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ngumumkan, “Saya mau mem-
bersihkan kekacauan di mobil, 
mengganti baju baru pergi ke 
gereja.” 

Saya melirik jasnya yang baru, 
dan menjerit, “Kamu kena 
apa?” 

Suami saya menarik napas, 
“Agar-agar bikinan Catherine  

Bersambung ke hal 3 

Burnt Offering or The Home Alone Dinner 
Trudy Hansen menceritakannya pada Delores Bius 
Delores Bius memiliki 5 orang anak dan 4 orang cucu. Ia telah menulis selama 25 tahun 
dan menjual hingga 1,800 artikel kepada 50 media yang berbeda. 

Pastoring Big Districts but Small Churches 
Oleh Chayedza Bundo 
Chayedza bekerja bersama suaminya dalam pelayanan selama 9 tahun. Chanyzedza suka 
memasak, berkebun dan menjahit. 

Sebagai seorang isteri pendeta, 
saya selalu membiasakan untuk 
mengundang beberapa orang 
anggota jemaat yang tidak ti-
dak memiliki keluarga untuk 
menikmati makan malam uca-
pan syukur bersama.  Saya suka 
memasak, dan bukan ibu 
rumah tangga yang terlalu 
kaku, jadi acara kumpul-
kumpul itu selalu berlangsung 
dengan sukses tanpa banyak 
masalah.  Tetapi, hal yang ter-
jadi baru-baru ini, mengubah 
anggapan itu. 

Hari minggu pagi, seorang ang-
gota gereja bernama Catherine, 
menelepon untuk mengatakan 
bahwa ia memerlukan tumpan-
gan karena ia membawa 
makanan untuk acara makan-
makan.  Sesungguhnya, saya 
merasa agak kikuk, karena 

Catherine terkenal kurang  
begitu rapi, dan asumsi saya 
bahwa masakannya juga tidak 
akan spektakuler. 

Tetapi, suami saya yang selalu 
optimis langsung pergi untuk 
menjemput Catherine sebelum 
acara gereja dimulai.  Diwaktu-
waktu yang lalu, jika ia memer-
lukan tumpangan, ada anggota-
anggota jemaat yang berbeda 
yang akan menyetir untuknya.  
Sayangnya, dengan kepribad-
iannya yang suka mengeluh 
dan kurang menyenangkan, 
para relawan itu menjadi mun-
dur. 

Kemudian suami saya sampai 
di rumah setelah mengantar 
Catherine ke gereja, suami saya 
kelihatan biasa-biasa saja.  Ke-
mudian ia meletakkan sebuah 
baskom di meja makan, dan 

dak pernah pergi ke sekolah” 
Pria muda ini tidak memiliki 
Akte Kelahiran atau Kartu 
Tanda Penduduk.  Saya ber-
tanya tentang agamanya, dan 
ia menjawab, bahwa ia tidak 
tertarik, sama seperti ayahnya 
dan kakeknya.  Pria muda ini 
mewakili tipe dari banyak pria-
pria di daerah ini. 

Suami saya banyak berpergian.  

Bersambung ke hal 2 

“Pergilah dan ajarlah semua 
bangsa menjadi muridKu dan 
baptiskan mereka di dalam 
nama Bapa, Anak dan Roh 
Kudus.” Matius 28:19-20 

 

Pesannya sangat jelas, tetapi 
prakteknya tidak mudah.  
Kami melayani di daerah yang 
besar, mencakup beberapa 
distrik.  Kebanyakan orang 
belum pernah mendengar 

tentang injil.  Mereka tidak 
mengenal Yesus dan tidak 
pernah bertelut untuk berdoa. 
Sabat adalah hari biasa untuk 
mereka.  Jelas sekali, bahwa 
Allah telah mengirim kami 
untuk melakukan hal yang 
besar. 

Suatu hari saya bertanya pada 
seorang anak muda, apakah ia 
bersekolah.  Ia berusia 14 ta-
hun.  Ia menjawab, “Saya ti-
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Lebih mirip es buah daripada 
agar-agar isi buah 



Seorang pendeta sedang mencari dasinya di lemari, 
ketika ia menemukan di belakang tumpukan baju-
baju ada kotak kecil berisi 3 butir telur ayam dan 
seratus lembar uang pecahan seribu.  Pendeta itu 
memanggil isterinya dan menanyakan tentang telur 
dan uang itu. 
 
Isteri pendeta itu kelihatannya malu, dan akhirnya 
mengakui bahwa ia telah melakukan itu selama 45 
tahun mereka menikah.  Pendeta itu merasa kecewa 
karena tidak pernah tahu sebelumnya, dan menuntut 
isterinya memberikan penjelasan, “Kenapa?”  Ister-
inya bilang bahwa ia tidak mau menyakiti hatinya, 
tetapi pendeta itu terus memaksa. 
 
Isterinya menjawab, bahwa setiap pendeta itu berk-
hotbah dengan buruk, ia akan menyimpan sebuah 
telur di kotak. 
 
“Oh” pikir sang Pendeta, “Tiga telur selama 45 tahun 
tidak berarti apa-apa.”  Lalu ia bertanya lagi,  “Lalu 
seratus lembar pecahan seribuan itu untuk apa?” 
Isterinya menjawab, “Ya, setiap kali saya mengum-
pulkan selusin telur, lalu telur-telur itu saya jual ke 
tetangga dengan harga Rp 1000 selusin.” 

