
Shepherdess 

Ternyata banyak pasangan yang 
tidak memelihara taman miliknya. 
“Apa yang sedang kau bicarakan”, 
mungkin anda akan bingung, “Saya 
tidak memiliki sebuah taman!” Ya, 
mungkin saudara tidak memiliki se-
buah taman dalam bentuk se-
benarnya, tetapi apakah anda tahu 
bahwa sebuah pernikahan dapat 
diibaratkan dengan sebuah taman?  
 
Pernikahan adalah suatu lembaga 
suci yang harus dipelihara sehingga 
selalu kelihatan indah.  Tanah harus 
digemburkan sehingga tanaman 
dapat meluaskan akarnya dan ber-
nafas dengan leluasa.  Rumput liar 
dan hama lainnya yang menghambat 
per tumbuhan tanaman harus 
dibuang. Bahkan, sebuah pagar 
mungkin harus dibangun untuk 
menghindari hewan yang suka pada 
tumbuhan masuk.  Sebuah taman 
memerlukan banyak air  dan 
matahari.  Sinar matahari dalam 
pernikahan didapatkan dari Anak 
Allah.  Sebuah pernikahan memerlu-
kan jamahan tangan Al lah , 
melindungi lembaga ini bertumbuh. 

Sayangnya kebanyakan orang tidak 
terlalu menyadarinya.  Ada dua 
orang yang memiliki sebuah kebun 
dan lalai memeliharanya.  Jika seo-
rang lupa menyirami kasih, penghar-
gaan, dan respek, maka akar tana-
man itu tidak tumbuh dengan kuat 
seperti seharusnya.  Membiarkan 
hama sakit hati, dan kekesalan, me-
lemahkan batang tanaman itu. Se-
makin lama dibiarkan, maka tanah 
juga akan berkurang kegembu-
rannya dan mulai mengering. 
 
Peliharalah taman anda sendiri, bu-
kan taman orang lain.  Kita dapat 
memberikan banyak nasehat kepada 
pasangan-pasangan lain tetapi melu-
pakan pasangan kita sendiri.  Sete-
lah taman itu dipenuhi oleh semak-
semak, barulah kita mulai sadar, 
tetapi seringkali kita menambah ma-
salah dengan menyirami taman itu 
dengan air yang terpolusi, dengan 
menyalahkan pasangan kita atas 
situasi yang tidak terkendali. 
 
Seringkali pasangan-pasangan 
mengeluh begini, “Suami/isteri saya 

tidak memperdulikan kebutuhan 
saya.” “Ia tidak pernah mau menden-
garkan saya.” Apa yang terjadi den-
gan cinta kasih?  
 
Masing-masing keluhan ini dapat 
bertumbuh menjadi sebuah bunga 
atau sebuah semak. Keberhasilan 
sebuah benih dipengaruhi oleh pe-
meliharaan kita, kemauan kita untuk 
 

Bersambung ke hal 3 
  

Sebuah taman seperti Pernikahan 
Pernikahan seperti sebuah Taman 

Rawatlah Taman Milikmu  

Pada tanggal 3 –5 Maret 2003, 
bertempat di MT. Haryono Lt. 5, 
telah diadakan Lokakarya Pendeta 
dan Shepherdess Konferens DKI 
& Sekitarnya dengan topik Penyu-
luhan Pra Nikah.   
Tampil sebagai narasumber adalah 
Pdt. E. Gultom, Pemimpin Asosi-
asi Kependetaan Uni Indonesia 
Bagian Barat, Ibu Y. Sinaga, Koor-
dinator Shepherdess Uni Indone-

sia Bagian Barat, dan Ibu E. Mis-
sah, Koordinator Shepherdess 
Divisi Asia Pasifik.  
Seminar dan diskusi yang diberi-
kan menyangkut topik-topik yang 
perlu diberikan saat penyuluhan 
pra-nikah, tetapi juga baik diberi-
kan kepada pasangan yang sudah 
menikah sebagai penyegaran.  
Acara ini dihadiri oleh cukup ban-
yak anggota Shepherdess.  Acara-

acara diskusi yang diadakan cukup 
hangat, bukan saja karena topiknya 
yang menarik, tetapi juga karena 
para Pendeta dan Shepherdess 
mau menarik manfaat yang seban-
yak-banyaknya dari Seminar ini.  
Semoga seminar ini boleh berman-
faat terutama dalam pelayanan 
Shepherdess di jemaat masing-
masing. 

