
kingdomnews  02

Kingdom news 20 MARCH 2016

KAsiH KARuniA AjAib
Article source from http://www.sabda.org

Ayat bacaan: 2 Timotius 4:1-8
“Aku telah mengakhiri pertandingan yang 
baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku 
telah memelihara iman.” (ayat 7)

menjelang eksekusi terhadap para terpidana 
mati, mereka didampingi rohaniman untuk 
mempersiapkan diri menghadapi kematian. 
sebelum tengah malam, sejak dijemput 
dari ruang isolasi menuju lokasi eksekusi 
hingga serah terima kepada regu tembak, 
mereka melakukan doa bersama dan saling 
menguatkan. mereka mempersiapkan diri 
karena mengetahui kapan mereka akan 
menghadapi kematian.

orang yang bukan terpidana mati, 
sebaliknya, tidak mengetahui kapan akan 
menghadapi kematian. Kita harus selalu siap 
karena kematian dapat datang kapan saja, 
kepada siapa saja, di mana saja. Korban 
pesawat terbang yang hilang atau mengalami 
kecelakaan, misalnya, tentu tidak menyangka 
hari itu kematian menjemput mereka.

Kematian selalu menyisakan tanda tanya 

karena di sanalah kita akan mengalami 
kehidupan baru dan di sana kita dijanjikan 
mahkota kehidupan. Pertanyaan kesiapan 
kita menjadi penting karenanya. Rasul Paulus 
mengajarkan Timotius agar menguasai 
diri dalam segala hal, sabar menderita, 
melakukan pekerjaan pemberitaan injil, dan 
menunaikan tugas pelayanan (ay. 5). Paulus 
melihat bahwa kematian yang cepat atau 
lambat akan datang sebagai kesempatan 
untuk menjalani hidup yang berpusat pada 
Tuhan, demi kepentingan Kerajaan-nya. ia 
membaktikan hidupnya untuk melayani Tuhan 
dan memberitakan kebenaran meskipun 
mengalami perlawanan yang berat. saat 
pada akhirnya kematian itu menjemput, ia 
dapat menyambutnya dalam iman (ay. 7-8). 
Bagaimana dengan kita?

KeTidAKTAHuAn AKAn dATAngnyA 
HARi KeMATiAn MeMoTivAsi KiTA 
unTuK senAnTiAsA MeMpeRsiApKAn 
diRi dAlAM iMAn.

spRing of plAnTing
2 Corinthians 4:7
“Therefore as you have received Christ Jesus the Lord, so 
walk in Him, having been firmly rooted and now being built 
up in Him and established in your faith, just as you were 
instructed, and overflowing with gratitude.” (nAsB)

Kolose 2:6-7
“Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan Kita. Karena 
itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu 
berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah 
kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan 
kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.”
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RenungAn

Hidup akan sangat melelahkan, sia-sia dan 
menjemukan bila Anda hanya menguras 
pikiran untuk mengurus Bungkusnya 
saja dan mengabaikan isi-nya. maka, 
bedakanlah apa itu “BUNGKUS”-nya dan 
apa itu “ISI”-nya.

“Rumah yang indah” hanya 
bungkusnya, “Keluarga bahagia” itu isinya.

“Pesta pernikahan” hanya bungkusnya, 
“Cinta kasih, Pengertian, komitmen dan 
Tanggung jawab” itu isinya.

“Ranjang mewah” hanya bungkusnya, 
“Tidur nyenyak” itu isinya.

“Kekayaan” itu hanya bungkusnya, 
“Hati yang gembira” itu isinya.

“Makan enak” hanya bungkusnya, “Gizi, 
energi dan sehat” itu isinya.

“Kecantikan dan Ketampanan” hanya 
bungkusnya, “Kepribadian dan Hati” itu 
isinya.

“Bicara” itu hanya bungkusnya, 
“Kenyataan” itu isinya.

“Buku” hanya bungkusnya, 
“Pengetahuan” itu isinya.

“Jabatan” hanya bungkusnya, 
“Pengabdian dan pelayanan” itu isinya.