Kami memiliki anak-anak kecil 
dan sulit untuk berpergian den-
gan berbagai keperluan mereka 
setiap hari jumat.  Seringkali 
kami tinggal di rumah dan 
menunggu ia pulang.  Tentu 
saja, anggota jemaat suka meli-
hat pendeta dan isterinya ber-
pergian bersama-sama jadi kami 
mengatur agar saya ikut den-
gannya paling tidak satu kali 
dalam satu triwulan.  Di setiap 
gereja, setiap anggota berharap 
bahwa saya tetap mengenal 
nama-nama mereka.  Kadang-
kadang tuntutan itu keli-
hatannya mustahil.  Walaupun  
kami melayani daerah yang 
luas, tetapi di sini banyak 
gereja-gereja yang kecil. 

 

Gereja lokal kami berbakti di 
gedung sekolah.  Anggota je-
maat mengharapkan saya 

memimpin nyanyian, Bakti 
Wanita Advent, dan mengun-
jungi mereka.  Jika saya berha-
langan, maka programnya pun 
terhenti, karena tidak seorang-
pun dapat menggantikan saya. 

Distrik yang besar, gereja yang 
kecil, kadang-kadang tugas ini 
terasa terlalu berat.  Tetapi Allah 
telah memberi saya kekuatan.  
Saya gembira mengetahui bahwa 
saya dapat membantu suami saya 
dalam pelayanan.  Saya menda-
patkan pengalaman bahwa Allah 
selalu berada di sisi saya pada 
saat yang sulit.  Saya merasa 
bersemangat mengetahui bahwa 
gereja kami yang kecil telah 
berkembang.  Terimakasih, Tu-
han Yesus, untuk kesempatan 
melayani Distrik yang besar 
tetapi jemaat yang kecil. 

Pastoring Big Districts but Small 
Churches...sambungan dari hal 1 
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Dari Buku Harian Ibu Pendeta Tambanon 
 

Istri Pendeta punya banyak kesempatan dalam melayani Tuhan.  Banyak orang menghargai Ibu Pendeta bersama 
begitu banyak harapan untuk dilakukan oleh ibu pendeta bagi jemaat.  Anggota mengasihi ibu pendeta.  Ia punya 

pengaruh yang sangat besar kepada kaum wanita di jemaat bagaimana dalam berpenampilan dan bersikap. 
 

Namun kesibukan istri pendeta di rumah tangga dan di jemaat menjadi tantangan besar baginya untuk dapat mem-
bagi waktu dan perhatiannya bagi anak-anak,, suami, jemaat dan organisasi sheperdess.  Sering karena terlalu 

sibuk istri pendeta kurang bergaul dengan tetangga, sehingga misi keluar kurang. 
 

Himbauan: 
Marilah istri pendeta (anggota sheperdess) selalu aktif dalam kegiatan sheperdess, melayani jemaaat dengan 
sungguh-sungguh, membantu suami dalam penggembalaan dan melayani dan mendidik anak-anak di rumah. 

Buku Harian Isteri Pendeta  
Kolom ini terbuka untuk menuliskan curahan perasaan ibu-ibu 
pendeta.   

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
SEORANG PENDETA DAN TELUR 



Burnt Offering or The Home Alone Dinner...
sambungan dari hal 1 

suka itu agar-agar buah pir 
yang kamu bikin Cat.  Eh, ngo-
mong-ngomong saya juga bawa 
sesuatu, Trifle Strawberry.  
Saya kan berasal dari Inggris, 
dan disana makanan ini sangat 
terkenal.  Mau bantu saya 
menyiapkannya Marilyn?” 

 

Kedua wanita itu beranjak dan 
saya juga, “Saya akan tunjuk-
kan dimana piring-piring un-
tuk dessert.” 

Malam itu berlangsung dengan 
baik, dan akhirnya semua 
orang pulang.  

Saat saya dan suami saya hanya 
berdua, saya menarik napas.  
“Saya tidak tahu apakah saya 
masih bisa mengundang orang-
orang ini.  Jujur, saya merasa 
baiknya kita makan berdua saja 
lain kali.” 

“Saya tahu apa yang kau rasa-
kan, sayang,” kata suami saya, 
“Tetapi alkitab mengajarkan 
agar kita selalu ramah tanpa 
menggerutu dibelakangnya. (1 
Petrus 4:9) Yang jadi pertan-
yaan saya adalah, bagaimana 
caramu menangani agar-agar 
itu?” 

“Sue yang pergi ke toko mem-
beli agar-agar jadi dan mencam-
pur buah pir ke dalamnya.” 

“Wah, Catherine sama sekali 
tidak menyadari bahwa itu 
adalah agar-agar yang berbeda.” 

“Ngomong-ngomong soal agar-
agar,” saya teringat “Saya akan 
ke binatu pagi-pagi.  Saya ber-
harap jasmu masih bisa 
dicuci.” 

“Jangan terlau kuatir sayang, 
nanti semua baik-baik saja.” 

“Ya, kita masih punya be-
berapa bulan sebelum acara 
berikutnya.” aku menghela 
napas lagi.  

itu kurang keras, masih banyak 
airnya.  Jadi waktu saya angkat, 
airnya tumpah ke baju saya.  
Kelihatannya Catherine sangat 
bangga dengan agar-agarnya, 
tetapi tidak taulah bagaimana 
pendapatmu.” 

