
Sembilan orang anggota Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh   
termasuk diantara 5000 orang 
yang hilang dan dinyatakan 
meninggal setelah peristiwa 
serangan teroris tanggal 11 
September 2001 di New York 
dan Washington DC. 

Ted Moy, seorang diakon di 
Gereja Spencerville, di Silver 
Spring, Maryland, bekerja di 
Pentagon.  Ia sedang dalam 
latihan kerja di sebuat kantor 
yang sangat dekat dengan tem-
pat dimana pesawat menghu-
jam. Moy meninggalkan seo-
rang isteri, Madeline, dan dua 
orang anak remaja, Jessica dan 
Daniel. 

Michael Baksh, pertengahan 
30-an, bekerja di Tower 2 dari  
World Trade Center (WTC), 
menyambut hari pertamanya 
bekerja. Ia adalah anggota yang 
aktif dari gereja Advent Hope di 
Upper Manhattan dan baru ter-
pilih sebagai Ketua Jemaat.  Ia 

meninggalkan seorang isteri 
dan dua orang anak. 

Lissy Martinez, di akhir 20-
an, juga bekerja di Tower 2.  
I a  a da l ah  pe mi mp i n 
Pafhfinder dari Spanish Fort 
Washington Church di Upper 
Manhattan. Ia meninggalkan 
seorang suami dan dua 
orang anak. 

Maxima Jean-Pierre, perten-
gahan 40-an, bekerja di 
Tower 2.  Seorang guru Se-
kolah Sabat di  Spanish Pat-
chogue church, in Long Island, 
New York, Ia meninggalkan 
seroang suami dan empat 
orang anak.  

Josue Velasquez, bekerja di 
Tower 1, ia adalah anggota 
yang setia dari Spanish Inter-
vale Church di Bronx dan aktif 
dalam program pemuda.  Ia 
meninggalkan seorang isteri 
dan tiga orang anak. 

LeRoy Homer, adalah co-pilot 

dari United Airlines Flight 93 
yang jatuh di Pennsylvania 

Barat.  Ia adalah pengujung 
tetap gereja Mt. Holly English 
Church in New Jersey dimana 
isterinya Melodie menjadi ang-
gota yang aktif. 

Jorge Velazquez adalah ang-
gota dari Passaic I Spanish 
Church di New Jersey. Sebagai 
seorang Kepala Satpam di  
Tower 2, ia sibuk mengeluarkan 
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Serumpun bougenville ber-
warna-warni seperti tirai dian-
tara saya dan sekumpulan 
anak-anak yang sedang ber-
main lompat-lompatan di lantai 
semen kelabu.  Melihat saya, 
mereka menghentikan per-
mainannya dan menyambut.  
Saya dikelilingi oleh tangan-
tangan kecil yang mau memeluk 
saya.  Wajah yang tertawa, dan 
tubuh kecil yang hangat dian-

tara kaki saya. 
Sesungguhnya saya tidak tahu 
apa yang harus saya lakukan, 
karena ini adalah hari pertama 
saya berkunjung ke Panti Asu-
han. Saya melihat teman saya 
yang sudah sering berkunjung, 
mencoba mencari petunjuk. Ia 
menggendong seorang anak 
perempuan dan bertanya, 
apakah dia sudah makan sambil 
mengusap kepala seorang anak 

lain. Hampir semua anak di sini 
bersih, berpakaian rapi, dengan 
bunga di rambut mereka.  
Mereka memiliki kesamaan, 
bahwa mereka diabaikan oleh 
keluarga mereka, karena 
mereka terlahir sebagai wanita.  
Dan inilah yang sangat membe-
bani para suster yang merawat 
mereka. Gadis kecil ini tumbul 
di dalam lingkungan yang 
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Info 
 
Hampir setiap anak kini meng-
gunakan tas ransel untuk 
bersekolah. Tas ini memang 
mudah dikenakan, terutama 
bagi anak laki-laki, karena 
tidak mengganggu gerak tan-
gan mereka. Tapi, jika tas 
ransel terlalu berat bisa men-
yebabkan cedera tulang be-
lakang pada anak. 
 
Baru-baru ini, American Physi-
cal Therapy Association men-
yarankan agar sebaiknya 
berat tas ransel tidak lebih 
dari 15% dari berat badan. 
Sementara Mary Hickey, seo-
rang professor di Norteastern 
University di Boston, Massa-
chusetts menyarankan beban 
di ransel sebaiknya tidak lebih 
dari 10 % berat badan 



 orang-orang dari gedung, mulai dari Lantai 
ke-31.  Ia menelepon ke rumah untuk berko-
munikasi dengan keluarganya, tetapi ke-
mudian tidak terdengar lagi beritanya.  
"Ayahmu adalah seorang pahlawan," kata 
Direktur Perusahaan kepada keluargaVe-
lazquez. 