“Pergi ke tempat ibadah” itu 
bungkusnya, “Mempraktekkan ajarannya” 
itu isinya.

“Kharisma” hanya bungkusnya 
“Karakter” itu isinya.

Utamakanlah isinya, namun rawatlah 
bungkusnya.

piliH bungKus ATAu isi
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TAngAn KReATif-nyA

peRTolongAn dAn TAnggApAn

Abraham sudah tua, Yakub tidak 
percaya diri, Lea tidak menarik, 
musa gagap, gideon miskin, Rahab 

bermoral kurang baik, daud berselingkuh 
dan memiliki segala macam masalah 
keluarga, elia pernah berniat bunuh diri, 
Yeremia depresi, Yunus tidak taat, naomi 
seorang janda, Yohanes Pembaptis adalah 
orang yang eksentrik dan aneh, Petrus 
impulsif dan cepat marah, martha sering 
khawatir, perempuan samaria gagal dalam 

Ayat bacaan: Mazmur 107:1-9
“Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus 
Tuhan, yang ditebus-Nya dari kuasa yang 
menyesakkan.” (ayat 2)

Tulisan pada papan yang dipasang di luar 
toko dave James di seattle, washington, lebih 
menawarkan jasa pemulihan hidup daripada 
perbaikan alat pengisap debu, namun pekerjaan 
dave berhubungan dengan keduanya. Baris 
teratas pada papan itu selalu memuat tulisan 
yang sama: Tersedia Alkitab gratis. Adapun 
baris kedua selalu berubah dan menyajikan 
perenungan seperti: “Berserahlah untuk Awal 
yang Baru.”

sampai dekade terakhir ini, James 
telah memperbaiki ribuan alat pengisap 
debu dan telah membagikan ribuan Alkitab 
kepada pelanggannya. Beginilah cara ia 
mengucap syukur kepada Tuhan yang telah 
menyelamatkannya dari kehancuran.

sebagai pebisnis yang sukses, dave James 
pernah kecanduan narkoba. “Jika Allah tidak 
mencabut kokain dari diri saya,” katanya, “saya 
bisa mati.” Tuhan menolong memulihkannya 

pernikahan berkali-kali, Zakheus tidak disukai 
orang, Thomas penuh dengan keraguan,dan 
Timotius bersifat pemalu. Paulus penganiaya 
orang percaya pada YesUs.

daftar diatas adalah sejumlah tokoh-
tokoh alkitab dengan beragam kelemahan... 
namun Tuhan memakai mereka juga menjadi 
tangan-tangan kreatif-nya.

dia pun akan memakai Anda juga, jika 
Anda mau berhenti membuat alasan.

dan menemukan awal yang baru. 
setiap kesaksian tentang Kristus diawali 

dengan pertolongan dari-nya yang diikuti suatu 
respons penuh syukur, “Bersyukurlah kepada 
Tuhan, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk 
selama-lamanya kasih setia-Nya” (mazmur 
107:1). 

entah pengalaman kita tentang 
keselamatan terdengar dramatis atau tidak, 
yang jelas kenyataannya, “Ia telah melepaskan 
kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan 
kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang 
terkasih” (Kolose 1:13). Karena telah ditebus, 
kita seharusnya mau bersaksi tentang hal itu 
kepada orang lain.

muliakanlah Kristus Raja,
Pujilah karunia-nya bagi kita; 
Kabarkan firman-Nya pada semua -
itulah tugas kita, cukup itu saja. 

-whittle 

Cara terbaik mensyukuri keselamatan kita 
kepada Kristus  adalah bersaksi kepada 
sesama tentang dia.
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RubAH yAng MenggAnggu
Ayat bacaan: 1 yohanes 1:5-10
“Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, 
maka kita menipu diri kita sendiri dan 
kebenaran tidak ada di dalam kita.” (ayat 8)

orang inggris memiliki masalah dengan rubah. 
menurut The wall street Journal, makhluk 
kecil yang lihai ini telah bergerak masuk ke 
London dan mengganggu. Rubah-rubah ini 
menggulingkan tempat sampah, mencuri 
sepatu-sepatu yang sedang dikeringkan di 
luar, merusak kebun, dan meninggalkan bau 
busuk. dengan digesernya batas kota sampai 
ke luar kota, si kecil pembuat kekacauan ini 
malah beradaptasi, bukannya ikut pindah 
sehingga banyak penduduk London merasa 
frustrasi dan terganggu. 

