tinggi kandungan nitrosamin dan radikal bebasnya.  
Situs web About nutrition yang mengutip the American Institute for Cancer Research 
(AICR) menyatakan membakar daging, ayam maupun ikan pada suhu tinggi menim-
bulkan senyawa amin heterosiklik (HAs). Selain itu terbentuk hidrokarbon aromatik 
polisiklik (PAHs) dari tetesan daging ke arang panas dan menempel ke makanan lewat 
asap. Senyawa HAs dan PAHs dapat meningkatkan risiko kanker payudara, usus, lam-
bung dan prostat  
 
INGGRID mengingatkan kebiasaan buruk dalam menggoreng. "Sebaiknya menggoreng 

dilakukan dengan api kecil. Minyak goreng jangan digunakan lebih dari dua kali. Min-
yak goreng yang sudah coklat kehitaman bersifat karsinogenik. Penderita jantung 
koroner disarankan menggunakan minyak goreng sekali pakai agar beban kerja jan-
tung tidak bertambah berat," tuturnya.  
 
Selama proses penggorengan terjadi pengeluaran kandungan air dari bahan pangan 
yang menyebabkan proses hidrolisis pada minyak goreng, sehingga terbentuk seny-
awa radikal bebas yang karsinogenik. Cirinya, minyak goreng makin tengik.  
 
Dalam homepage California Barbeque Association disebutkan, the National Toxicology 
Program (NTP) dari Lembaga Kesehatan Nasional (NIH) AS mengumumkan rencana 
untuk mengkaji 16 zat, termasuk dua zat yang terbentuk dalam pemasakan bahan pan-
gan, untuk dimasukkan daftar "Laporan Bahan Karsinogenik" yang diterbitkan 2004. 
Dua zat itu adalah 2-amino-3,4-dimethylimidazo(4,5-f)quinoline atau MeIQ dan 
phenylimidazopyridine yang terbentuk dalam pemasakan daging dan ikan pada suhu 
tinggi.  
 
Meski demikian, menurut Direktur Penyuluhan Gizi AICR Melanie Polk RD, orang tidak 
perlu menghindari makanan bakar atau panggang. Penelitian menunjukkan, perenda-
man daging atau ikan dalam bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang bombay, 
lada, daun salam, dan cuka menurunkan jumlah HAs 92-99 persen.  
 
Selain direndam dalam rempah, cara lain mencegah risiko kanker adalah memasak 
daging pada suhu rendah, membungkus daging atau ikan dalam kertas aluminium 
(aluminium foil), membuang lemak pada daging, memotong tipis agar cepat masak 
serta sering dibolak balik agar daging tidak hangus.  

S E N Y U M 
 
Dalam acara sekolah sabat anak-anak,. 
Guru bertanya pada murid-muridnya 
“Nanti, di gereja kita harus duduk diam-diam 
ya...tidak boleh ribut.” 
Anak-anak menganggukkan kepala mereka 
“Kenapa kita tidak boleh ribut?” tanya Ibu 
guru.  Seorang anak mengacungkan jarinya, 
“Karena di gereja banyak orang sedang 
tidur…” 
 
Seorang kakek menemukan cucunya se-
dang bertelut, dengan tangan dilipat dan 
mata terpejam di kamar, menggumamkan 
alfabet dari A sampai Z.  Setelah ia selesai, 
kakek bertanya, “Kamu barusan ngapain?” 
 
“Berdoa,“ jawab cucunya, “Tapi karena saya 
ngga tau mau ngomong apa, saya sebutkan 
saja semua huruf di alfabet, biar nanti Tuhan 
yang mengaturnya, terserah apa yang Ia 
rasa bagus.” 
 
 
Suatu pagi, pendeta menemukan sebuah 
kertas di bawah pintunya, tulisannya 
“BODOH”.  Dalam khotbah kebaktian beri-
kutnya, pendeta berkata, “Kemarin ada seo-
rang meninggalkan pesan berupa surat 
kepada saya.  Biasanya orang menulis 
pesan, tetapi lupa menuliskan namanya.  
Tetapi orang ini lupa menuliskan pesan, se-
sudah menuliskan namanya.” 
 