Steve Bunin, berusia 40an, adalah anggota 
yang aktif dari Departemen audio visual dari 
Corona Church di Queens. Ia bekerja untuk 
Cantor Fitzgerald di Lantai 103 di Tower 1. 
Ia meninggalkan seorang isteri Hyacinth.  

Michelle Nelson, 27, juga bekerja di Cantor 
Fitzgerald di Lantai 103 di Tower 1. Ia 
adalah anggota gereja Linden Church di 
Queens, melayani sebagai diakones, 
pemimpin Pemuda, dan Koor Pemuda.  Ang-
gota gereja menyatakan bahwa ia terkenal 
karena pandai membuat kue Pie. 

Ada anggota gereja yang kehilangan ang-
gota keluarga dan teman dalam tragedi ini.  
Joan Silver, seorang anggota gereja Sligo 
Adventist Church di Takoma Park, Maryland, 

United States Navy dan seorang anggota 
gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, tidak 
terluka karena serangan tersebut. "Chaplain 
Black sedang keluar waktu serangan itu ter-
jadi dan selamat," kata Stenbakken. 

"Keluarga Besar gereja Advent sangat ber-
duka atas tragedi ini," kata Don Schneider, 
Ketua Daerah Amerika Utara, sewaktu mem-
baca laporan mengenai hilangnya beberapa 
anggota gereja.  Ia menghimbau agar ang-
gota gereja bekerja lebih giat membagikan 
pengharapan dengan pengenalan akan Ye-
sus Kristus, dan terus berdoa agar keluarga 
yang kehilangan mendapat penghiburan. 

 
Sumber : Adventist News Network 

Laporan dari Rebecca Brillhart, C.A. Murray, Dion-
isio Olivo, Carlos Turcios, and Steve Willsey. 

seorang anak, 
seorang suster 
meletakkan seo-
rang bayi kecil di 
pangkuan saya, 
baru berusia dua 

bulan.  Kehangatan tubuh saya mungkin 
terasa olehnya, karena ia bergerak-gerak 
sehingga ia merasa nyaman.  Jarinya hanya 
sebesar korek api, tetapi mengenggam jari 
saya dengan kuat.  Sesuatu terjadi pada 
saat saat saya mendekap bayi itu. Saya 
merasa lemah dan terharu seperti ketika 

disiplin dan tak punya 
rumah. Mereka dikirim 
ke sekolah lokal, belajar 
untuk membuat pra-
karya atau berdagang, 
atau sekolah yang lebih 
tinggi, tergantung kemampuan mereka.  
Pernikahan diatur untuk beberapa yang su-
dah cukup umur.  Kebanyakan, keluarga 
yang mereka kenal hanyalah para suster 
yang membesarkan mereka dan teman ber-
main mereka 
Mungkin karena saya tidak menggendong 

anak saya sendiri diletakkan di pangkuan 
saya untuk pertama kalinya.  Itulah saat 
saya tahu, bahwa bayi ini akan menjadi 
bagian hidup kami. 
Suster itu, kemudian menyatakan keti-
dakyakinannya, “Anda sudah memiliki dua 
orang anak. Dan kami tidak merekomendasi 
keluarga dengan anak laki-laki, karena akan 
bermasalah dengan legalisasi keluarga.  
Dan engkau sendiri sudah melewati masa-
masa menjadi seorang ibu muda.” 
Sore itu di rumah, kami membicarakan men-
genai hal itu dan kedua anak laki-laki 
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kehilangan anak perempuannya Valerie, 46, 
yang bekerja di salah satu lantai teratas dari 
salah satu Menara WTC. 

Dick Stenbakken, melaporkan bahwa ber-
beda dari rumor yang beredar, Rear Admiral 
Barry Black, kepala dari chaplain untuk 

Keperluan manusia yang terdalam bukanlah makanan, pakaian 
atau tempat berteduh tetapi keperluan mencari Allah. 

Mandiri Bagaimana kita inginkan anak kita 
melakukan apa saja yang kita perintahkan. 
 
Hati-hati! Saat sudah cukup terlambat untuk 
dilakukan anak-anak saat kita meneriak-
kannya. 
 
Prenatal Saat hidupmu Cuma milikmu 
sendiri. 
 
