
Kita patut bersyukur dan memuji Tuhan 
sang pencipta kita, oleh karena segala ber-
kat dan pimpinannya serta pemeli-
haraannya bagi kita di dalam badani dan 
rohani pada tahun 2001 yang sudah kita 
lalui, sehingga kita dapat tiba pada tahun 
2002 ini didalam sehat walafiat. 
 
Meskipun pada tahun yang lalu mungkin 
banyak pergumulan, tantangan yang kita 
alami di dalam jemaat baik di dalam peker-
jaan dan bahkan di dalam rumah tangga 
kita dan mungkin dalam pribadi kita masing-
masing, tetapi dapat kita lalui. 
 
Tetapi namun demikian pada tahun 2002 
ini kita harus lebih meningkatkan dan sung-
guh-sungguh di dalam melakukan kegiatan-
kegiatan dan pelayanan penginjilan yang 
mana telah dikumandangkan sebagai Tema 
untuk tahun 2002 ini ialah: Semua untuk 
Penginjian, Penginjilan untuk Semua dan 
Motto : Bersatu untuk menyembah Allah. 
 
Inilah kegiatan-kegiatan Shepherdess yang 
dilakukan sepanjang Triwulan I tahun 2002. 
 
1. Pada tanggal 10 Januari 2002, Shep-

herdess dan Shepherd mengadakan 

tahun baru bersama di 
kantor Konferens dan juga 
dimeriahkan dengan per-
tukaran kado para ibu-ibu 
gembala yang sangat 
menggembirakan dan 
menyenangkan serta me-

muaskan. 
2. Pada tanggal 
19 Januari 2002, 
sore Shepherdess 
m e n g a d a k a n 

seminar narasumbarnya datang dari 
Divisi yaitu Ibu Ellen Missah, koordina-
tor Shepherdess Divisi Asia Pasific 
Selatan, diadakan  di gedung perte-
muan MT Haryono Lantai V. 

3. Besoknya, seminar dilanjutkan di Kan-
tor Konferens DKI di Jalan Manggarai 
lantai IV yang dihadiri Shepherdess 
Konferens DKI dan bergabung dengan 
Shepherdess UNI.  Semua peserta 
sangat senang mendengarkan pela-
jaran yang dibawakan ibu Missah oleh 
karena diberikan kesempatan kepada 
semua peserta untuk tanya jawab dan 
m e m b e r i k a n  p e n g a l a m a n -
pengalaman masing-masing ibu-ibu, 
sehingga semua ibu-ibu merasa gem-
bira dan sangat puas mendapat pela-
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Pengalaman hidup saya sangat terpaut den-
gan pengalaman hidup ibu saya. Pada 
waktu ia masih kanak-kanak, ia percaya 
bahwa ada suatu kekuatan yang menjaga ia 
dan keluarganya.  Pada saat ia menjaga 
anak-anaknya, ia menyalakan lilin dan ber-
doa untuk penjagaan, ia tidak pernah ragu 
bahwa sesuatu yang lebih tinggi sedang 
menjagainya.  

Nenek saya meninggal pada waktu ibu 
saya masih berusia lima tahun.  Ibu saya 
tinggal bersama ayahnya dan lima orang 
saudara perempuan selama beberapa 
tahun sebelum ayahnya menikah lagi.   
Ibu saya menjadi dewasa dan menikah 
dan memperoleh pekerjaan.  Ia memiliki 
dua orang anak perempuan dan segala 

Newsletter Date 

Ibu S. M. Situmeang 
Koordinator Shepherdess 
Konferens DKI & Sekitarnya 

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  

Newsletter Title 

Special points of in-
terest: 

• Briefly highlight your 
point of interest here. 

• Briefly highlight your 
point of interest here. 

• Briefly highlight your 
point of interest here. 

• Briefly highlight your 
point of interest here. 

Kegiatan Shepherdess 2 

The Most Important Goal 2 

Tahun Baru 3 

Wanita Gembala 3 

Tips 4 

Kalender Ultah 5 

The Hurting Church 6 

ISI NOMER INI 

Bersambung ke hal 2 

Bersambung ke hal 2 



jaran yang sangat baik. 
4. Pada tanggal 25 Februari 2002, Shepherd-

ess Chapter Uni dan Konferens bergabung 
di MT Haryono Lantai III mengadakan ket-
erampilan yang dipimpin oleh salah seo-
rang dari anggota jemaat Ibu Wowor, di-
mana beliau mengajarkan bagaimana mer-
awat jwajah dan tubuh supaya menarik 
dilihat oleh suami kita dan bahkan orang 
lain. 

5. Kemudian tanggal 7 Maret 2002, 2 orang 
utusan dari La Tulipe datang ke kantor 
Konferens mengadakan facial kepada ibu-
ibu Shepherdess dan BWA. 