Ny. A. Sihombing 

Lokakarya Pendeta & Shepherdess Konferens DKI & Sekitarnya 
Topik : Penyuluhan Pra-Nikah 
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Isi Buletin Ini: 

Perlu diingat: 

• Seminar untuk Shep-
herdess tanggal 25-
29 Maret 2003 di Ho-
tel Pasundan,     
Bandung. 

• Bi-Division Congress 
for Shepherdess 
tanggal 25-30 April 
2003, di Kuala    
Lumpur. 



Suatu sore, seorang pemuda  datang 
ke sebuah restoran yang menjual 
ayam goreng dan membeli 9 potong 
ayam. Ia membawa ayam gorengnya 
ke taman, untuk dinikmati bersama 
kekasihnya di bawah  sinar rembulan 
yang romantis. 
 
Ketika membuka bungkusan ayam 
goreng itu, pemuda itu terkejut. Bu-
kan ayam yang didapatinya, me-
lainkan uang hasil penjualan resto-
ran itu sebanyak 9000 dollar. Pe-
muda itu kemudian mengembalikan 
uang itu  dan meminta ayam goreng 
sebagai gantinya.  
 
Pemilik restoran, merasa kagum  
atas kejujuran si pemuda, menanya-
kan namanya dan mengatakan  hen-
dak  menelpon wartawan surat kabar 
dan stasiun televisi agar membuat 
cerita tentang si pemuda. Ia akan 
menjadi pahlawan, sebuah contoh 
nilai kejujuran dan moral  ang akan 

mengilhami yang lain! 
 
Namun pemuda yang sedang lapar 
itu  menolaknya. "Kekasihku sedang 
menunggu. Aku hanya ingin ayam  
gorengku." 
 
Pemilik restoran menjadi semakin 
kagum atas sikap si pemuda  yang 
begitu rendah hati. Ia  memohon 
agar diijinkan menceritakan kejadian  
itu kepada wartawan. Pada saat 
itulah si pemuda  jujur menjadi 
marah dan  meminta ayam 
gorengnya. 
 
"Aku tidak mengerti" kata pemilik 
restoran. "Anda  adalah satu-satunya 
pemuda jujur di tengah  dunia yang 
tidak jujur! Ini  merupakan suatu 
kesempatan yang baik untuk menga-
takan kepada  dunia bahwa  masih 
ada orang-orang jujur yang mau 
bertindak benar. Saya mohon,  beri-
tahukan  nama Anda dan juga nama 

wanita itu. Apakah ia  istrimu?"  
"Itulah masalahnya," kata si pemuda. 
"Istriku ada di rumah.  Wanita di 
dalam mobil itu adalah  kekasihku. 
Sekarang berikan ayamku agar  aku 
dapat pergi dari sini." 
 
Banyak di antara kita  yang melaku-
kan  perbuatan baik di sana sini, 
pergi ke tempat ibadah, berkata 
benar, dan  semua  orang mengira 
kita adalah sosok ideal yang se-
benarnya tidak  demikian. Yang ter-
penting adalah apa yang ada di 
dalam hatimu. Tidaklah  penting 
berapa banyak hal yang  kau perbuat 
atau apa yang orang lain kira  ten-
tang dirimu. Yang penting adalah hal 
yang  terdalam. Jangan lakukan  
sesuatu supaya orang lain menyu-
ka imu a tau supaya seseo-
rang  kagum padamu -  lakukan se-
suatu untuk dirimu sendiri, jadikan 
dirimu seseorang yang lebih  baik. 

Sumber : Internet 

kalah dari orang muda berusia 18 ta-
hun.  
•Emmanuel Kant menuliskan karya 

filosofisnya pada usia 74 tahun.  
•Verdi pada usia 80 memproduksi 

“Falstaff” dan pada usia 85 memen-
taskan “Ave Maria” 

•Goethe berusia 80 tahun saat menye-
lesaikan “Faust” 

•Tennyson berusia 80 pada saat ia 
menulis "Crossing the Bar."  

•Michelangelo menyelesaikan kary-
anya yang terbaik saat berusia 87 
tahun 

•Pada usia 90, Jaksa Holmes menulis-

"Kakek”, tanya seorang gadis kecil, 
“Apakah engkau ikut bersama-sama 
Nuh di dalam bahtera?” “Tidak, 
sayang”, jawab Kakek. “Lalu”, tanya 
gadis kecil itu lagi, “Kenapa kakek tidak 
ikut tenggelam?” 
 