Pamer  Anak-anak yang lebih berbakat dari 
mama-nya. 
 
Temper Tantrums Yang harus dijaga su-

paya jangan terlalu banyak dan bikin kesel. 
 
Uups! Seruan sewaktu memerlukan kain 
lap. 

Botol Susu Kesempatan supaya Daddy 
bangun jam 2 malam — juga. 
 
Nama Lengkap Cara memanggil anak-anak 
saat kita marah pada mereka. 
 
Nenek dan Kakek Orang yang berpikir 
bahwa anak-anak anda hebat, walaupun 
mereka tidak setuju dengan cara anda men-
didiknya. 
 
Nguping  Yang anak-anak lakukan jika 
orang dewasa bicara kotor. 
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Kami mengetahui ada himne dan doa untuk 
anak laki-laki dan cucu laki-laki tetapi tidak ada 
untuk anak perempuan 

Seorang ibu memahami apa yang tidak diucapkan anakknya 
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Kamus IBU—ibu 
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teroris  . . . d a r i  h a l  1  



 
Rendah Lemak 
Artinya makanan itu mengandung kurang 
dari 3 gram lemak setiap penyajian.  Tentu 
saja anda haru s memperhatikan ukuran 
porsinya.  Jika saran penyajiannya 8 buah 
crackers dan anda memakan lebih dari itu, 
makan tetap saja makanan itu tidak rendah 
lemak. 
 
Rendah Kalori 
Terdiri dari setengah jumlah lemak yang 
biasa .  Tetapi belum berari rendah kalori. 

Berbelanja untuk makanan yang sehat ka-
dang-kadang sulit.  Jika kita didiagnosa 
menderita Kolesterol tinggi atau diabetes, 
sangat menyulitkan untuk mencari makanan 
yang sesuai.  Beberapa orang sulit mengerti, 
mengapa mentega dan minyak disebut be-
bas kolesterol?  Jika mau menurunkan berat 
badan, mengendalikan tekanan darah, maka 
anda perlu memeriksa apa yang ditulis 
dalam label makanan anda. 
 
DaftarKandungan 
Bahan disusun berdasarkan berat atau ka-
pasitasnya dalam makan.  Yang disebut per-
tama adalah yang terbesar, dan yang tera-
khir yang terkecil.  Jika sebuah produk 
memiliki kandungan pertama yang terdiri dari 
lemak, garam atau gula, maka kandungan 
gizinya pasti tidak banyak lagi.  Contohnya: 
Kecap, yang mungkin rasanya hambar, 
tetapi bagus untuk dikonsumsi. 
 
Bebas Kolesterol 
Artinya bahwa makanan tersebut diolah dari 
sumber nabati bukan dari hewani. Tetapi 
tidak selalu berati rendah lemak atau bebas 
lemak.  Contohnya minyak sayur, kategori 
paling sehat dari lemak, tetapi memiliki kand-
ungan lemak 100%. 

 
Bebas Gula/Pemanis  
Artinya tidak ada gula putih yang dikandung.  
Mungkin gula jenis lain, seperti gula buah. 
 
Sumber dari Serat Diet  
Mengandung sekurang-kurangnya 2 gram 
serat diet setiap penyajian. Contoh yang baik 
adalah roti.  Perhatikan daftar kandun-
gannya, seperti gandum, tepung gandum.  
Tetapi Tepung Gandum yang disempurna-
kan, artnya adalah Tepung Terigu tanpa 
serat. 
 
Rendah Garam 
Berisi hanya setengah dari kandungan 
garam yang biasa, dan tidak ada garam jenis 
lain yang ditambahkan.  Untuk mengurangi 
kandungan garam dari makanan kaleng, 
sebaiknya dicuci dulu. 
 

Anita Romaniw adalah Community Nutritionist 
untuk Fraser Valley Health Region di 

British Columbia, Canada. 
. 

TIPS 
 
Untuk menghilangkan lemak dari sup, 
letakkan beberapa potong kertas tissue 
atau daun selada kedalam permukaan 
sup, kemudian angkat kertas tissue atau 
daun selada tadi dan buang. 
 