6. Oleh karena pada tanggal 7 Maret 2002, 
tidak banyak ibu-ibu yang hadir, maka dis-
ambung pada tanggal 24 Maret 2002, di 
tempat yang sama di Kantor Konferens, 

dan banyak ibu-ibu BWA dan Shepherd-
ess yang hadir, dan pelajaran yang 
diberikan lebih menarik lagi yaitu : Ba-
gaimana merawat wajah supaya tetap 
segar dan awet muda, yang dibawakan 
oleh Ibu Wowor dan rombongannya.  
Semua ibu-ibu Shepherdess dan BWA 
merasa senang dan puas mendengar-
kan pelajaran yang begitu baik. 

 
Demikianlah kegiatan Shepherdess sepan-
jang triwulan 2 tahun 2002 ini, semoga Tu-
han memberkati kita dalam tugas sehari-
hari. 
 

hari Rabu, jadi tidak ada kebaktian. 
Datanglah hari Sabtu, jam sembilan pagi.  
Hari sabtu kemudian, ibu saya pergi ke 
gereja Advent. 
Segala sesuatunya tampak aneh untuknya.  
Tidak ada hiasan, tidak ada salib ataupun 
lilin.  Ia mendengarkan lagu-lagu dan 
menghafalkannya. 
Ia kemudian memberitahu atasannya bahwa 
ia tidak bisa masuk bekerja pada hari Sabtu.  
Yang mengejutkan, atasannya bisa mene-
rima dengan baik berita itu.  Ibu saya dibap-
tiskan pada tahun 1976. 
Ayah saya dibesarkan di keluarga Komunis, 
dan tidak memahami keperluan rohani untuk 
pergi ke gereja.  Ibu saya tidak memberita-
hunya, bahwa ia sekarang menjadi anggota 
gereja Advent. 
Kemudian, kesehatan ibu saya mulai mem-
baik.  Ia mulai hidup dengan normal.  Ayah 
saya tidak menyadari bahwa kami secara 
teratur mengikuti kebaktian pada hari Sabtu, 
malahan  situasi di rumah kami membaik 
dengan kegembiraan. 
Suatu hari ayah saya bertemu dengan salah 
seorang teman kerja ibu saya.  Kenalan ini 
memberitahu ayah saya bahwa ibu tidak lagi 
bekerja pada hari Sabtu, dan telah menjadi 
anggota gereja Advent.  Ayah saya sangat 
terkejut, ia selalu mendengar hal yang buruk 
tentang orang Advent., jadi, sejak itu rumah 
kami selalu penuh perdebatan dan perteng-
karan.  Beberapa kerabat kami datang  un-
tuk meyakinkan kami untuk tidak menjadi 
anggota gereja ini. 
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untuk membeli Alkitab.  Ia pergi kepada 
pendeta dan menceritakan mengenai mim-
pinya.  Pendeta mengatakan, ia punya Alki-
tab Perjanjian Baru yang dapat dipinjam-
kan untuk dibaca.  Pendeta juga memper-
ingatkan bahwa akan sulit untuk menyuci-
kan hari Sabat, dan memberikan nasehat 
agar lebih memperhatikan anak-anaknya 
ketimbang menguatirkan suatu hari ter-
tentu untuk disucikan. 
Ibu saya membawa Alkitabnya pulang.  Ia 
memperlakukan alkitabnya seperti sebuah 
warisan.  Ia berharap jika Alkitab itu berada 
di rumahnya, maka ia akan aman.  Selain 
itu, ia juga tidak dapat membaca dengan 
baik. 
Situasi tidak berubah.  Walaupun ia meny-
impan Alkitab dan berdoa, menyalakan lilin 
dan pergi ke gereja secara teratur, kese-
hatannya tidak membaik.  Ia sangat sakit. 
Suatu hari sepulangnya dari kunjungan 
dokter, ia pergi ke gereja dan menangis 
dan berdoa.  Ayah saya dan beberapa 
tetangga mulai mempertanyakan tingkah 
lakunya, dan ayah saya melarang ibu ke 
gereja.  
Di akhir minggu itu, ibu saya bermimpi 
kembali.  Ia bermimpi bahwa ia harus pergi 
ke suatu tempat bertemu dengan orang-
orang yang menyucikan hari Sabat.  Saat 
itu saya baru berusia 5 tahun.  Saya masih 
ingat suatu pagi saat ibu saya membawa 
saya dan saudara perempuan saya men-
cari orang-orang tersebut.  Kami menemu-
kannya, dan seorang wanita menyambut 
kami di pintu.  Ia berkata, “Oh, kalian 
berada di tempat yang benar, tetapi hari ini 