Bila Anda renungkan sejenak tentang 
hal ini, maka Anda akan menjumpai “rubah-
rubah” kecil yang bisa sangat mengganggu 
para pengikut Kristus yang tengah berusaha 
menghormati-nya. sesuatu yang kita anggap 
sebagai dosa “kecil” atau “tak berbahaya” 
dapat menghancurkan kita. sebagai contoh, 
“melebih-lebihkan kebenaran” sebenarnya 

sama dengan berbohong. gosip sama halnya 
dengan pembunuhan karakter. masalahnya, 
dosa-dosa kecil itu akan berkembang 
semakin besar tak terelakkan. sebelum 
mendapatinya, kita perlu bertobat dan 
mengaku dosa secara serius. 

Jika sebagian “rubah kecil” telah 
menyusup ke halaman belakang dan kebun 
kehidupan rohani Anda, maka sekaranglah 
saatnya untuk menghadapi mereka. dengan 
pertolongan Roh Kudus, temukan mereka. 
Akuilah kesalahan Anda, akuilah praktik-
praktik kecil yang mengganggu ini kepada 
Allah, dan singkirkan semua itu sebelum 
menghancurkan seluruh kehidupan Anda

Cabutlah akar kecil hari ini, 
dosa dalam pikiranmu, 
Agar jangan suatu saat nanti 
ia menguasai hidupmu.

-Anonim

dosa paling mematikan tak langsung 
menyerang kita tetapi mereka menyusup 
perlahan-lahan ke dalam diri kita.

KejenuHAn RoHAni

Kejenuhan itu tak pernah absen dalam 
hidup kita. Kadang datang dikala kita 
lengah berdoa. Kadang datang ketika 

kita lagi penuh masalah, dan tak pernah 
permisi kepada kita. itulah ritme hidup kita 
yang datang silih berganti.

Berdamailah dengan kejenuhan kita dan 
ubahlah kejenuhan itu menjadi titik balik yang 
positif bagi kita untuk terus melangkah meraih 
kesuksesan yang kita impikan maupun yang 
tertunda. dalam kejenuhan itu kita diingatkan 

untuk rileks dan hening sesaat dihadapan 
Tuhan dan membiarkan Tuhan mengisi 
kembali bejana rohani kita.

memurnikan kembali motivasi pelayanan 
dan pekerjaan kita. di dalam dia, oleh dia, 
dan dari dia kita menjadi kuat kembali. 

Lawanlah dalam doa dan teruslah 
bersyukur melalui cara berpikir yang positif. 
selamat pagi selamat menikmati proses 
mengubah kejenuhan kita bila ia menghampiri 
diri kita dalam pekan yang baru ini.
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      By perseverance the snail reached the ark.”
~ C.s.

beRHARgA diMATA-nyA
Ayat bacaan: yesaya 43:4a
“Oleh karena engkau berharga di mata-Ku 
dan mulia, dan Aku mengasihi engkau...”

Kupu-kupu tak tahu warna sayapnya, tapi 
semua orang tahu betapa indahnya kupu-
kupu...

Lebah tak tahu betapa manis dan 
bergizinya madu, tapi semua orang tahu dan 
menyukainya...          

seringkali kita yang tak tahu betapa 
istimewanya diri kita dimata TUHAn...,  
tapi TUHAn tahu betapa berharganya kita 
dimatanYA...

godAAn yAng MeneKAn
Ayat bacaan: Matius 4:1-11
“[Aku] berlari-lari kepada tujuan untuk 
memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi 
dari Allah dalam Kristus Yesus.” (Filipi 3:14)

Penggemar bisbol Ardent akan ingat pada 
Kirby Puckett yang meninggal secara 
mendadak pada tahun 2006. ia telah 
membawa minnesota Twins memenangkan 
berbagai kejuaraan pada tahun 1987 dan 
1991. meskipun mendapatkan banyak 
tawaran kontrak yang lebih besar dari tim 
lainnya, ia tetap setia pada Twins sepanjang 
kariernya. Ketika Puckett didiagnosis 
menderita glaukoma pada tahun 1996, 
kariernya langsung berakhir. 