 
Ayah seorang remaja merasa jengkel den-
gan kelakuan puteranya,  karena remaja itu 
terus-terusan minta dibelikan mobil.  
Akhirnya ayah berkata, “Nak, begini saja, 
nanti Papa belikan mobil kalau kau belajar 
baik-baik, ke gereja baik-baik, rapormu ba-
gus, dan terutama potong rambutmu yang 
gondrong.”  Remaja itu setuju. 
Beberapa bulan kemudian ia menagih janji 
ayahnya, tetapi masih satu syarat yang tidak 
ia penuhi, yaitu potong rambut, alasannya 
“Yohanes juga gondrong, Paulus juga gon-
drong, bahkan Yesus juga gondrong.” 
Ayahnya geleng kepala, “Tentu saja, 
mereka kemana-mana pergi jalan kaki.” 
 



SEORANG anak kecil mena-
tap ayahnya dan bertanya, 
"Yah, siapakah yang dimak-
sud dengan orang Kristen?" 
Ayahnya menjawab, "Orang 
Kristen adalah orang yang 
mengasihi dan taat kepada 
Tuhan. Ia mengasihi saha-
bat-sahabatnya, tetang-
ganya, dan bahkan musuh-
musuhnya. Ia setia berdoa, 
lemah lembut, hidup kudus, 
dan lebih senang pergi ke 
surga ketimbang segala se-
suatu yang ada di dunia ini. 
Anakku, itulah orang Kris-
ten!" Anak laki-laki itu ter-
mangu sebentar, kemudian 
bertanya lagi, "Apakah saya 
pernah ketemu orang yang 
demikian?" 

Seorang kaya bertanya kepada pastornya: "Pastor, mengapa orang 
menyebut saya pelit sementara mereka semua tahu bahwa jika aku 
mati nanti, aku akan mewariskan semua yang aku miliki pada 
gereja?" Pastor itu menjawab:"Saya akan ceritakan padamu sebuah 
perumpamaan tentang seekor babi dan seekor sapi… 
 
Babi termasuk binatang yang kurang disukai orang, sedangkan sapi 
disayangi banyak orang. Hal ini membuat si babi bingung, ia berkata 
kepada sapi:'Orang selalu memuji badanmu yang bagus dan matamu 
yang bening.' Mereka pikir engkau sangat dermawan, sebab tiap hari 
kau memberi mereka susu dan krim. Tapi bagaimana dengan aku? 
Aku telah memberikan semua yang kumiliki kepada mereka. Aku te-
lah memberi mereka daging panggang dan ham. Aku telah men-
yediakan bulu-bulu untuk membuat sikat, bahkan mereka telah 
mencincang kakiku, tapi kenapa tak seorangpun menyukai aku, men-
gapa demiian?' " 
" 
Tahukah kamu apa jawaban si sapi?" tanya pastor itu kepada orang 
kaya tsb. "Sapi itu mengatakan demikian, ' barangkali karena saya 
memberikan apa yang saya miliki ketika saya masih hidup.' " 

Siapakah orang Kristen dan Sapi Vs Babi 

February 2002 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 
Ibu A. Pang-
gabean 

9 

10 
Ibu M. Situmo-
rang 

11 12 13 14 15 16 
Ibu M. Sianturi 

17 18 19 20 21 22 23 
Ibu I. Nahuway 

24 25 26 27 
Ibu O. Sinaga 28   

 
 
 

Selamat Ulang 
Tahun kepada 
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Shepherdess 

yang berulang 
tahun pada  

bulan Februari 
2002.  Semoga 
Panjang Umur, 
Tuhan selalu 
memberkati. 
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Jadi, bayangkan jika seseorang atau beberapa orang datang kepada 
anda atau suami anda dan menceritakan tentang kesusahan dan kekuati-
ran mereka, dan menjalinnya dengan bermacam-macam perasaan 
seakan-akan Tuhan sedang mencobai mereka dengan keras, dan 
menginginkan agar kita menghibur mereka supaya mereka merasa baik 
dan tenang. 
 