Sue, menantu saya, yang 
datang lebih dulu untuk mem-
bantu saya menyiapkan 
makanan memeriksa agar-agar 
itu, dan berkata, “Ini sih lebih 
mirip es buah dari pada agar-
agar isi buah.” 

Karena saya cukup mengenal 
Catherine, saya berasumsi 
bahwa ia tidak mengeringkan 
buah pirnya sebelum membuat 
agar-agarnya.  Tetapi mau dia-
pain lagi? 

Lalu Sue memberi saran, “Gini 
aja, saya akan ke toko dan 
membeli agar-agar yang sudah 
jadi, lalu kita tinggal tuang 
dengan buah pir, jadi deh.  Ibu 
itu tidak akan tahu bedanya.” 

Kemudian suami saya muncul 
dengan hidangan lain, masih 
bikinan Catherine, sebuah ma-
sakan kacang panggang dengan 
daging sapi yang terlalu ma-
tang, hampir hangus dan men-
guarkan aroma yang aneh.  

“Ah, tantangan berikutnya.” 
kata Sue, “Kalo yang ini 
nyerah deh!!” 

Saya menyahut dengan ga-
mang, “Yah, sudahlah.  Saya 
juga sudah masak kacang pang-
gang.  Nanti tamu-tamu bisa 
memilih.  Jika ada yang berko-
mentar, saya akan ingatkan 
pada ayat alkitab, Makanlah 
apa yang dihidangkan padamu. 
Lukas 10:8” 

Setelah acara kebaktian selesai, 
kami berkumpul untuk makan 
malam.  Saya mencoba untuk 
mengatur agar para tamu 
duduk dengan baik untuk 
menghindari konfrontasi.  

Sayangnya, beberapa anggota 
itu adalah orang yang kritikal. 

Saya mendudukkan Catherine 
di samping Sue, menantu saya 
yang dapat membujuk seekor 
burung untuk meninggalkan 
sarangnya kalau perlu. Di 
samping anak laki-laki saya 
yang diplomatis, saya menem-
patkan Marilyn, seorang man-
tan pencandu alkohol yang 
tidak menyelesaikan program 
“12-Langkah Berhenti Mi-
num”-nya, dan selalu berusaha 
untuk mendebat sesuatu.  
Disampingnya lagi adalah 
Lucy, seorang janda yang peny-
abar.  Di samping suami saya, 
duduk David, seorang pemuda 
yang memil iki  masalah 
emosional hingga selalu men-
yendiri. 

Makan malam kami berlang-
sung dengan baik, sampai 
Catherine  berkomentar, 
“Trudy, kacangmu ini rasanya 
aneh.  Kamu pake apa sih, 
cuka atau gula, atau apaan?” 

Pelan-pelan saya menjawab, 
“Cat, itu kacang buatanmu, 
dan rasa aneh itu dari daging 
sapinya. Kacang buatanku yang 
diatas mangkok kaca.” 

Merasa ada perdebatan yang 
dibuka, suami saya menyela, 
“Catherine, saya lebih suka 
kacang buatanmu.  Mengingat-
kan saya pada kacang BBQ 
yang dulu saya makan di 
Texas.” 

Menyadari bahwa situasinya 
jadi tidak enak, saya duduk 
diam-diam dan menutup mu-
lut saya.  Tetapi Marilyn ber-
kata, “Ah, tidak Pak Pendeta.  
Kacang buatan isterimu itu 
enak.  Catherine yang sudah 
membuat kacang aneh itu.” 

Sekali lagi, saya diam-diam 
menunggu komentar berikut-
nya, lalu Lucy berkata, “Saya 
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Lukas 12:7 
Bahkan rambut 
kepalamupun 

terhitung semuanya.  
Karena itu jangan 
takut, karena kamu 
lebih berharga dari 

pada banyak burung 
pipit 

“Atau,”  suami  saya 
tersenyum, “Jika Tuhan 
segera datang, kita semua 
akan makan hidangan 
pernikahan di surga.  Di 
sana tidak akan ada lagi 
masakan hangus atau agar-
agar kebanyakan air!” 



Highlight 
Kegiatan 

Shepherdess 
Feb-Mar 

• 25 Feb 02 — 
Konsultasi 
Kecantikan 
dari La Tulipe 

• 4 Mar 02 — 
Cara Merawat 
Wajah dari La 
Tulipe 

• 18 Mar 02— 
Latihan Koor 
Shepherdess 

• 20 Mar 02 — 
Latihan Koor 
Shepherd & 
Shepherdess 

• 24 Mar 02 — 
Cara Merias 
Wajah dari La 
Tulipe 

 

menunggu di dalam ruang 
tamu kami yang digelapkan.  
Pesawat Telepon kami sudah 
tidak berfungsi.  Baru ke-
mudian, anak laki-laki dari 
Pendeta Afrika kami menjelas-
kan bahwa kerumunan itu 
juga mau memasuki kompleks 
rumah pengerja, tetapi be-
berapa orang dari kerumunan 
itu mencegah dengan berkata, 
“Jangan, mereka ini berbeda.” 
Massa itu melewati gerbang 
kami dan berhenti di sudut 
jalan utama dimana orang-
orang yang pulang dari kebak-
tian paskah akan lewat.  Massa 
itu sedang marah kepada 
orang berkulit putih, setiap 
mereka melihat orang berkulit   