Mungkin untuk gadis kecil itu, 
kakeknya terasa lebih tua daripada 
Nuh. Orang-orang yang lebih tua tetapi 
biasanya mendapatkan respek yang 
harus mereka dapatkan pada wak-
tunya.  Hugh Downs menyebutkan 
bahwa jika kaum senior ini dimotivasi 
dengan baik maka kecerdasan mereka 
dapat dipelihara dengan baik.  Tidak 

kan opini American Supreme  
Court yang cemerlang. 

•George Dawson. George belajar 
membaca di usianya yang ke 98, Ia 
dipaksa putus sekolah saat ia masih 
anak-anak karena tekanan ekonomi. 
Empat tahun kemudian, di usianya 
yang ke 102, ia menuliskan biograf-
inya berjudul “Life is Soo Good” yang 
dicetak oleh Random House. 

Cita-cita tidak pernah pudar, dan dapat 
diperbaharui.  Tidak perduli berapa 
usia anda, kita dapat selalu berseman-
gat bercita-cita.  

Oleh Steve Goodier © 2002  
Sumber : Internet 

Bungkusan Ayam Goreng 

Perbaharui Cita-cita Anda 

Mudah untuk terlihat baik di 
depan  orang-orang yang 

tidak mengenalmu.  

Si isteri menerima pesan yang ber-
bunyi “Tidak terlalu mahal harganya.” 
Tentu saja ia sangat gembira dan 
segera membeli gelang yang diidam-
kannya itu. 
 
Pada saat ia kembali ke Amerika, dan 
memperlihatkan gelang itu pada 
suaminya, suaminya terkejut dan 
marah.  Setelah mengetahui kejadian 
yang sebenarnya, suami wanita itu 
mengirimkan sebuah tuntutan kepada 

perusahaan telegram itu, dan menang 
di pengadilan. 
 
Sejak saat itu, peraturan pengiriman 
telegram mengharuskan semua opera-
tor untuk mengeja semua tanda baca.  
Harga yang dibayar mungkin lebih 
mahal tetapi tidak lebih mahal daripada 
pelajaran yang telah didapatkan. 

Sumber : Home Life Ministry 

Harga Sebuah Koma 
Seorang wanita sedang berlibur di 
Eropa dan mengirimkan pesan kepada 
suaminya, “Saya melihat sebuah ge-
lang yang sangat menawan, harganya 
75 ribu dollar, bolehkah saya membe-
linya?” 
 
Suaminya segera menjawab, “Tidak, 
terlalu mahal harganya.” Tetapi, tern-
yata si petugas telegram mengirimkan 
kalimat itu dengan melupakan sebuah 
koma di belakang kata Tidak. 
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“Tuhan ajar aku untuk tidak mengharapkan 
apa-apa dari siapapun orang yang ada di 
dunia ini, selain hanya berharap padaMu…” 
 
“Tuhan, berikan aku damaiMu agar aku boleh 
memberikan sesuatau yang dapat menye-
nangkan hati orang lain… Sekalipun dalam 
situasi yang buruk.  Aku ingin seperti yang 
engkau harapkan…” 
 
“Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu 
yang telah kau berikan kepadaku… Ajar aku 
agar dapat membagikannya kepada orang-
orang yang berhak untuk mendapatkannya.” 
 
“Tuhan, ajar dan ingatkan aku untuk menabur 
dan memelihara yang baik dan benar, untuk 
yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, 
karena Engkau yang maha tahu dan adil...
Ajar aku untuk mempersatukan dan memper-
tanggungjawabkan semua yang benar yang 
kutau, supaya aku tidak berdosa terhadap 
Engkau dan sesama.” 
 
Inilah doaku!!  
Oleh : Ibu Nita Situmeang, GelamJaya 

Yang Kuinginkan 



Lucu, tetapi patut direnungkan! 

Rawatlah Taman Milikmu...
sambungan dari hal 1 

Bagaimana Anda Memandang 
Diri Anda Sendiri? 

Plesetan tapi Benar Sekali!! 

Kembali ke awal (back to basic) 
Seorang pemimpin gereja mengritik 
misi Billy Graham, "Saya kira dia 
membawa gereja mundur 50 tahun." 
Graham mengomentari kritik itu den-
gan humor, "Saya khawatir saya 
telah gagal. Saya sebenarnya 
mengharapkan gereja kembali 
seperti 2000 tahun yang lalu."  
 