Pada waktu menumis bumbu, gunakan 
api sedang, terutama jika bumbu halus 
tersebut mengandung gula, agar bumbu 
tidak gosong. Pada waktu menumis ba-
han hewani dan sayuran pakai api besar. 
Dengan suhu tinggi, sari daging atau 

sayuran segera 'terkunci' sehingga cita-
rasa daging atau sayuran tetap lezat 
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PERHATian: apa yang dimaksud label makanan anda 

Iman yang tidak sempurna lebih baik dari pikiran sempurna orang yang tidak percaya 

pangkuan kami untuk tiga bulan pertama. 
Kadang saya yang menggendongnya, lalu 
suami saya yang menggendong, atau kakak-
kakaknya.  Perlahan-lahan pipinya mulai 
berisi, rambutnya tumbuh dan beratnya ber-
tambah. 
Saat suami saya menderita karena penyakit-
nya, ia akan naik ke tempat tidur kami, dan 
mengelur pipi ayahnya. “Papa, “ katanya, 
dan menggosokan pipinya yang lembut ke 
pipi ayahnya, dan mencium ayahnya.  
Penderitaan suami saya akan berkurang dan 
ia akan memeluk bahunya yang kecil. 
Kami menemukan bahwa mengadopsi seo-
rang anak, terutama seorang anak perem-

puan, bukannya tanpa masalah.  Beberapa 
orang bertanya, “Dari mana kalian tahu latar 
belakangnya? Bagaimana kalau dia 
Berasal dari keluarga yang cacat? Darimana 
kita tahu bahwa ia cerdas? 
Doa dan kesukaan pada seorang anak laku-
laki setua peradaban India. Kami mengeta-
hui ada himne dan doa untuk anak laki-laki 
dan cucu laki-laki tetapi tidak ada untuk anak 
perempuan.  Mereka bergembira jika seo-
rang anak laki-laki lahir, tetapi bagaimana 
dengan anak perempuan? 
Keluarga kami mengatakan bahwa Mallika, 
sekarang berusia tiga tahu, sudah mengajar-
kan kami tentang mengasihi.  Ia menunjuk-

kan bahwa semua anak-anak adalah is-

Sangat girang dengan ide untuk mengadopsi 
bayi perempuan. Kemudian saya meminta 
pendapat orangtua saya, dan mereka juga 
setuju.  Kemudian teman saya mengingat-
kan, “Para suster itu sangat hati-hati dan 
pemilih untuk orang yang akan mengadopsi 
anak perempuan mereka.”  Malam itu saya 
tidak bisa tidur. “Tolong, Tuhan”, saya ber-
doa, “Bungkuslah bayi itu dalam kehangatan 
kasihMu.” Saya tidak bisa berdoa lagi, dan 
sekitar tengah malam, telepon berbunyi.  
Suster berkata, “Bayi itu milikmu jika engkau 
menginginkannya.” 
Sekarang masalah yang lebih berat, bagai-
mana reaksi suami saya?  Ia harus terus 
menerus menjalani perawatan yang lama 
dan melelahkan di rumah sakit.  Dan saya 
juga sudah terlalu tua untuk menghadapi 
seorang bayi.  Mungkin ini pembawaan 
emosional dan sentimental.  Tetapi jika 
mengingat tubuh kecil yang rapuh itu, saya 
tidak dapat mengelak. 
Saya mengingatkan suami saya bahwa 
bayi itu kecil, rapuh, berkulit gelap, kurus, 
dan tidak seperti bayi lainnya.  Saat bayi itu 
diletakkan di tangannya, ia mengangkat 
jarinya yang kurus, meraih kantong ba-
junya dan berhenti di sana.  Suami saya 
melihat bayi itu sebentar, dan kemudian 
menggelitik kakinya, mengecup dahinya 
dan airmatanya mengalir, seperti saat 
kedua anak kami pertama kali diletakkan di 
tangannya. 
Mallika hampir tidak pernah meninggalkan 

Ciptakanlah masa depanmu dari masa depan bukan dari 
masa lalu 
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Serangan teroris ke World Trade Center dan 
Pentagon pada tanggal 11 September 2001,
mengejutkan warga Amerika Serikat dan 
seluruh dunia.  Simpati dan doa ditujukan 
kepada korban dari peristiwa ini.  Menilai 
peristiwa tersebut, kita diingatkan bahwa 
Ellen White menulis mengenai perlunya 
membagikan tentang kabar baik Kedatangan 
Yesus yang kedua kali, kepada jutaan orang 
yang hidup dan bekerja di kota-kota besar, 
yang secara rohani tidak siap dengan kehan-
curan yang akan terjadi di jaman akhir. 
Berbeda dengan laporan yang beredar, Ellen 
White tidak pernah meramalkan akan kehan-
curan dari Menara Kembar di New York, 
ataupun gedung lain di bagian dunia 
manapun, 
Ia menyebutkan tentang kegemparan yang 
menghasilkan berbagai akibat, antara lain 
gedung-gedung yang runtuh dan memakan 
korban yang banyak sebelum kedatangan 
Yesus.  
Ia berbicara tentang kekuatan yang hebat, 
seperti gempa bumi, kebakaran dan 
peristiwa alam lainnya.  Ia juga menyebutkan 
mengenai tibanya waktu dimana penolakan 
terhadap Kristus mengakibatkan hilangnya 
kekuatan Allah yang menopang dunia dari 
kehancuran. 
Karena banyaknya permintaan pada Ellen G. 
White Estate sejak peristiwa tanggal 11 Sep-
tember, kami telah mengumpulkan beberapa 
pernyataan Ellen White mengenai konflik 
pada jaan Akhir.  Beberapa dari buku 
Peristiwa Akhir Jaman, dan dari buku Ma-
ranatha .  Hal ini bukan untuk membuat 
suatu pernyataan 
bahwa memang Ellen 
White telah meramal-
kan suatu kejadian 
tertentu. 
 