sesuatu berlangsung dengan baik dalam 
hidupnya.  Kemudian ia jatuh sakit, dan 
mulai kuatir tentang hidupnya.  Ia mulai 
berpikiran negatif.  Suatu hari ia berdiri 
di depan sebuah hiasan keluarga, ber-
doa untuk kesehatannya dan kesembu-
han atas penyakitnya. 
Saudara perempuan ibu saya, yang ting-
gal di kota lain, sedang belajar alkitab.  
Pada saat ibu saya mengunjungi dia, bibi 
saya itu akan berbicara mengenai Alki-
tab dan Tuhan. Tanggapan ibu saya ti-
dak begitu baik.  Ia menganggap mem-
baca Alkitab tidak terlalu penting, pada-
hal, ia juga tidak terlalu mengerti apa 
yang ditulis di Alkitab. 
Kemudian kesehatan ibu saya semakin 
memburuk.  Ia menghabiskan banyak 
waktu di Gereja Ortodoks, menyalakan 
lilin dan berdoa.  Seperti kebanyakan 
orang di kotanya, ia beranggapan bahwa 
kehidupan religius yang baik adalah ket-
eraturan pergi ke gereja, memuja orang-
orang suci, berpuasa atau melakukan 
pengorbanan untuk Tuhan, dan ke-
mudian menunggu berkatNya.  Ibu saya 
berdoa kepada para orang suci untuk 
melindunginya. 
Suatu hari ibu saya merasa begitu sakit.  
Ia tertidur dan bermimpi.  Ia bermimpi 
bahwa ia harus membeli sebuah alkitab 
dan membacanya.  Jika ia melaku-
kannya, maka kondisinya akan mem-
baik.  Ia juga bermimpi bahwa ia akan 
menjadi orang yang bahagia, jika ia 
memlihara hari Sabat.  Pada saat Ibu 
saya terbangun dari tidur, ia segera pergi 
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Mengingat piknik keluarga pada masa lalu.  
Membantu saya untuk mengatur sebuah 
makan siang dan membuat sebuah piknik 
sehari.  Bagaimana tentang sarapan pada 
waktu masih pagi sekali atau makan ma-
lam setelah matahari terbenam?  Atau 
menjadikan perjalanan pada hari Sabat ke 
gereja lain menjadi suatu makan bersama 
di bawah pohon Maple yang besar setelah 
kebaktian.  Hidup berarti untuk dinikmati.  
Pada awal tahun yang baru ini bolehkan 
saya mengingat untuk mengambil waktu  
untuk keperluan-keperluan kecil dari ke-
hidupan. 
 
Itu adalah hal-hal kecil yang mem-

buka pasal-pasal dari hati. 
Itu adalah perhatian-perhatian 
kecil, banyak kejadian-kejadian 

Kecil dan perbuatan baik yang se-
derhana dalam kehidupan 

Yang membuat beberapa keba-
hagiaan hidup 

—Rumah Tangga Advent hal 109. 
 
Setiap hari dari tahun yang baru ini 

Tahun baru yang terkasih, 
 
Tiga ratus enampuluh lima hari kau tawar-
kan kepada saya, bersih, putih dan murni.  
Setiap hari adalah untuk melukis gambar-
gambar, menciptakan memori-memori dan 
menyimpan harta benda. 
 
Bolehkan saya menggunakan waktu setiap 
hari untuk membangun rasa harga diri 
saya.  Waktu yang tenang untuk berbicara 
dengan juruselamatku.  Liburan kecil yang 
terjadi sebagian di sini dan di sana, untuk 
menikmati kicauan burung, meluncur dari 
bukit dengan anak-anak, menikmati gelak 
tawa anak-anak dan berdiri dengan 
perasaan terpesona melihat keindahan 
matahari terbenam. 
 
Bolehkan saya waspada kebutuhan-
kebutuhan yang lebih dalam keluarga saya.  
Untuk menawarkan pujian yang berlebihan 
dan cinta yang dalam.  Saya perlu mengin-
gat bahwa sebuah rumah yang bahagia 
adalah sebuah tempat dimana kita diberi 
makan tiga kali setiap hari, tetapi hati 
membutuhkan makanan ribuan kali yaitu 
Cinta—betapa luar biasanya engkau. 

Dear New Year…. 
kita satu hari lebih dekat kepada ke-
datangan Kristus.  Sementara kita se-
dang menunggu Yesus kita dapat mela-
kukan sama seperti yang John Wesley 
mengingatkan: 
 
Lakukan semua yang baik yang dapat 
anda lakukan, 
Dengan segala maksud yang dapat 
anda temukan, 
Dalam segala cara yang dapat anda 
lakukan,  
Dimanapun anda berada, 
Pada setiap waktu yang ada, 
Kepada setiap orang yang anda temui, 
Selama anda dapat melakukannya. 

 
 

Diterjemahkan 
oleh  

Ibu Lenny S. 
Marbun 

Dari Jurnal Shep-
herdess 

International 
Volume 19 
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Selamat Ulang Tahun Ibu-Ibu Shepherdess… 
Juni 2002 

Harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu 
karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yak 5:8 



Dia berjalan — wanita pujaanku— 
Seorang gembala wanita untuk domba-
dombanya, 
Kawanan dombanya menjadi tangguh, 
Dia memelihara mereka tetap bersih, 
Dia menjaga mereka dari lereng yang 
curam, 
Dia memberi makan di puncak yang ha-
rum, 
Dan membungkus mereka agar terlelap. 
 