Tuhan lebih besar  
Ini cerita seorang anak perempuan 
yang sepulang dari gereja bertanya 
pada ibunya, "Ma, khotbah pagi ini 
m e m b i n g u n g k a n  s a y a . "  
Ibunya bertanya, "Oh, apakah itu?"  
Gadis kecil itu berkata, "Pendeta 
mengatakan bahwa Tuhan lebih 
besar dari kita semua. Apakah itu 
benar?" 

"Ya, itu memang benar," jawab 
ibunya 
 
"Ia juga mengatakan bahwa Tuhan 
berada di dalam diri kita semua. 
Apakah itu benar?” 
 
Lagi-lagi ibunya menjawab, "Ya."  
"Kalau begitu," kata anak itu, "Tuhan 
lebih besar dari kita dan Dia berada 
di dalam diri kita, bukankah Ia akan 
tampak?" 
 

Air sedalam setengah meter  
"Wow, sungguh mujizat luar biasa," 
kata Timmy, "Tuhan telah membelah 
Laut Merah agar orang-orang Israel 
dapat menyeberanginya dengan 
berjalan kaki." 
 

Temannya, seorang 'pakar Alkitab' 
segera berkomentar, "Itu bukan Laut 
Merah kawan, melainkan Laut Te-
berau yaitu rawa-rawa yang dalam-
nya hanya setengah meter. Jadi 
samasekali tak ada mujizat."  
 
"Oh," kata Timmy. Kemudian, sete-
lah melanjutkan membaca Alkitab 
sedikit lagi, ia berkata, "Wow, saya 
telah menemukan mujizat lain."  
 
"Apa itu?" 
 
"Tuhan telah menenggelamkan selu-
ruh pasukan Mesir dalam rawa yang 
kedalamannya hanya setengah me-
ter." 
 

Tuhan itu seperti apa? 
Seorang guru taman kanak-kanak 
berjalan keliling kelasnya untuk meli-
hat yang dikerjakan murid-muridnya 
pada pelajaran menggambar. 
 
Ketika ia sampai pada seorang anak 
perempuan, ia bertanya apakah 
yang sedang digambarnya. Anak itu 
menjawab, "Saya sedang menggam-
bar Tuhan."  
 
Guru itu bertanya, "Tetapi tak ada 
orang yang tahu Tuhan itu seperti 
apa."  
 
 Jawab anak itu, "Sebentar lagi 
mereka akan tahu."  

 
Sumber : Milis PA 

memelihara iman dan kepercayaan 
kita melalui firman Tuhan.  Allah 
akan menarik akar-akar tidak ber-
guna dari hama dan semak belukar. 
 
Bagaimana tamanmu bertumbuh? 
 

Oleh: Melanie Schurr  
Sumber : Internet 

 

menjadikannya sebuah bunga atau 
sebuah semak saja.  
 
Apakah anda sudah mengerti inti-
nya?  Jika ada sebuah masalah, 
apakah itu sakit hati dan perasan 
diabaikan, atau apapun, jangan biar-
kan. Sembuhkan sekarang! Seperti 
juga adalah tindakan yang bijaksana 
untuk menyirami taman kita secara 
teratur, juga bijaksana untuk selalu 
meminta pertolongan Tuhan untuk 

Gambar di samping ini 
beredar di internet ber-
sama dengan gambar 
iklan-iklan lain yang diple-
setkan.  Contohnya ada 
iklan sabun cuci yang 
sanggup mencuci Mi-
chael Jackson yang 
berkulit hitam sehingga 
kulitnya menjadi putih, 
ada iklan Mc Donald 
yang menyebabkan sin-
yal jantung di layar ber-
bentuk huruf M, seperti 
logo Mc D. Tetapi, dian-
tara semua plesetan itu, 
iklan Malboro Country ini 
paling cocok untuk dicer-
mati. Memang benar 
kan? 
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Biasanya, beginilah cara pria me-
mandang dirinya sendiri. 

Dan beginilah cara wanita me-
mandang dirinya sendiri... 