Aku melihat bahwa 
struktur yang sangat 
mahal dibangun dan 

peralatannya. 
 
Saya diberitahu bahwa pada saatnya, tidak 
akan ada perubahan di hati orang-orang 
yang sombong dan ambisius.  Walaupun 
mereka tahu bahwa tangan yang cukup kuat 
untuk menyelamatkan itu juga cukup kuat 
untuk menghancurkan. 
 
Tidak ada kekuatan duniawi yang dapat me-
nahan kekuatan Allah.  Tidak ada materi 
apapun yang dapat digunakan untuk 
mencegah gedung-gedung runtuh. 
--Testimonies for the Church, vol. 9, pp. 12, 
13 (1909).  
 
Saya tidak memiliki petunjuk khusus men-
genai apa yang akan terjadi di New York, 
hanya saja saya tahu bahwa suatu hari 
nanti, gedung-gedung besar di sana akan 
runtuh, kematian akan terjadi di semua tem-
pat.  Inilah yang membuat saya sangat ingin 
agar kota ini diperingatkan. 
--Review and Herald, July 5, 1906.  
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seharusnya sangat tahan api, tetapi seperti 
Sodom hangus karena api murka Allah, be-
gitu juga konstruksi ini.  Simbol kehebatan 
manusia ini akan menjadi serpihan debu 
sebelum kehancuran total berlaku di seluruh 
dunia. 
Selected Messages, book 3, p. 418 (1901).  
 
Manusia akan terus membangun gedung 
yang mewah, yang menghabiskan jutaan 
uang.  Perhatian akan diarahkan pada kein-
dahan arsitekturnya, kekuatan dan ketang-
guhan bangunan itu.  Tetapi Tuhan telah 
menyatakan kepada saya bahwa gedung itu 
akan mengalami nasib seperti kota Yerusa-
lem. Ellen G. White Comments, Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1098 

(1906). 
 

Suatu ketika, pada 
saat saya berada di 
kota New York, saya 
sedang berada pada 
malam yang cerah 
disamping sebuah 

gedung bertingkat 
tinggi yang men-
c a k a r  l a n g i t .  

Gedung ini dinyatakan tahan api, dan 
mereka dibangun untuk kemuliaan para 
pemilik dan pembangunnya.  Pemandangan 
berikutnya adalah bunyi alarm kebakaran, 
dan orang-orang yang memandangi gedung 
yang seharusnya tahan api itu, dan menga-
takan “Gedung ini sangat aman.”, tetapi 
gedung itu dimakan api seakan-akan terbuat 

dari serpihan kayu.  
Pemadam ke-
bakaran tidak da-
pat berbuat apa-
a p a  u n t u k 
m e n c e g a h k a n , 
bahkan mereka 
t idak sanggup 
mengoperasikan 

Ellen G. White tahun 1878 
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Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada 
saya bahwa gedung itu akan mengalami 

nasib seperti kota Yerusalem 

ELLEN G. White Peramal? d i s a r i k a n  D a r i  E GW  E S T A T E  

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

October 2001 

Happiness List 

• Manusia memiliki kecenderungan 
untuk mengingat hal yang 
menyusahkan daripada yang 
menyenangkan. 

• Ambilah selembar kertas dan 
pena, dan mulailah menulis. 

• 5 Hal yang menyenangkan, ke-
marin. 

• 5 Hal yang menyenangkan, ke-
marin dulu. 

• 5 hal yang tidak menyenangkan,
kemarin. 

• 5 hal yang tidak menyenangkan, 
kemarin dulu. 

