
TERTAWA
Sekali tertawa

pusing kepala hilang.

Dua kali tertawa
bencipun sirna.

Tiga kali tertawa
persoalan lari.

Empat kali tertawa
penyakit sembuh.

Lima kali tertawa
jadi awet muda.

Enam kali tertawa
hati penuh sukacita.

“Bersukacitalah senantiasa
dalam Tuhan!”

Filipi 4:4



SENYUM
Sekali senyum
curiga hilang.

Dua kali senyum
jadi sahabat.

Tiga kali senyum
hati penuh damai.

Empat kali senyum
beban jadi ringan.

Lima kali senyum
rezeki datang.

Enam kali senyum
keluarga rukun.

“Siapa memelihara mulut dan lidahnya,
memelihara diri dari pada kesukaran”

Amsal 21:23



HATI
Hati yang gembira

adalah obat yang manjur.

Hati yang keras
menemui jalan buntu.

Hati yang lembut
mendatangkan sahabat.

Hati yang loba
menciptakan perangkap.

Hati yang bersih
menjauhkan masalah.

Hati yang licik
mendatangkan musuh.

“Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, 
karena dari situlah terpancar kehidupan”

Amsal 4:23



MARAH
Sekali marah

Sukacita hilang.

Dua kali marah
Akal sehat terbang.

Tiga kali marah
Tekanan darah naik.

Empat kali marah
teman-teman pergi.

Lima kali marah
Jadi cepat tua.

Enam kali marah
Pintu dosa terbuka.

“Amarah manusia tidak mengerjakan
kebenaran di hadapan Allah”

Yakobus 1:20



BANYAK
Dalam hidup ini…

Berdoalah yang banyak,
agar hati tenang.

Taburlah yang banyak,
agar menuai banyak.

Bertanyalah yang banyak,
agar ilmu bertambah.

Bacalah yang banyak,
agar jadi lebih bijak.

Lihatlah yang banyak,
agar tambah pengalaman.

Dengarlah yang banyak,
agar penuh pertimbangan.

Jalan-jalanlah yang banyak,
agar tidak kuper.

Kerjalah yang banyak,
agar tidak kekurangan.

Dan…banyaklah humor,
agar sehat dan awet muda.
“Karena apa yang ditabur orang,

itu juga yang akan dituainya”
Galatia 6:7b



SEDIKIT
Dalam hidup ini…

Kerja hati-hatilah sedikit,
agar luput dari celaka.

Selesai kerja santailah sedikit,
agar kekuatan pulih kembali.

Sampai rumah happy-lah sedikit,
agar keluarga senang.

Ada persoalan tenanglah yang sedikit,
agar tidak salah langkah.

Dalam pergaulan senyumlah sedikit,
agar banyak kawan.

Kalau makan pantanglah sedikit,
agar tidak kena stroke.

Sama lingkungan perdulilah sedikit,
agar dapat jadi berkat.

Kalau bertindak berimanlah sedikit,
agar diberkati Tuhan.

Dan…jadi orang cincai-lah sedikit,
agar tidak stress.

“dan bahwa setiap orang dapat makan, minum
dan menikmati kesenangan dalam segala

jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah”
Pengkhotbah 3:13



KURANGI & 
PERBANYAK

Dalam hidup ini…

Kurangi ucapan yang mendendam,
perbanyak ucapan
yang mengasihi.

Kurangi kata-kata yang mengejek,
perbanyak kata-kata
yang menghargai.

Kurangi kata-kata yang melemahkan,
perbanyak kata-kata
yang mendorong.

Kurangi perkataan yang menolak,
perbanyak perkataan

yang memperhatikan.
Kurangi kata-kata kritik,

perbanyak perkataan
yang membangun.

Kurangi kata-kata yang sia-sia,
perbanyak kata-kata

yang mendatangkan inspirasi.
Kurangi kata-kata yang kasar,

perbanyak kata-kata
yang lemah lembut.

“Hendaklah kata-katamu sensntiasa
penuh kasih, jangan hambar.”

Kolose 4:6