Selamat Ulang Tahun 

Tuhan Memberkati 

 

 

 

Januari 2003 

• Ibu P. Wenas/03 

• Ibu N. Sianipar/08 

• Ibu T. Hutasoit/11 

• Ibu N. Tambunan/27 

 

Februari 2003 

• Ibu A. Panggabean/08 

• Ibu M. Sianturi/16 

• Ibu I. Nahuway/23 

• Ibu O. Sinaga/27 

• Ibu M. Situmorang/10 

 

Maret 2003 

• Ibu R. Simanjuntak/03 

• Ibu N. Limbong/07 

• Ibu N. Silitonga/10 

• Ibu R. Sihombing/20 

• Ibu Y. Sitorus/21 

• Ibu M. Rusli/22 

 



MASYARAKAT MEMERLUKAN PELAYAN ALLAH 
YANG BERJIWA BESAR 

Ibu S. R. Situmorang 
Koordinator Shepherdess Chapter Konferens DKI & Sekitarnya 

 
Tanpa terasa kita telah tiba pada tahun 2003.  Sadar atau tidak sadar kita telah melihat 
dan merasakan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat kita, menunjukkan suatu 
perang moral yang sengit sedang mencabik-cabik nilai kebaikan dan kebenaran. 
Akibatnya, ketidakberdayaan, kekerasan dan ketidakperdulian telah mencemarkan nama 
baik keluarga, sekolah dan jemaat kita. 
Hal-hal di atas merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi, dan kita Shepherdess 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan perubahan, pembaharuan, 
kebangunan rohani dan Allah pasti membantu kita. 
Kebutuhan akan pelayanan sangat besar. Siapapun yang tak tergugah oleh keadaan yang 
kita hadapi, berarti telah melupakan kuasa injil yang menakjubkan.  Oleh sebab itu saha-
bat-sahabatku Shepherdess mari kita bergandengan tangan untuk mengadakan perubahan, 
pembaharuan, dan kebangunan rohani.  Kami mengajak anda untuk menjawab tantangan 
kebutuhan akan injil yang luar biasa dari setiap segi dalam masyarakat. 
Kuatkanlah hati, kekuatan ilahi untuk memenangkan setiap pertempuran iman terletak 
pada doa.  Jadikan janji Yesus sebagai milik pribadi anda. “Akulah yang telah memilih 
kamu dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan 
buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberi-
kanNya kepadamu. Yohanes 15:16. 
Tuhan memberkati kita sebagai pekerja Allah.  Haleluyah!!! 

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

Ibu S.R. Situmorang 
Konferens DKI & Sekitarnya 
Jl. Dr. Sahardjo No. 48 
 
 

W WW. GEOCITIES . COM/CEKEYSH/SHEP HER DESS 

Sekilas dari Lokakarya Pendeta & Shepherdess 
3-5 Maret 2003 

Ibu Erna Sagala 
Telp 7220444 
Email erna.yulia@mailcity.com 

Senyum cerah…. 

Konferens DKI & Sekitarnya 

Ibu Sinaga memimpin Song 

Services 

Ekspresi serius menyimak 

Ibu Y. Sinaga 

Menyanyi supaya ngga ngantuk... Adik bayi ikut diajak lho.. 

Nyanyian Istimewa 

Shepherdess adalah wanita istimewa 

Ibu Annie Sihombing 
Telp 8894581 
Email lindri@email.com 

Ketua : Ibu S. R. Situmorang 
Wakil  : Ibu M. Sitompul 
Sekretaris : Ibu P. Wenas 
Bendahara: Ibu L. Simanjuntak 
Wakil Bendahara : Ibu Samosir 
 
Seksi-seksi: 
Kerohanian : Ibu K. Hutabarat , Ibu D. Hutauruk 
Perlawatan  : Ibu D. Sagala 
Olahraga     : Ibu D. Tamba, Ibu E. Taliwongso 
Buletin         : Ibu E. Sagala, Ibu A. Sihombing 
Keterampilan: Ibu R. Simanjuntak, Ibu V. Napitupulu 
Musik           : Ibu S. Sitorus, Ibu E. Butar-butar 
Pianis          : Ibu E. Siagian, Ibu C. Sibarani,  
                       Ibu S. Siringoringo, Ibu H. Simanjuntak 
Kesehatan   : Ibu E. Sagala, Ibu N. Wijaya 
                       Ibu V. Rampen, Ibu L. Marbun 

Pengurus Shepherdess 
DKI 2003 

19 Januari 2003—  
Iuran Shepherdess Rp 5.000/bulan 
 
21 Januari 2003— 
Kado untuk pernikahan Rp 100,000; Untuk yang me-
lahirkan Rp 30,000; Untuk yang sakit/diopname buah-
buahan Rp 30,000; Berduka Rp 150,000. 

Keputusan-keputusan 
Hasil Rapat Shepherdess 

Beberapa dari Ibu –ibu yang 

hadir 

Mempersiapkan alat tulis 

Ibu Sitorus memberikan 
tanggapan 