• Periksalah sekali lagi, dan pikirkan 
baik-baik. 

• Sebelum tidur, gantungkan daftar 
5 hal yang menyenangkan di  
dinding. 

• Besok pagi, anda akan menemu-
kan 5 hal yang menyenangkan. 



Melalui Internet: 
http://buletinshepherdess. 

20megsfree.com 
 

Dari Redaksi 
 
Seorang penulis Yahudi pernah mengarang sebuah buku yang terkenal Mengapa Kesusahan 
Menimpa Orang-Orang Baik? Ia mencoba mencari jawaban atas peristiwa-peristiwa yang 
terjadi di dunia ini, mengapa orang-orang yang teguh dalam imannya mengalami kesusahan 
sama seperti orang-orang yang tidak percaya. 
Tidak seorangpun akan luput dari kesusahan dunia ini bukan?  Itulah sebabnya kita merindu-
kan surga. Dalam tragedi runtuhnya Gedung bertingkat 110 di New York, siapa saja menjadi 
korban.  Serangan itu tidak memilih-milih korbannya, atau mengkategorikan yang selamat 
sebagi orang-orang yang dikenal beriman atau percaya.  Tidak pandang bulu.  Mengenang 
peristiwa itu, kita harus semakin waspada, dan semakin meninggalkan keduniawian yang mel-
ingkupi kita.  
Mengapa tidak mulai sekarang? 

Sekali lagi : percaya diri 
Oleh :  Idelette  McVIcker  

Ada beberapa hal yang lebih indah dari 
seseorang daripada sekedar Kepercayaan 
Diri.  Wanita yang mengenakannya bersinar 
dengan ketulusan yang kuat.  Ia menyum-
bangkan lebih banyak daripada yang disum-
bangkan oleh pakaian mahal, atau berlian.  
Jika seorang wanita tahu siapa dia, mengapa 
dia berada di suatu tempat, dan apa yang 
harus dilakukannya, ia akan berpakaian is-
timewa dari toko istimewa dan akan sangat 
indah. 
Seorang wanita yang percaya diri tidak takut 
menjadi dirinya sendiri.  Sederhana, cantik, 
dan menarik.  Kuncinya adalah, ia tahu siapa 
ia sebenarnya dan makna hidupnya.  Ia tahu 
apa yang ia bisa lakukan untuk dunia ini atau 
lingkungannya. 
Ia tahu gayanya, tak perduli mengenakan 
garis zebra atau bulu merah muda, atau men-
genakan pakaian kelabu atau hijau terang.  
Yang penting adalah menjadi diri sendiri.   
Artinya, untuk selalu dinamis, mengembang-
kan kemampuan, talenta dan pengalaman 
yang Tuhan berikan. 
 
Apa dasar Percaya Diri 
"Semua nilai dan kelayakan membangun se-
buah disain khusus,” kata Dennis Waitley 
dalam “Timing is Everything”.  “Anda meneri-
manya sebagai hadiah dari Tuhan, dan 
hadiah itu milikmu, untuk digunakan atau dis-
impan. 
Pada saat kita mengetahui nilai kita, kita 
menjadi percaya diri.  Kita akan terinspirasi 
untuk hidup dan menjadi murah hati kepada 
panggilan hidup kita. 
Percaya diri memancar dari hati yang ter-
dalam, pengetahuan bahwa engkau ber-
harga.  Dan itu karena engkau tahu bahwa 
kita berharga di mata Tuhan, maka kita dapat 
berbicara dan mendekat pada Allah dengan 
percaya.  Memang itu adalah tingkah laku, 
tetapi percaya diri berakar dari pengetahuan 
akan kekuatan Allah, memahami kasihNya, 
kemahatahuanNya, dan keadilanNya. 
Percaya diri bukanlah semata-mata keper-
cayaan terhadap diri sendiri.  Yang paling 
pertama adalah menyerahkan kepada Allah 
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dan menempatkan Allah sebagai yang tertinggi.  
Tidak berarti bahwa kita tidak mempunyai ke-
kuatan untuk melakukan apa-apa, tetapi kita 
akan merefleksikan kemuliaan Allah. 
 
Gambaran Kepercayaan Diri 
Seorang wanita yang percaya diri terlihat lebih 
nyata daripada kata-kata yang ia ucapkan.  
Kepercayaan diri bukanlah kata-kata yang men-
inggi, menyombong atau membual, tetapi ker-
endahan hati, tenang dan lembut. 
Perhatikan kepercayaan diri Yesus, bicara lem-
but, perhatian yang tulus, tetapi kuat.  Sebuah 
kekuatan yang dalam.  Seseorang dengan se-
buah pesan untuk dibagikan kepada dunia.  
Itulah kepercayaan diri sesungguhnya. 
 