Hari itu adalah suatu hari 
yang indah, Hari Minggu 
paskah tahun 1981 di Bangui, 
ibukota dari Republik Afrika 
Tengah.  Teman-teman kami 
yang berkebangsaan Spanyol 
dari tempat lain datang men-
gunjungi kami.  Anak-anak 
kami bermain-main bersama-
sama dalam kedamaian dan 
ketenteraman. Tiba-tiba kami 
mendengar suara tembakan.  
Saya mengikuti suara itu dan 
bertemu dengan orang-orang 
muda yang tinggal di rumah 
pengerja di depan gereja.  Saya 
bertanya pada mereka apakah 
mereka tahu apa yang sedang 
terjadi.  Mereka tidak tahu, 
tetapi tampaknya suara tem-
bakan itu berasal dari rumah 

halaman rumah tetangga 
kami, dan mereka melempari 
rumahnya dengan batu.  Be-
berapa rumah dari kami, ada 
juga orang yang mengadakan 
pesta kebun, dan mereka terk-
ena lemparan batu.  Beberapa 
mobil dibalikkan dan dibakar.  
Massa menjadi lebih banyak 
dan lebih agresif.  Waktu ber-
lalu. Dan malam tiba.  Polisi 
akhirnya tiba untuk mengeva-
kuasi keluarga Perancis itu.  
Sang Ayah kemudian ditahan.  
Baru sesudah itu kerumunan 
massa bergerak.  Mereka men-
yeberangi sungai dan sampai 
di depan gerbang kami.  Kami 
telah mengunci rumah kami 
baik-baik dan menyembunyi-
kan mobil kami.  Kami 

Easter Sunday 
Ditulis oleh Hannele Ottschofski 
Aktif mendampingi suaminya dalam pelayanan di Jerman dan Afrika Tengah. 
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KALENDER ULANG TAHUN 
MARCH 2002 

seorang pengusaha Perancis di 
daerah itu.  Ada sebuah sungai 
kecil yang mengalir diantara 
rumahnya dengan rumah kami 
tinggal.  Saya mengamati keru-
munan orang yang menyemut di 
depan rumahnya, dan mereka 
menjadi ribut dan marah.  Saya 
diberitahu bahwa seorang Afrika 
terbunuh.  Kami mendengar ke-
mudian, bahwa orang Perancis itu  
menembak seorang pencuri.  
Situasi semakin tidak menentu, 
dan kemudian saya kembali ke 
rumah. 

Teman-teman kami datang dari 
ruang tamu, setelah waktu istira-
hat siang.  Kami duduk dan 
menunggu.  Kerumunan massa 
telah membakar semak-semak di 



Easter Sunday...sambungan dari hal 4 

Setelah sampai di Bangui, 
Marie-Carmen dibawa kepada 
seorang dokter, dan Fransisco 
membawa anak-anaknya 
kepada saya.  Saya kuatir den-
gan keadaan Marie-Carmen, 
dan harus berjaga-jaga siapa 
tahu ia harus dibawa keluar 
dari negara ini, mempersiap-
kan tiket dan segala macam 
dokumennya.  Suami saya 
harus segera kembali.  Tele-
gram akan sampai dalam 
waktu dua minggu.  Tidak ada 
sambungan telepon.  Dan ke-
mudian saya teringat program 
radio “Voix de l’Esperance” 
setiap sabat pagi dari program 
nasional, dan saya yakin pasti 
pendeta setempat akan menye-
tel radionya pada saat itu.  
Saya bergegas ke stasion radio, 
dan meminta mereka men-
yampaikan pesan melalui si-
aran mereka kepada suami 
saya.  Cara itu berhasil, dan 
suami saya segera berangkat 
pulang setelah khotbah bera-
khir. 

Operasi Marie-Carmen ber-
langsung dengan sukses, dan 
ia tidak perlu pergi ke Eropa.  
Dokter mengatakan jika ia 
terlambat 12 jam, maka hasil-
nya akan lain sekali. Ia perlu 
beberapa waktu untuk memu-
lihkan kesehatannya, tetapi 
kami sangat berbahagia kare 
Tuhan telah menolong 
mereka melewati situasi ini.  
Saya merasa lega ketika suami 
saya pulang dan saya dapat 
menyerahkan beberapa ma-
salah untuk ia tangani. Allah 
telah menuntun saya melewati 
krisi itu. 

Allah berkata, “Jangan takut, 
karena Aku besertamu”.  
Dalam situasi yang tidak me-
nentu, seringkali satu-satunya 

putih mereka akan berkata, 
“Bunju..Bunju” yang artinya, 
“Putih” dan kemudian mereka 
akan melempari mobil itu 
dengan batu-batu besar.  Seki-
tar 50 mobil rusak dan seo-
rang wanita terluka parah sam-
pai ia tidak dapat lagi melan-
jutkan perjalanan.  Kami ber-
doa agar tidak ada seorangpun 
yang akan terbunuh.  Situasi 
i tu  sangat  berbahaya.  
Akhirnya, tentara datang dan 
membubarkan kerumunan itu 
dengan gas air mata.   