Ketika ia masuk dalam Hall of Fame bisbol 
pada tahun 2001, Puckett ingat kesulitan-
kesulitan yang dihadapinya ketika tumbuh 
dewasa. Hasratnya yang besar untuk 
menjadi pemain bisbol profesional kerap 
dihadapkan pada godaan. Para penyalur 
narkoba dan anggota geng berulang kali 
mengundangnya untuk bergabung dalam 
gaya hidup mereka yang merusak. namun, 
setiap kali godaan memikatnya, Kirby 

teringat bahwa ia memiliki panggilan yang 
lebih tinggi, yaitu bisbol. 

meskipun kita didorong untuk menjadi 
“orang-orang yang telah dipanggil 
berpadanan dengan panggilan itu” (efesus 
4:1), kita hidup di dunia yang penuh dengan 
daya tarik yang mengacaukan. mungkin kita 
mendapatkan tawaran pekerjaan dengan 
gaji tinggi, namun syaratnya kita harus mau 
mengompromikan prinsip-prinsip alkitabiah 
yang kita miliki. ingatlah, panggilan kita 
adalah senantiasa melakukan kehendak 
Allah. 

Ketika kita dihadapkan pada sebuah 
godaan untuk menyimpang dari jalan Allah 
dalam hidup kita, kita harus ingat bahwa kita 
memiliki panggilan yang lebih tinggi sebagai 
hamba Yesus

“Kala kuasa gelap menyerbu datang, 
Tuhanlah Panglima Perang! Dia mengangkat 
panji, kuasa darah-Nya - Bersama-Nya kita 
‘kan menang!” - owens-Collins 

untuk mengalahkan dosa hentikan 
godaan di saat-saat awal serangan.
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ABoUT
RoCK MinisTRy singAPoRe

KoMuniTAs
MesiAniK (KM)

every 1st and 3rd Friday, 07.30 Pm
KM AbRAHAM
ibu Helen (65) 9628 3796
(east Coast)

every Thursday, 07.30 Pm
KM joHn THe bApTisT
& KM dAniel
Lenny (65) 9457 7470
ervita (65) 9071 0442
(Ang mo Kio/orchard)

every Friday, 07.30 Pm
KM dAvid & KM sAMuel
sumarto (65) 9144 6605
(serangoon/Upper Thompson)

every Thursday/Friday, 08.00 Pm
KM josepH (youTH)
Alink (65) 9066 4130
(Toa Payoh/Braddel)

For more information:
email: gbirock.sg@gmail.com    |    web: www.rocksg.org    |    Tel: (65) 6251 5378

Pak Harry Pudjo: (65) 8876 0979    |    ibu Tammie: (65) 8428 3739

ROCK MINISTRY SINGAPORE COVERED BY: Enjoy Church
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youTH seRviCe
every once in a month
Juanita (65) 8322 6412

CHildRen’s CHuRCH
every sunday, 10.30 Am
Alink (65) 9066 4130

pRAyeR MeeTing
every saturday, 12.30 Pm
Coronation Rd 21A
(kediaman bapak gembala)
ida (65) 9234 9771

Anda ingin belajar alkitab?
Visit www.sabda.org

now you can subsCRibe:
•  Our digital Kingdom news at www.rocksg.org
 we will send it every tuesday
• Our weekly sermon (video) at
 www.youtube.com/user/gbirocksg

pAssoveR seRviCe
sUndAY, 27 mARCH 2016

05.00 pM 

Holiday inn singapore
orchard City Centre
11 Cavenagh Rd, singapore 229616

For further information about the details 
of the location, please contact
dede at (65) 9856 8720