Kata-kata dan Percaya Diri 
Bagaimana engkau berbicara tentang dirimu 
sendiri?  Apakah engkau yang merendahkan 
diri?  Kata-kata kita memiliki kekuatan, baik 
untuk membangun, maupun untuk merusak diri 
kita sendiri.  Apa yang kita katakan tentang diri 
kita, seringkali menjadi kenyataan. 
Mulailah bicara kepada diri sendiri.  Apakah 
anda pernah menghardik diri sendiri dengan, 
“Bodoh”, “Pengecut”.  Jika ya, segera berhenti, 
dan gantikan dengan pernyataan yang positif.  
Yesus sangat jelas tentang pernyataannya ten-

tang siapa dirinya.  Akulah Roti Hidup.  
Akulah Jalan Kebenaran dan Hidup.  
Bagaimana anda berbicara tentang tubu-
hmu sendiri?  Pernah membayangkan 
Yesus berbicara tentang jari yang gen-
dut, atau pinggul yang besar, atau dagu 
yang panjang? Ia tidak pernah mengata-
kan sesuatu yang negatif tentang dir-
inya.  Ia menyadari bahwa tubuhnya 
adalah tidak kekal, yang digunakan un-
tuk kehidupan dunia saja. 
Jika ada yang mengatakan hal yang 
buruk tentang dirimu, bawalah kepada 
Yesus, ia mau kita menjadi percaya diri, 
sepenuhnya. 
 
Pakaian dan Percaya Diri 
Kepercayaan diri bukanlah pakaian, atau 
tata rambut, atau perhiasan, itu adalah 
kepribadian.  Saat yang sama, jika eng-
kau merasa hebat, jadikan itu hanya 
sebagai hiasan kepada kepercayaan 
dirimu. 
 
Lihat Dirimu 
Pada saat engkau berkomunikasi den-
gan dunia, juga pada saat engkau tidak 
mengatakan apa-apa, bagaimana sikap 
tubuhmudan bagaimana engkau menu-
jukkan dirimu pada orang lain?  Lihatlah 
ke dalam, biarkan Yesus menghapuskan 
dosa, kesalahan, rasa sakit hati, salah 
paham yang merusak. 
 
Hidup Percaya Diri 
Kapan engkau merasa seperti seorang 
wanita yang diciptakan khusus oleh Al-
lah?  Rasakan perasaan itu.  Tidak se-
mua orang selalu merasa percaya diri.  
Jika engkau merasa lemah, ambil be-
berapa waktu untuk menengakkan dagu, 
menegakkan bahu, dan bernapas dalam 
dan tersenyum.  Bayangkanlah bahwa 
anda mengenakan gaun yang indah, 
mahkota emas, mengapa tidak? Bu-
kankah kita anak perempuan Allah?  
 

Iman yang tidak pernah diuji tidak dapat dipercayai 
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oleh karena anak-anaknya, cucunya se-
muanya serba sibuk bekerja dan sekolah 
setiap hari. 

Pada saat yang sama juga, semua ibu-ibu 
kami berikan kesempatan untuk menyanyi.  
Setelah acara kebaktian selesai maka kami 
membagi-bagi oleh-oleh berupa bahan 
makanan, roti, kacang hijau, indomi, sabun 
kepada seluruh anggota yang tinggal di 
rumah jompo tersebut. 

Ada juga beberapa ibu-ibu pada saat itu 
sedang sakit sehingga mereka tidak ikut di 

dalam perbaktian, na-
mun setelah acara 
kebaktian selesai kami 
sempat bertemu/
melawat mereka dari 
kamar ke kamar, sam-
bil memberikan bing-
kisan dan berdoa 
khusus untuk mereka.  
Sambutan mereka 

Tiada terasa oleh karena segala kesibukan– 
kesibukan di dalam melakukan tugas-tugas 
sehari-hari, sehingga kita tiba pada triwu-
lan ke II tahun 2001.  Kegiatan-kegiatan 
apakah yang kita lakukan di dalam mema-
jukan pekerjaan Tuhan demi menyegera-
kan kedatanganNya yang kedua kali? 

Firman Tuhan berkata, Amsal Sulaiman 
3:27-28 “Jangan menahan kebaikan dari 
pada orang-orang yang berhak menerima-
nya, padahal engkau mampu melaku-
kannya.” “Dan janganlah engkau berkata 
kepada sesamamu, pergilah dan kembali-
lah, besok akan kuberi, sedang yang di-
minta ada padamu.” 