Saya tidak pernah merasa be-
gitu tidak berdaya sebelum-
nya. Kami tidak dapat menele-
pon untuk mencari bantuan, 
ataupun melarikan diri den-
gan usaha kami sendiri, 
karena kami dikepung oleh 
kerumunan Massa.  Tetapi 
Tuhan menyertai kami.  
Mungkin malaikatnya telah 
menghalangi para perusuh itu 
untuk tidak memasuki kom-
pleks kami. 

Situasi berangsur-angsur nor-
mal.  Suami saya berpergian 
selama dua hari untuk keper-
luan suatu gereja yang kecil di 
daerah yang agak jauh.  Te-
man kami Fransisco dan 
Marie-Carmen kembali ke 
Bambari, 380 kilometer dari 
tempat kami.  Marie-Carmen 
sedang mengandung 4 bulan, 
dan karena tegang ia men-
galami kontraksi pada malam 
itu.  Tetapi segala sesuatu tam-
paknya aman pada saat 
mereka berangkat. 

Pada hari Jumat pagi tiba-tiba 
Fransisco mengetuk pintu 
rumah saya bersama kedua 
anaknya. “Ada apa? Mengapa 
kamu kembali ke sini?” tanya 
saya ,  “Dimana Mar ie -
Carmen?” perlahan-lahan saya 

mendengar ceritanya. 

Perjalanan yang jauh dengan 
jalan yang buruk menyebab-
kan Marie-Carmen benar-
benar menderita, pada saat 
mereka sampai di Bambari, 
Marie-Carmen sakit.  Hari 
berikutnya, ia keguguran. Ia 
dibawa ke rumah sakit ter-
dekat, tetapi mereka tidak 
punya apa-apa.  Tidak ada air, 
tidak ada lampu, hanya ada 
obor.  Karena operasi kuret 
harus dilakukan, para dokter 
mencari dua orang donor 
yang dapat memberi sumban-
gan darah jika diperlukan, 
tetapi jika terjadi komplikasi, 
maka akan terjadi hal yang 
tidak diharapkan.  Ia harus 
segera dibawa ke Bangui, 
tetapi akan terlalu lama untuk 
membawanya naik mobil. 

Fransisco memutukan untuk 
menghubungi Baptist Mis-
sion, yang memiliki kontak 
radio yang dinyalakan dari 
jam 10-11 setiap harinya.  Dan 
pada saat itu  ternyata sudah 
jam sebelas lewat.  Misi Bap-
tist memiliki sebuah pesawat 
terbang yang siaga sepanjang 
hari, tetapi beristirahat pada 
malam hari.  Fransisco berdoa 
dalam hatinya, dan ia men-
coba jalan itu.  Pada saat ia 
sampai, wanita misionaris itu 
ternyata masih mengadakan 
kontak radio, dan mereka 
langsung menghubungi pe-
melihara pesawat terbang, 
yang ternyata sedang ke pasar, 
tetapi penerima pesan berjanji 
akan pergi mencari pria itu. 

Tuhan telah menjawab doa 
Fransisco, dengan membiar-
kan wanita itu membicarakan 
resep masakannya hingga le-
wat jam sebelas.   
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jalan hanyalah men-
yerahkan semua masalah 
kepada Tuhan.  Kadang kita 
berusaha untuk menyelesai-
kan beban kita sendiri. Ke-
seharian kita dapat kita ha-
dapi dengan pemikiran kita 
sendiri.  Saat itu kita melu-
pakan Allah, bahwa ia telah 
berjanji untuk bersama-
sama dengan kita dan mem-
berkati kita setiap hari.  Ia 
perduli sampai kepada hal-
hal terkecil dalam ke-
hidupan kita.  Saya tidak 
perlu menyatakan padaNya, 
“Ini masalah ‘besar’”, 
karena Ia sudah mema-
haminya.  Ia menolong 
dalam pencobaan yang be-
sar, dan juga dalam penco-
baan yang kecil. 

Jadi apapun yang kita ha-
dapi hari ini, perkara hidup 
dan mati, perkara-perkara 
biasa, semuanya berharga, 
karena kita mendapatkan 
pengalaman bersama-sama 
dengan Allah. 



Rencana Kegiatan Shepherdess Konferens DKI & 
Sekitarnya 2002 

Pertemuan Shepherdess untuk memilih pengurus dan 
membicarakan kegiatan Shepherdess Konferens DKI Ja-
karta & Sekitarnya, telah diadakan pada tanggal 18 Feb-
ruari 2002. 
 
Hasil dari pemilihan itu adalah sebagai berikut: 
 
Ketua                 : Ibu SM. Situmeang 
Wakil Ketua       : Ibu N.Limbong 
 
Sekretaris                       : Ibu Esther Penlaana 
Wakil Sekretaris             : Ibu R.Lingga 
 
Bendahara                      : Ibu L.Simanjuntak 
Wakil Bendahara            : Ibu M.Samosir 
 
Seksi Kerohanian:          Ibu E.Tambanon 
                                       Ibu S.Situmorang 
 
Seksi Musik:                   Ibu R.Sitorus 
Wakil:                              Ibu F.Sinaga 
 

 
Seksi Olah Raga:          Ibu L.Marbun 
                                       Ibu Simbolon 
 
Seksi Kesehatan:          Ibu V.Rampen 
                                       Ibu K.Ritonga 
 
Buletin  :            I            bu Erna Sagala 
                                       Ibu Anie Sihombing 
                                       Ibu Lumbangaol 
 
Keterampilan     :            Ibu Lady Hutapea 
                                       Ibu Sianipar 
                                       Ibu Sianturi 
 
Pianist                :            Ibu J. Pardosi 
                                       Ibu Anie Sihombing 
                                       Ibu S. Ringo-ringo 
                                       Ibu E.Siagian 
 
Humas               :            Esther Penlaana 

Pengurus Shepherdess Konferens DKI & Sekitarnya 2002 

Kegiatan Shepherdess ini telah 
direncanakan pada pertemuan Shep-
herdess tanggal 18 Februari 2002.  
 