Dia menjelajahi bukit-bukit 
Dan menjadi terang dengan keibuannya 
Lembah-lembah yang gelap menjadi 
aman 
Dan dalam impinannya dalam rasa tidak 
khawatir pada malam hari 
Bintang-bingan yang paling terang mung-
kin melihat 
Dia berjalan—wanita pujaanku- 
Seorang gembala wanita bagi domba-
dombanya 
 
Dia memegang domba-domba kecilnya 
tetap kelihatan 
Meski telah diperingati mereka berlari 
dan melompat 
Dia sangat berhati-hati dan benar 
Dia memiliki jiwa mereka untuk dijaga 
Dia berjalan –wanita pujaanku- 
Seorang gembala bagi domba-dombanya 
 
 
Diterjemahkan oleh Ibu Lenny S Marbun 

Dari The Oxford Book of English Verse 
— HTML Edition 

Jurnal Shepherdess  
International Volume 19 

Aku meminta kepada Tuhan untuk menying-
kirkan penderitaanku. 
Tuhan menjawab, Tidak.  
Itu bukan untuk Kusingkirkan, tetapi agar kau 
mengalahkannya. 
 
Aku meminta kepada Tuhan untuk menyem-
purnakan kecacatanku. 
Tuhan menjawab, Tidak. 
Jiwa adalah sempurna, badan hanyalah se-
mentara. 
 
Aku meminta kepada Tuhan untuk 
menghadiahkanku kesabaran. 
Tuhan menjawab, Tidak. 
Kesabaran adalah hasil dari kesulitan; itu 
tidak dihadiahkan, itu harus 
dipelajari. 
 
Aku meminta kepada Tuhan untuk mem-
beriku kebahagiaan. 
Tuhan menjawab, Tidak. 
Aku memberimu berkat. Kebahagiaan adalah 
tergantung padamu. 
 
Aku meminta kepada Tuhan untuk men-
jauhkan penderitaan. 
Tuhan menjawab, Tidak. 
Penderitaan mejauhkanmu dari perhatian 
duniawi dan membawamu mendekat 
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Aku meminta kepada Tuhan untuk menum-
buhkan rohku. 
Tuhan menjawab, Tidak. 
Kau harus menumbuhkannya sendiri, tetapi 
Aku akan memangkas untuk membuatmu 
berbuah. 
 
Aku meminta kepada Tuhan segala hal se-
hingga aku dapat menikmati hidup. 
Tuhan menjawab, Tidak. 
Aku akan memberimu hidup, sehingga kau 
dapat menikmati segala hal. 
 
Aku meminta kepada Tuhan membantuku 
mengasihi orang lain, seperti Ia 
mengasihiku. 
Tuhan menjawab.. Ahhh, akhirnya kau 
mengerti. 
 
HARI INI ADALAH MILIKMU JANGAN SIA-
SIAKAN 
 

Dikutip oleh Ibu Erna Sagala 

Aku Meminta Kepada Tuhan ... 

Bibir yang kurang kadar kelembapannya alias kering, memang membuat kita jadi tak cantik 
dan kurang enak dilihat. Apalagi jika bibir kering ini juga cenderung pecah-pecah. Untuk men-
gatasinya, lakukan dulu penyembuhannya, sebelum memberi perawatan. Berikut ada be-
berapa aturan yang layak dipatuhi untuk mengatasi bibir kering. 
 
Kurangi kebiasaan membasahi bibir, karena air liur justru dapat memicu terjadinya kekerin-
gan pada bibir 
 
Hindari lip balm yang memakai flavor (perasa), karena ini malah akan mendorong kita untuk 
menjilat bibir 
 
Jangan terlalu sering memakai lipstik dari jenis matte (kering tanpa kilap). 
 
Gunakan lip balm tanpa rasa setiap hari. Misalnya Vaseline Intensive Lip Therapy 
 
Perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah segar 
 
Oleskan madu sebelum tidur karena cairan manis ini bisa menggantikan fungsi lip balm yang 
melembapkan 

TipS 
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The Hurting Church...Gail Rodgers 

Caption describing pic-
ture or graphic. 

adalah sederhana, mungkin tidak mudah, tetapi 
tidak sulit.  Ada caranya agar kita berpindah dari 
suatu kondisi penuh konflik kepada situasi pe-
nuh damai mengendalikan hati kita sendiri dan 
anggota jemaat kita.  Dan cara yang dis-
arankanNya itu selalu akan membawa kita ke 
tempat yang lebih baik dimana kita hidup tanpa 
kebingungan lagi. 
 