Disinilah godaan yang besar, saat kita merasa diperlukan.  Memang 
benar untuk menghibur mereka, meringankan penderitaan mereka, 
dalam tempo yang pendek.  Mungkin mereka akan merasa lebih baik.  
Tetapi lama kelamaan kita memberikan seluruh hati dan jiwa kita pada 
masalah itu, untuk suatu harga yang mahal, saat kita terbangun di suatu 
pagi dan lupa siapa diri kita, anak-anak kita merasa marah karena orang-
tuanya sangat sibuk dengan anggota jemaat dan membenci jemaat itu, 
lalu kita merasa dimanfaatkan dan kelelahan. 
 
Jawaban yang penuh kasih adalah membiarkan orang lain “memiliki harta 
bendanya sendiri”.  Kita memang pengikut Kristus, juga mereka.  Kita 
tidak dapat menghibur mereka lebih baik daripada Yesus sendiri.  Dan 
kita perlu untuk merasa damai di dalam hati kita.  Biarkanlah orang lain 
“memiliki” kesusahan dan kesedihan mereka.  Selama kita telah berusaha 
untuk berada di tempat yang tepat, bukan untuk selalu menghibur dan 
menggantikan tempat Allah sebagai tempat berlindung, kita akan baik-

baik saja.  Tetapi jika kita mau “bermain” sebagai Tuhan, yang menye-
lamatkan jiwa-jiwa, kita juga yang akan disalibkan.  Sia-sia jika kita mau 
menjadi Allah.  Perasaan kasih kita dapat diwujudkan dengan membiar-
kan mereka merasa sakit, dan memimpin mereka kepada Juruselamat 
yang teguh, kuat dan benar.  
 
Untuk banyak dari kita, hidup di dalam akuarium berarti juga berani 
menjadi diri kita sendiri.  Kita berikan kesempatan kepada diri kita sendiri 
untuk mengenakan apa yang kita ingin kenakan, lakukan apa yang perlu 
kita lakukan, dan hidup seperti yang Allah inginkan kita hidup, bebas.  
Biarkanlah orang lain menilai dan memiliki respon mereka sendiri kepada 
kita, kita tidak perlu mengendalikannya. 
 
 

Hidup di dalam akuarium...sambungan dari hal 1 

Dari Redaksi 

Apa kabar ibu-ibu Shepherdess?  Bulan Februari ini masih diwarnai dengan ke-
cemasan akan datangnya banjir.  Di seluruh pelosok Jakarta masih berdiri 
posko-posko banjir yang menyalurkan bantuan kepada para korban banjir.  
Dari berbagai penjuru terdengar berita-berita yang sedih dari orang-orang yang 
kehilangan rumahnya, kehilangan barang-barangnya yang berharga, bahkan 
ada yang kehilangan anggota keluarganya akibat hanyut, atau penyakit atau 
kesedihan hati yang tidak dapat lagi ditanggung.  Kita semua berdoa agar ke-
susahan ini dapat segera berlalu.  Dan agar Tuhan selalu melimpahkan berkat-
berkatnya kepada ibu-ibu Shepherdess dalam melalui masa-masa kritis seperti 
ini. 

Menjadi isteri pendeta sesungguhnya tidak mudah.  Beban emosional dan men-
tal yang berat seringkali terlalu banyak untuk ditanggung sendirian.  Media 
Buletin Shepherdess ini dapat menjadi pembuka jalan untuk ibu-ibu Shepherd-
ess yang mau berbagi perasaan dan suka duka.  

Jangan ragu untuk menuliskan pengalaman, pendapat, saran, dalam bentuk 
cerita, artikel atau puisi.  Media Buletin Shepherdess ini adalah dari kita dan 
untuk kita. 

Tuhan selalu memberkati. 

Ibu S. M. Situmeang 
Koordinator Shepherdess Konferens DKI & Sekitarnya 
Jl. Dr. Saharjo No. 48, Jakarta 
 
Ibu Erna Sagala  
Ph 7220444 
ernayulia@mailcity.com 
 
Ibu Annie Sihombing 
Ph 8894710 
lindri@email.com 

Jl. Dr. Saharjo No. 48 
Jakarta Selatan 12970 
Phone: 829278, 83703159, 83703302, 83703303 
Fax: 8294278 
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