1. Mengadakan lat ihan koor 

sheperdess 2 kali satu bulan di 
kantor konfrens setiap minggu 
pertama dan minggu ketiga. 

 
2. Memutuskan untuk membeli 

pakaian seragam koor sheperd-
ess yang akan dipakai pada 

acara Konfrensi Sheperdess  Uni 
Barat & Uni Timur di Unai bulan 
Juli 2002 menegnai biaya akan di 
bicarakan selanjutnya. 

 
3. Memutuskan membayar iuran 

sheperdess Rp.3.000-setiap bu-
lan, dan diusahakan agar segera 
dilunasi demi membantu membeli 
pakaian seragam. 
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ TANYA PADA YUNUS  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
Seorang wanita kristen berpergian dengan pesawat terbang.  Karena ia merasa agak tegang, ia lalu membuka alki-
tabnya dan membacanya.  Lalu pria yang disebelahnya bertanya kepadanya, “Anda tidak benar-benar percaya pada 
apa yang ditulis di situ kan?”  Wanita itu menjawab, “Ya, saya percaya.  Ini adalah firman Allah.”  Lalu pria itu ber-
tanya lagi, “Oh, percaya juga cerita tentang orang yang ditelan oleh ikan paus?”.  Wanita itu menjawab, “Oh, Yunus.  
Tentu saya percaya, tertulis di alkitab.”  Pria itu makin penasaran, “Nah, menurutmu bagaimana caranya ia hidup dan 
bernapas di dalam perut ikan?”  Wanita itu menjawab dengan tenang, “Saya tidak tahu, nanti di surga, saya akan 
tanyakan kepadanya.” Pria itu dengan ketus menimpali, “Ya, kalau ternyata dia ada di surga, kalau ternyata tidak 
ada, gimana?”  Wanita itu menjawab, “Andalah yang akan bertanya kepadanya.” 



Sekarang, bersama dengan Tuhan, 
Sue belajar untuk tidak menghadapai 
situasi buruk sendirian.  Ia tidak 
membiarkan stress menggerogoti ke-
sehatannya, dan membuat ia tidak 
dapat bergembira menikmati berkat 
Allah. 
 
Satu dua kali Sue mencoba untuk 
menangani situasi sendirian, maka 
sakit kepalanya yang dulu itu kembali 
lagi.  Jadi ia memutuskan untuk tidak 
mencoba lagi. 
 
Dan sekarang kehidupan Sue sudah 
berubah.  Kehidupan rumahtang-
ganya membaik, dan pernikahannya 
membahagiakan. 
 
Beberapa hal penting dari kisah ini: 
 
1. Yesus menjanjikan kedamaian, 

kegembiraan kepada semua 
orang yang menerima ia sebagai 
Juruselamat.  Berjalan bersama 
Kristus menguatkan kita saat 
menghadapi masalah. 

 
2.    Mazmur 34:4 mengatakan, “Aku 

datang kepada Allah dan ia 
mendengarkan aku, dan menghi-
langkan kekuatiranku.”  Percaya-
lah! Beberapa masalah kita terjadi 
karena kita terlalu kuatir.  Den-
gan bijaksana, kita harus datang 
kepada Allah meminta pertolon-
gan. 

 
3. Berkomunikasilah dengan Allah 

setiap hari. 
 
4.    Mintalah kekuatan dari Roh 

Kudus dan belajarlah menden-
garkan suaraNya setiap hari. 

Kekuatiran, Iman dan Migren 
Oleh Dr. Muriel Larson dari Christian Women Today.com 

Stress mengakibatkan sakit kepala.  
 
Sakit kepala yang diderita Sue dimulai 
pada saat ia masih seorang gadis.  
Sekarang ia sudah berumahtangga dan 
memiliki dua orang anak.  Tetapi, setiap 
kali ia berhadapan dengan situasi yang 
sulit, ada bisikan di hatinya, “Kamu pasti 
sakit kepala, kamu pasti sakit”  Jadi ia lalu 
merasa sakit kepala dan sakit, karena ter-
lalu tegang.   
 
Di dalam hatinya, Sue sangat merindukan 
kedekatan dengan Allah. Ia merindukan 
kegembiraan dan kedamaian. 
 
Pada saat Sue berusia 29 tahun, ia bertemu 
dengan seorang teman yang bernama 
Rosie yang berkepribadian hangat dan 
periang.  Rosie juga memiliki iman seperti 
yang ingin dimiliki Sue. 
 
Apa yang membuatnya begitu riang? Pikir 
Sue. 
 
Jadi, suatu hari Rosie menceritakan pada 
Sue bagaimana ia disembuhkan setelah 
suatu kecelakaan. 
 