Bayangkanlah sebuah tangga. Anak-anak tangga 
itu dibangun oleh Kasih.  Kasih juga yang men-
jadi penyangga tangannya, membantu kita ber-
gerak dari satu anak tangga ke yang lain.  Tanpa 
Kasih, anak tangga itu akan membawa kita dari 
kehidupan yang benar yang Kristus telah panggil 
kita untuk hidupkan, kepada hidup untuk ke-
pentingan pribadi.   
 
Allah mengatakan ciri kita adalah Kasih. 
“Dengan ini semua orang akan tahu, bahwa eng-
kau adalah muridku, jika kamu saling mengasihi 
satu dengan yang lain.” Yohanes 13:35. 
 

yerah.  Ia tidak pergi ke gereja lagi.  Tetapi 
kepercayaan itu tidak lenyap.  Saya tetapi 
membawa apa yang telah saya pelajari di Se-
kolah Sabat di dalam jiwa saya.  Saya seperti 
tercabik.  Saya bermaksud untuk pergi ke 
gereja pada saat saya dewasa, tetapi waktu 
semakin memisahkan kami.  Ayah saya meny-
uruh Ibu saya untuk bekerja pada hari Sabtu, 
dan kehidupan kami berlangsung seperti se-
belumnya. 
Saya menyelesaikan SMU saya, dan ke-
mudian memikirkan mengenai Tuhan dan 
hidup saya.  Beberapa tahun terakhir ini Ayah 
saya juga berubah, ia tidak terlalu agresif dan 
kasar lagi.  Pada saat saya memutuskan un-
tuk kembali ke gereja Advent, saya tidak takut 
lagi dengan tanggapan Ayah saya.  Kemudian 
saya dibaptis, dan kakak saya dibaptiskan 
dua tahun kemudian.  Ibu saya selalu rindu 
untuk kembali, ia berkata pada Ayah, “Saya 
mau melayani Tuhan, terutama pada hari 
Sabat.” Ayah saya menjawab, “Lakukanlah 
apa yang kau anggap baik.” 
Walaupun Ayah saya tidak pernah membaca 
Alkitab, tetapi ia dapat melihat  kasih Allah 
lewat hidup Ibu saya.  Doa saya adalah agar 
suatu hari nanti Ayah saya juga tersentuh. 
Ibu saya dibaptiskan kembali tahun 1998.  
Saya dan saudara perempuan saya telah 
menikah dan diberkati oleh Tuhan.  Kami ba-
hagia menyadari Allah selalu menyertai kami 

Anggota jemaat yang saling menyakiti bukan hal 
yang baru.  Semakin lama semakin banyak kita 
temukan orang-orang yang patah hati, sakit hati, 
kemudian mereka meninggalkan gereja karena 
terlalu sedih dan lelah.  Kemudian kita melihat 
pemimpin-pemimpin yang tidak merendahkan 
hati, membuat kita ingin meninggalkan gereja 
dan menyalahkan Tuhan. 
Tetapi kebanyakan gereja memang seperti itu. 
Anggota jemaat saling menyakiti baik disadari 
atau tidak.  Pilihannya adalah membiarkan kita 
terhanyut atau mendinginkan hati kita sendiri 
berharap masalah-masalah itu akan berlalu den-
gan sendirinya. 
 
Dapatkah kita melakukan sesuatu terhadap 
situasi ini?  Menghentikan sakit hati-sakit hati 
yang terjadi? 
 
Kadang saya terheran-heran dengan kesempur-
naan Allah, kesederhanaan perintahnya.  Hati 
Allah sangat terbuka dengan penuh kasih 
kepada kita. Ia memberikan anak-anak tangga 
untuk kita melangkah. 
 
Langkah-langkah yang diberikannya kepada kita 

Berhari-hari dan berminggu-minggu rumah 
kami penuh dengan pertengkaran.  Ayah saya 
terus mengatakan, “Jangan, Jangan” dan Ibu 
selalu menerangkan bahwa ia mendapatkan 
kedamaian dan kesembuhan di gereja itu.  
Tetapi lebih banyak Ibu saya membicarakan 
tentang Allah dan pertolonganNya, semakin 
marahlah ayah saya.  Ayah saya terus-
menerus minta bantuan para kerabat untuk 
mengubah pendirian Ibu saya. 
Saya masih ingat suatu hari pada saat Ayah 
berteriak-teriak, merobek setiap lembaran 
alkitab dan melemparkannya keluar lewat 
jendela di lantai 3 rumah kami.  Lembaran-
lembaran Alkitab itu berserakan di sekitar 
halaman rumah kami.  Bertahun kemudian, 
saya ketahui bahwa seorang telah membaca 
salah satu lembaran itu dan tergerak untuk 
membeli dan membaca Alkitab. 
Suatu hari salah seorang bibi saya dan keluar-
ganya datang dan berusaha meyakinkan ibu 
saya untuk keluar dari imannya.  Saat mereka 
melihat bahwa Ibu saya tidak dapat di-
goyahkan, mereka lalu berkata pada Ayah 
saya, “Biarkan saja dia sendirian, kau tidak 
membutuhkan seorang wanita Advent untuk 
jadi isterimu.  Saya bisa mengurus anak-
anakmu.  Ceraikan saja dia!”  Kakak saya dan 
saya kemudian menjerit dan memeluk Ibu 
saya sambil menangis histeris. 
Teror semacam ini berlangsung hingga be-
berapa tahun, dan kemudian Ibu saya men-

Kita punya banyak permintaan, keingi-
nan dan cita-cita.  Tetapi tujuan yang 
paling penting adalah untuk selalu 
memilih Allah dan berjalan bersama-
Nya setiap hari. 
 