 

Pada tanggal 5 April 2001, kami Shepherd-
ess dan BWA jemaat Salemba mengadakan 
kunjungan ke rumah jompo Karya Kasih 
yang ada Kwitang.  Kami awali acara terse-
but dengan kebaktian yang dibawakan 
oleh Pdt. Rindu Hutapea.  Semua ibu-ibu 
yang hadir saat itu merasakan suatu su-
kacita, bahagia dalam penyambutan 
mereka kepada kehadiran anggota Shep-
herdess dan BWA dari Konferens DKI.  
Pada akhir dari kebaktian tersebut, kami 
memberikan kesempatan kepada ibu-ibu 
untuk mengadakan kesaksian pribadi, ten-
tang pengalaman hidup mereka berada di 
rumah jompo. Ada suatu kesaksian dari 
seorang ibu yang 
sudah berumur 80 
tahun, Ibu ini san-
gat senang tinggal 
di rumah jompo, 
sebab ia mempun-
yai banyak teman 
untuk bercerita 
sambil mengeluar-
kan isi hatinya 

sangat senang, terharu bahkan berteri-
makasih atas kunjunga Shepherdess dan 
BWA dari Konferens DKI. 

Salam seorang ibu yang sudah sangat tua 
beragama Islam bersedia saat itu kami 
doakan, setelah itu dengan spontan ia ber-
diri dan berkata, saya sangat terharu atas 
kedatangan ibu-ibu ke kamar saya ini, sam-
bil menangis dan melambaikan tangan dan 
berkata terimakasih sampai bertemu lagi.  
Akhirnya kami berpisah dengan harapan 
kunjungan kami yang seperti ini akan ber-
lanjut dalam waktu yang akan datang. 

Pada tanggal 24 Mei 2001, kembali kami 
dari Shepherdess dan BWA Konferens  ber-
sama seluruh anggota BWA dari jemat-
jemaat bertempat di jemaat Salemba, men-
gadakan acara Donor Darah.  Hanya 
sayang para Shepherdess tidak banyak 
yang hadir, namun acara donor darah 
tetap berjalan dengan baik dan lancar. 

Tepatnya tanggal 10 Juli 2001 Shepherd-
ess dan BWA mengadakan Demo Masak 
Memasak bertempat di kantor GMAHK 
Kkonferens, Jl. Dr. Saharjo No. 48, Jakarta 
Selatan.  Ibu Dr. Lily Mandolang beserta 
rombongannya dari Rumah Sakit Advent 
Bandung, khusus kami undang untuk men-
gadakan demo makanan sehat dan men-
gatur gizi. 

Semua  peserta yang hadir saat itu sangat 
senang dan bahagia menerima demo 
makanan sehat, oleh karena ibu-ibu merasa 
di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran 
dan rohani yang sehat.  Semoga kita se-
mua berada di dalam tubuh dan rohani 
yang sehat sampai pada kedatangan Yesus 
yang kedua kali. 

deta siap dan selalu mau untuk me-
layani sebagai pemain piano, guru 
sekolah sabat anak-anak, penerima 
tamu, pembawa pesan, penyaring 
gosip, ketua diakones, melawat 
orang sakit, menjadi sekretarus, 
pemimpin nyanyian, pemimpin 
koor, koordinator potluck, guru ke-
las kemajuan, sponsor PA, dan 
wakil dari suaminya.Ini hanya gam-

Mungkin tidak ada orang lain 
yang memberikan lebih banyak 
kerja sukarela kepada gereja dari-
pada seorang isteri pendeta. 
 
Tuntutan dari jemaat adalah 
bahwa isteri pendeta akan melayani 
sebagai seorang asisten pendeta 
yang tidak digaji membuat anggota 
jemaat berpikir bahwa isteri pen-

baran bagaimana banyaknya tun-
tutan yang diberikan kepada seo-
rang isteri pendeta.  Ia juga di-
harapkan dapat menjadi pemimpin 
spir i tual , konselor, 
t e r a p i s m a s a l a h 
keluarga, spes ia l is 
gizi, dan o r a n g 
yang pal- ing aktif 
d a l a m u s a h a 
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Tarik napas dulu sebelum anda baca ini . . .  

 

 

S E P T E M B E R  2 0 0 1  

Suatu kesaksian dari seorang ibu yang 

sudah berumur 80 tahun, Ibu ini 

sangat senang tinggal di rumah 

jompo 