“Wah, Sue” kata Rosie, “Saya sendiri su-
dah terlalu letih dengan migren yang  ber-
langsung dalam waktu yang lama.  Saya 
sudah berdoa agar Tuhan menolong saya, 
tetapi tidak ada perubahan yang terjadi.  
Mungkin Tuhan sedang memikirkan 
orang lain yang lebih menderita dari 
saya.” 
 
“Tetapi saya tidak semudah itu dihibur. 
Di dalam alkitab dituliskan bahwa Allah 
memperhatikan seekor burung pipit. Ba-
yangkan, seekor burung saja Ia perhati-
kan.“ lanjut Rosie “Ia tahu berapa banyak 
rambut di kepala saya.  Ia pasti memper-
hatikan kesakitan dan penderitaan saya. 
Saya terus berdoa meminta kesembu-
han.”” 

 
“Menurutmu Allah juga memperhatikan 
penyakit saya?” tanya Sue,  “Menurutmu 
Tuhan mau menyembuhkannya hanya 
dengan berdoa?” 
 
Rosie mengangguk, “Saya percaya.Saya 
sudah membuktikannya.  Datanglah nanti 
malam di cara permintaan doa.  Kita akan 
sama-sama mendoakannya.” 
 
“Ya” Sue setuju. “Akan sangat menye-
nangkan jika Tuhan menjawab dan men-
yembuhkan sakit kepala saya ini.  Saya 
akan memiliki kegembiraan, semangat 
dan iman seperti yang dimiliki Rosie.” 
pikir Sue. 
 
Sue berangkat ke permintaan doa itu den-
gan pengharapan penuh bahwa Allah 
akan menolongnya, dan hal yang lain ter-
jadi.  Pengharapan itu membuat ia mau 
menyerahkan seluruh hatinya pada Allah.  
Benar-benar berserah. 
 
Setelah itu Sue memulai hidup yang ber-
beda.  Ia menyadari bahwa  seharusnya ia 
menyerahkan semua kesusahan dan be-
bannya kepada Allah gantinya mencoba 
menanganinya sendiri. 
 
Ia menyadari pada saat ia takut dan cemas 
yang dapat membuatnya menjadi pusing 
kepala, ia dapat berdoa dan menyerahkan 
masalahnya pada Tuhan. 
 
Sakit kepala Sue yang dimulai sejak masa 
kanak-kanak, ternyata dipicu oleh ayah-
nya yang pemabuk, dan kakak perem-
puan yang tidak bersahabat. Sakit kepala 
itu akan selalu datang pada saat ia merasa 
tidak dapat lagi menangani situasi yang 
buruk. 
 
Kapan saja ia stress ia akan mengalami 
migren. 
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"Bob, kepala saya sangat sakit,” Sue berkata pada suaminya, “Kamu kan seorang dokter.  Apa tidak ada obat 
yang bisa menolong?” 
“Maafkan saya sayang,” jawab suaminya, “Kita sudah mencoba semua cara, tetapi obat-obatan tidak banyak 
menolong.  Jadi, bagaimana kalau kamu berserah saja, dan mencoba bertahan?” 
“Mencoba bertahan?” Sue menangis, “Saya harus menahan sakit kepala, migren, sakit perut, mual dan muntah-
muntah sepanjang hidup saya?” 
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
 1 2 3 4 5 6 

Ibu D. Hutauruk 
Ibu E. Sucianto 

7 8 
Ibu E. Riwujeru 

9 10 
Ibu S. Siringoringo 

11 12 13 

14 15 16 
Ibu V. Rampen 

17 18 19 
Ibu E. Mandollang 

20 

21 22 23 24 25 26 
Ibu Y. Manoppo 

27 

28 29 30     

KALENDER ULANG TAHUN 
APRIL 2002 

 
 
Bahan:                  
Kaldu: 
1 ekor (1,1 kg) ayam  
2 sdm air jeruk nipis  
4 batang daun bawang, ambil bagian putihnya, potong melintang 3 
cm  
150 gr bawang bombay, iris tipis melintang                   
3 cm jahe, memarkan  
200 ml air  
1 sdt garam  
½ sdt merica bubuk  
2 sdm kecap asin  
200 gr lobak, kupas, iris tipis melintang                         
                              
Nasi Hainan: 
2 sdm mentega  
4 siung bawang putih, cincang halus  
600 gr beras pulen, cuci, tiriskan       
                              
Pelengkap: 
Acar cabai             
 
Cara Membuat: 
1.Kaldu: Siangi ayam, buang lubang kotoran ayam. Cuci bersih, 

tiriskan.  
2.Lumuri ayam dengan air jeruk nipis, cuci, tiriskan. 
3.Isi rongga perut ayam dengan daun bawang, bawang bom-

bay, dan jahe. 
4.Didihkan air, masukkan ayam isi bumbu.Tambahkan 

garam, merica, dan kecap asin.  
5.Rebus hingga ayam empuk. Masukkan lobak iris, masak 

hingga lobak layu dan harum, selama 25 menit. Angkat.  
6. Tiriskan ayam, rendam ayam dalam air es selama 30 

menit agar ayam mudah dipotong. Sisihkan. Saring kaldu 
ayam, ukur kaldu sebanyak 1 ½ liter, sisihkan. 