Meilita bekerja sebagai Koresponden Sekolah 

Sabat di Skopje, Makedonia 
Diterjemahkan dari The Journal—Volume 19 
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Pada saat perasaan anda tersinggung, segera 
ketahui, siapa musuh anda.  Segera sadari 
siapa yang sedang mengintai untuk me-
mangsa anda. 
 
Kecenderungan kita sebagai manusia selalu 
ingin mempertahankan diri dan membenar-
kan diri sendiri.  Itu sebabnya, Kristus mengin-
gatkan agar kita mendoakan musuh kita (Mat 
5:44) dan berbuat baik pada orang yang men-
yakiti kita (Luk 6:27). 
 
Hanya kekuatan Allah yang dapat membantu 
kita menang melawan pencobaan yang 
seperti ini. Efesus 6:18 mengingatkan bahwa 
tetap waspada dan tetap berdoa adalah kun-
cinya.  Doa adalah oksigen rohani yang men-
yanggupkan jantung jemaat untuk tetap ber-
fungsi sebagaimana mestinya. 
 
Langkah Kedua, Selalu Tenang. 
Paulus menginstruksikan, “jangan biarkan 
matahari tenggelam” saat kau marah.  Alkitab 
biasanya menggunakan benih, menanam dan 
menuai sebagai perumpamaan. 
 
Jika benih sakit hati tidak dipupuk dan dibiar-
kan tumbuh besar di dalam hati kita, maka 
tidak ada masalah.  Tetapi sebaliknya, jika 
benih itu dibiarkan berakar, akar itu akan 
menggali semakin dalam di dalam hati, se-
makin dalam ia tumbuh, semakin sakit hati 
dan semakit sulit untuk diperbaiki. 

Langkah Pertama, Ketahuilah Musuhmu. 
Kita tidak mau kehidupan kita menjadi me-
layani Iblis daripada melayani Allah.  Kita ti-
dak mau meninggikan dan memuliakan se-
tan. 1 Petrus 5:8 mengatakan bahwa setan 
sedang mengintai seperti seekor singa men-
gintai mangsanya.  Saling menyakiti di dalam 
gereja termasuk di dalamnya. 
 
Bagaimana sebuah acara berlangsung, kepri-
badian para pemimpin, cara berbakti , men-
jadi pusat perhatian dan perdebatan.  Orang-
orang kehilangan makna spiritual dan perla-
han mengikis kegembiraan dan penyerahan 
kita.  Alkitab mengatakan, kita tidak bergumul 
dengan darah dan daging tetapi dengan ke-
kuatan dan prinsip (Efesus 6:12). Pada saat 
terjadi konflik satu sama lain, kita perlu ber-
tanya pada diri kita sendiri, “Apakah kita ber-
gumul dengan darah dan daging?”  Seringkali 
jawabannya adalah, “Ya”, dan pemecahannya 
sangat mudah.   
 
Yohanes 10:10 katakan, bahwa pencuri 
datang untuk “membunuh, mencuri dan 
membinasakan”.  Tanpa menyadari diri kita, 
dan siapa musuh kita, kita memasang sarung 
tangan dan mulai meninju ke segala arah, 
meninggalkan goresan, luka, memar yang 
perlu waktu bertahun-tahun untuk pulih dan 
setelah itu tetap akan meninggalkan bekas. 
 
Alkitab selalu ingatkan kita untuk “waspada”. 

Ibrani 12:15 mengatakan bahwa akar yang 
pahit menyebabkan banyak kerusuhan.  
Saat kita mencabut akar itu, maka akan 
menghasilkan sakit hati dan kesedihan.  
Matius 12:34 mengatakan apa yang kau 
pikirkan itulah yang kau katakan, jadi, ja-
galah hati anda.  Jangan simpan stok 
perasaan negatif.  
 
Jika sekarang, di dalam hatimu ada benih-
benih yang sedang berakar, segera berdoa 
agar Allah mencabutnya dengan segera. 
 
Selanjutnya selalu waspada dengan benih-
benih apa yang ada di dalam hati, suatu 
saat mereka akan berbuah. 
 
Langkah Ketiga, Jangan Kuatir Dengan 
Sanggahan 
Saat ini kita suka membiarkan gosip 
berkembang, dan kemarahan terpendam.  
Kita mengijinkan ini terjadi dengan berkata 
bahwa Tuhan akan bekerja di dalam je-
maatnya.  Kita berdiri dan berkata, “Tuhan 
selalu mengendalikan.” Tetapi apakah itu 
yang memang terjadi, atau kita sedang lupa 
bahwa Tuhan memberikan kita pilihan un-
tuk mengendalikan situasi yang sedang kita 
hadapi, sendiri atau bersama Tuhan. 
 
Pada saat dihadapkan pada situasi sulit, 
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ingat pertanyaan ini: 
Apakah saya membuat pilihan untuk mem-
biarkan Allah yang mengendalikan atau 
Saya yang mengendalikan. 
 
Amsal 3:5,6 katakan, percayalah kepada 
Allah dengan segenap hatimu dan segenap 
akal budimu.  Akuilah ia dalam segala la-
kumu maka Ia akan meluruskan jalanmu. 
 
Tuhan sendiri menasehati (Titus 3:10) jika 
kemungkinan pembicaraan kita akan men-
gakibatkan perpecahan, lebih baik tidak 
berbicara.  Selalu ingat bahwa kita dapat 
lari kepada Allah, seburuk apapun 
situasinya.  Jangan takut dengan sang-
gahan atau kritikan seperti apapun. 
 
Langkah Keempat, Jangan Angkuh 
Alkitab katakan, bahwa Allah menentang 
keangkuhan tetapi memberi berkat kepada 
orang yang rendah hati.  Keangkuhan 
adalah pembunuh.  Itulah alat musuh yang 
terutama.  Di gereja, seringkali kita men-
jaga harga diri kita terlalu tinggi, kuatir dik-
ritik dan mengubur diri kita dengan pem-
benaran diri sendiri. 
 
Penting untuk selalu berdiri pada kebena-
ran, tetapi jangan menjauhkan diri dari 
perdamaian.  Tidak salah untuk memper-
tahankan pendapat, apalagi yang benar, 
tetapi jangan lupakan tujuan utamanya. 
 
Saat anda merasa perlu untuk memper-
tahankan pendapat, periksa baik-baik, 
apakah itu demi Allah atau demi diri anda 
sendiri?  Jika hatimu bersih dari semua 
keangkuhan barulah anda dapat berdamai. 
 
Seringkali keangkuhan juga berhubungan 
dengan talenta. Mungkin anda atau be-
berapa orang memiliki suatu kelebihan 
talenta yang menonjol.  Hati-hati dengan 

keangkuhan yang munkgin menggoda anda.  
Jika anda merasa bahwa Allah sudah berbi-
cara dan memberkati anda, sehingga anda 
berhak untuk menunjukkan “kelebihan” 
anda itu kepada orang lain. 
 
Sebelum mengungkapkan apapun, tanyalah 
diri anda sendiri “Apakah pembicaraan ini 
akan meninggikan Allah atau meninggikan 
diri sendiri?” 
 
Berpikirlah sebelum berpicara. Jangan tabur 
benih negatif di hati pendengar anda. 
 
Langkah Kelima, Berdiri Teguh. 
Kita harus berani mengatakan bahwa kita 
berbeda karena kita sudah belajar. Pada 
saat kita mengalami kekecewaan, kita pergi 
untuk sementara waktu, kemudian kembali 
menemukan visi yang baru atau acara yang 
baru, dan kemudian berpikir, mengapa dulu 
kita begitu mudah untuk terluka. 
 
Sejarah selalu mengulang dirinya sendiri.  
Bergumul dengan keangkuhan, harga diri, 
benih-benih perpecahan di dalam hati seha-
rusnya menjadi pelajaran di masa men-
datang. 
 
Tanya diri anda sendiri, “Apakah saya berani 
mengakui kesalahan dan berani mencegah 
kesalahan itu untuk terjadi lagi.” 
 
Pada saat konflik menyerang hati dan gere-
jamu, itu selalu akan terjadi, ambil langkah 
untuk berdoa dahulu. Roh Allah akan 
bekerja, dan mengurangi kecenderungan 
kita untuk melakukan kesalahan. 
 
Gail Rodgers adalah seorang ibu, wanita 
karir dan pemimpin rohani wanita. Ia tinggal 
di Alberta, Canada bersama keluarganya. 
ChristianWomenToday.com 

Tanyakan diri anda  
pertanyaan berikut?? 

 
 

Apakah kita bergumul 
dengan darah dan dag-

ing? 
 

Selanjutnya selalu was-
pada dengan benih-benih 
apa yang ada di dalam 
hati, suatu saat mereka 

akan berbuah. 
 

Apakah saya membuat 
pilihan untuk membiar-
kan Allah yang mengen-
dalikan atau Saya yang 

mengendalikan 
 

Saat anda merasa perlu 
untuk mempertahankan 
pendapat, periksa baik-

baik, apakah itu demi Al-
lah atau demi diri anda 

sendiri?   
 