7. Nasi Hainan: Panaskan mentega, tumis bawang putih 
hingga harum.  

8.  Masukkan beras, aduk rata. Tuangi 900 ml kaldu ayam, 
masak hingga kaldu meresap. Angkat, kukus dalam dan-
dang panas selama 30 menit hingga matang. Angkat.  

9.  Penyajian: Tiriskan ayam dari air es. Potong sayap dan 
paha ayam. Belah ayam membujur 2 bagian, potong 
melintang 5 bagian.  

10. Sajikan ayam bersama nasi Hainan, kaldu panas, dan 
acar cabai.  

R E S E P  P R A K T I S :  
N A S I  A Y A M  H A I N A N 



Album foto Kegiatan Shepherdess  

Album foto Kegiatan Shepherdess 

Album foto Kegiatan Shepherdess 
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Ibu E. Butarbutar 
melayani anak-anak 

“Yunus di perut ikan, 
Daniel di gua singa...

ya anak-anak…” 

Ibu Sianipar memberi-
kan opininya dalam 

Seminar Shepherdess 
& BWA 

Shepherdess yang 
berbahagia melayani 

dalam KKR Shep-
herdess & BWA 

Untuk memahami 
firman Allah, 

mendengar saja tidak 
cukup lho...harus 
dicatat baik-baik.. 

Ibu-ibu BWA berfoto 
menyatakan ke-

sediaan mereka men-
donorkan darah demi 

sesama.. 

Shepherdess yang 
siap menyingsingkan 

lengan baju..!! 

Peserta KKR Shep-
herdess & BWA 

menerima kenang-
kenangan  

Wajah tersenyum  
ceria menerima 
tamu-tamu KKR 

Shepherdess & BWA 

Ibu Malau dengan 
wajah tersenyum 

cerah 

Wah...harga beras 
sudah naik nih...
berapa sekarang 

seliter…?? 

Tabita yang terkenal 
suka menolong... 

Bantuan kepada 
masyarakat sekitar 

Adyasa  

Memberi dan mene-
rima dengan su-

kacita…. 

Bantuan Sembako 
kepada masyarakat di 
Rangkasbitung & Seki-

tarnya 

Koordinator Shepherdess 
UNI Indonesia Kawasan 

Barat Ibu Sinaga 

“Peliharalah kesehatan 
gigi saudara..” Drg. 

Widjaja dalam acara 
kesehatan  



I Tim 3 mengajarkan bahwa 
pekerja injil harus dapat merang-
kul keluarganya.  Ayat 5 mengata-
kan,  “Jika seorang tidak dapat 
mengepalai keluarganya sendiri, 
bagaimana ia dapat mengurus 
jemaat Allah?” 
 
Allah mengatakan, walaupun kita 
dalam pelayanan, kita juga me-
layani keluarga kita dan mempri-
oritaskan mereka. 

Dari Redaksi 

Dear Shepherdess, 

Selamat bertemu kembali dalam Buletin Shepherdess milik kita bersama 

ini.  Dalam edisi ini, redaksi telah menerjemahkan beberapa artikel yang 

menarik dari Shepherdess International Journal.  Sengaja, judulnya tidak 

diterjemahkan agar pembaca dapat menghubungkannya dengan tulisan 

aslinya. 

Walaupun disibukkan dengan urusan jemaat, seorang pendeta dan isteri 

pendeta tetap harus menomersatukan keluarga dan rumah tangganya.  

Walaupun disibukkan dengan urusan rumah tangga dan keluarga, seo-

rang Shepherdess tetap harus memberikan waktu untuk dirinya sendiri. 

Walaupun hanya sedikit waktu yang dapat disisihkan untuk diri sendiri, 

seorang Shepherdess tetap harus mempunyai waktu pribadi untuk ber-

sama-sama dengan Allah.   Tuhan Memberkati! 

Waktu untuk Keluarga 
oleh Patricia Woodside dari CrossRoad Family Worship Center 

tian yang sama.   
 
Jika sang ayah berada di mimbar, 
ibu berada di ruang persiapan 
memimpin koor, anak-anak duduk 
di bangku paling depan.  Atau jiika 
sang ayah duduk di bangku paling 
depan, ibu di bangku tengah ber-
sama anak-anak.  Berapa banyak 
keluarga pendeta yang duduk 
bersama saat kebaktian? 
 
Pilihlah suatu hari yang khusus 
dimana keluarga pendeta dibebas-
kan dari tugas-tugas pelayanan 
mimbar dan nyanyian, sehingga 
mereka boleh duduk bersama-
sama.   Anda akan mendapatkan 
manfaat yang positif dari keber-
samaan seperti ini. 
 

Dalam situasi kehidupan seperti 
sekarang ini, mungkin agak sulit 
untuk sebuah keluarga mendapat-
kan waktu untuk bersama-sama.  
Anak-anak yang kecil saja 
memiliki jadwal tersendiri.  Dan 
waktu ke gereja adalah satu-
satunya jam dimana semua ang-
gota keluarga berkumpul di bawah 
satu atap bukan dalam keadaan 
tidur. 
 
Tetapi apakah jam kebaktian efek-
tif sebagai jam keluarga terutama 
untuk keluarga pendeta? 
 
Sangat mengejutkan, bahwa tern-
yata pada jam kebaktian,  tidak 
semua keluarga pendeta berbakti 
bersama, walaupun semua ang-
gota keluarga menghadiri kebak-
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