Apakah saya berani men-
gakui kesalahan dan ber-
ani mencegah kesalahan 

itu untuk terjadi lagi.” 

kaleng yang telah terbuka 
sering menyebabkan pe-
rubahan warna pada 
makanannya. Sebagai con-
toh, biasanya produsen 
makanan menambahkan 
bahan pengasam. Bahan ini 
biasanya digunakan untuk 
produk olahan nanas atau 
tomat dalam kaleng. Rasa 
asam pada makanan ini 
akan berubah karena oksi-
gen atau udara memberi 
r e a ks i  pa d a  p r o du k 
makanan yang dikemas 

Berbahayakah menyimpan 
sisa makanan di dalam 
kaleng dalam lemari es? 
Amankah jika sisa makanan 
te rsebut  d ikonsumsi?  
Ya, makanan tersebut masih 
aman untuk dikonsumsi. 
Hanya saja, rasanya agak 
sedikit berbau timah, tetapi 
ini masih dalam batas aman. 
Pertanyaannya, apakah 
kualitas dari produk tersebut 
masih baik?  
 
Menyimpan makanan dalam 

dalam kaleng aluminium. 
 
Sejumlah penelitian yang 
dilakukan di The United 
States Department of Agri-
cul ture's ,  menyatakan 
bahwa bahan yang diguna-
kan untuk kaleng makanan 
telah melalui proses dan 
pemilihan dengan cara yang 
sangat baik. Sehingga 
makanan benar-benar tidak 
tersentuh oleh kuman. Jadi 
bisa dipastikan bahwa rasa 
maupun tekstur makanan 

P A G E 7  

The Hurting Church...sambungan dari hal 7 

TipS — TipS — TipS 

tidak akan berubah. Tetapi, 
bahan  un tuk  kaleng 
makanan tidak dirancang 
untuk penyimpanan dalam 
kulkas/ lemari pendingin.  
 
Jadi yang terbaik dilakukan 
adalah jangan menyimpan 
sisa makanan di dalam ke-
masan kalengnya, sebaiknya 
pindahkan makanan terse-
but dalam wadah plastik 
atau melamin.  



Dari Redaksi 

 

Tahukah anda seseorang yang selalu siap melayani? Apakah anda 

mengenal seseorang yang selalu bersemangat, tidak pernah jemu, tidak 

pernah mengeluh dan seolah-olah tidak pernah lelah? 

Jika saja pertanyaan seperti di atas diajukan kepada anggota jemaat, 

mungkinkah mereka akan menjawab, “Oh iya, saya tahu seseorang, ibu 

pendeta saya!” 

Betapa membanggakannya...ya?  Tapi, apakah mungkin seorang shep-

herdess melayani tanpa jemu dan tanpa lelah? 

Marilah kita renungkan bersama…. 

 

 

S H E P H E R D E S S  

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

Shepherdess Konferens DKI & Sekitarnya 

semi. 
• Saya tahu dimana tempatnya bumbu dan 

mentega dijual di supermarket. 
• Saya lebih suka menyetir Minivan dari-

pada sedan Porsche. 
• Saya tahu perbedaan antara intan dan 

intan permata hanya dari kata-katanya 
saja. 

• Saya tahu bahwa handuk tamu tidak 
akan pernah digunakan, bahkan oleh 
tamu sekalipun. 

• Dan, sebelum menikah, saya tidak tahu 
bagaimana membuat roti isi keju atau 
bagaimana menyetrika.  Sekarang saya 
tahu...kurang lebih. 

 
Jadi, setelah saya pikir-pikir, pernikahan 
adalah sesuatu yang ajaib, dan hebat.   
 
Berubah!! 
 

Oleh Jim Warda 
Chicken Soup For The Soul 

 

 
Sejak hari pernikahan, saya sudah banyak 
berubah, yang ternyata berhubungan dengan 
pengaruh isteri saya: 
• Sekarang saya menutup pintu kamar 

mandi sehabis mandi.   
• Aku tidak tidur di atas bantal kaki.  Sebe-

lum menikah saya tidak tahu bedanya 
antara bantal kepala dan bantal kaki… 

• Saya tidak lagi melipat handuk menjadi 
dua, isteri saya mengajarkan agar saya 
melipatnya menjadi tiga agar menghe-
mat tempat di lemari.  Terimakasih, 
sayang. 

• Dulu saya mengundang orang untuk non-
ton pertandingan bola di rumah tanpa 
memikirkan makanan.  Sekarang, sebe-
lum mengundang orang, kami member-
sihkan rumah, membuat lumpia aspara-
gus, dan mempersiapkan sekantung 
kripik. 

• Sebelum menikah saya mendiskripsikan 
warna dengan merah dan biru.  
Sekarang saya menyebutnya merah mar-
ron berpasir, atau krem apel musim 

Bukan hanya sekedar pernikahan 
Ini sebuah petualangan 

Ibu S. M. Situmeang 
Koordinator Shepherdess Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya 
Jl. Dr. Saharjo No.48 
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