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BUkaN kEBEtUlaN
Article source from http://www.sabda.org

ayat Bacaan: Ezra 1:1-11
“Pada tahun pertama zaman Koresh, raja 
negeri Persia, TUHAN menggerakkan hati 
Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan 
firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga 
disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara 
lisan dan tulisan pengumuman ini.” (ayat 1)

Begitu banyak pengalaman hidup dalam 
perjalanan kita. suka duka silih berganti 
singgah memberi warna. namun, tidak 
jarang kita menganggapnya hanya sebuah 
kebetulan semata. misalnya, kita telah 
berjam-jam berdiri di pinggir jalan menunggu 
bus yang tidak kunjung datang, tiba-tiba ada 
mobil berhenti dan menawarkan tumpangan. 
sopirnya ternyata teman lama yang kebetulan 
lewat. Jadilah kita mendapat tumpangan 
tanpa membayar pula! Kita kerap menyebut 
hal ini adalah kebetulan semata.

Berbeda jika kita melihatnya dari kacamata 
iman. Banyak peristiwa sesungguhnya sudah 
diatur oleh Allah. sebagian orang mungkin 
menganggap peristiwa penaklukkan raja 
Babel oleh raja Koresh (Persia) hanyalah 

peristiwa historis-politis biasa. Tetapi, penulis 
kitab ezra meyakini bahwa Allah juga yang 
menata semua peristiwa itu begitu teratur. 
dialah yang menggerakkan hati Koresh untuk 
membebaskan bangsa israel yang dibuang 
di Babel pulang kembali ke Yerusalem. 
Allah sebagai raja semesta alam mampu 
menggerakkan siapa pun untuk penggenapan 
sejarah keselamatan yang dia rencanakan.

Keyakinan akan campur tangan Allah 
dalam hidup kita dapat meneguhkan 
hati dalam menghadapi persoalan. Kita 
juga belajar melihat segala peristiwa dari 
kacamata ilahi, bukan dari kaca mata 
manusia. Ketika peristiwa buruk terjadi pun, 
hati kita tidak menjadi lemah; sebaliknya, kita 
makin dikuatkan karena kita meyakini campur 
tangan Allah yang turut bekeja dalam segala 
sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

DALAM PERISTIWA BURUK PUN, ALLAH 
TURUT BEKERJA UNTUK MENYATAKAN 
RENCANA-NYA YANG INDAH BAGI 
KEHIDUPAN UMAT-NYA.

SUmmEr of growiNg
2 Peter 3:18
“But grow in the grace and knowledge of our Lord and 
Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and 
to the day of eternity. Amen” (nAs)

2 Petrus 3:18
“Tetapi bertumbuhan dalam kasih karunia dan dalam 
pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus 
Kristus. Bagi-Nya kemuliaan, sekarang dan sampai 
selama-lamanya.”
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filoSofi PoHoN BamBU

Pohon bambu tidak akan menunjukkan 
pertumbuhan berarti selama 5 tahun 
pertama. walaupun setiap hari disiram 

dan dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa 
puluh centimeter saja.

namun setelah 5 tahun kemudian, 
pertumbuhan pohon bambu sangat dahsyat 
dan ukuran nya tidak lagi centimeter 
melainkan meter. sebetulnya apa yang terjadi 
pada sebuah pohon bambu?

Ternyata, selama 5 tahun pertama, ia 
mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, 
dan bukan pada batang. Pohon bambu 
sedang mempersiapkan fondasi yang sangat 
kuat, agar ia bisa menopang ketinggian nya 
yang berpuluh-puluh meter kelak kemudian 
hari.

moral of The story: Jika kita mengalami 
suatu hambatan dan kegagalan, bukan 
berarti kita tidak mengalami perkembangan. 
Justru kita sedang mengalami pertumbuhan 
yang luar biasa didalam diri kita. Ketika 
kita lelah dan hampir menyerah dalam 
menghadapi kerasnya kehidupan, janganlah 
pupus harapan.

“The hardest part of a rocket to reach orbit 
is to get through the earth’s gravity.” (“Bagian 
terberat agar sebuah roket mencapai orbit 
adalah saat melalui gravitasi bumi”)

Jika kita perhatikan, bagian peralatan 
pendukung terbesar yang dibawa oleh 
sebuah roket adalah jet pendorong untuk 
melewati atmosphere dan gravitasi bumi. 
setelah roket melewati atmosphere, jet 
pendorong akan dilepas dan roket akan 
terbang dengan bahan bakar minimum pada 
ruang angkasa tanpa bobot, melayang ringan 

dan tanpa usaha keras.
demikian pula dengan manusia, bagian 

terberat dari sebuah kesuksesan adalah 
disaat awal seseorang memULAi UsAHA dari 
sebuah perjuangan. segala sesuatu terasa 
begitu berat dan PenUH TeKAnAn. 

namun bila ia dapat melewati batas 
tertentu, sesungguhnya seseorang dapat 
merasakan segala kemudahan dan 
kebebasan dari tekanan dan beban.

namun sayangnya, banyak orang yang 
menYeRAH disaat tekanan dan beban 
dirasakan terlalu berat, bagai sebuah roket 
yang gagal menembus atmosphere.

Buya Hamka berkata: “Kalau hidup 
sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. 
Kalau kerja sekedar kerja, kera juga bekerja.”

Ketika pohon bambu ditiup angin 
kencang, dia akan merunduk. setelah angin 
berlalu, dia akan tegak kembali. seperti 
perjalanan hidup seorang manusia, tak lepas 
dari cobaan dan rintangan.

Jadilah seperti pohon bambu! Fleksibilitas 
pohon bambu mengajarkan kita sikap hidup 
yang berpijak pada keteguhan hati dalam 
menjalani hidup, walaupun badai dan topan 
menerpa.

Tidak ada kata menyerah untuk terus 
tumbuh, tidak ada alasan untuk terpendam 
dalam keterbatasan, karena bagaimanapun 
pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali 
dari kemampuan untuk mempertahankan diri 
dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

Pastikan dalam tahun-tahun mendatang, 
hidup kita akan menJULAng Tinggi dan 
menjadi PemBeRi BeRKAH bagi sesama...
seperti halnya pohon Bambu.

“People who embrace challenges, obstacles and difficulties so they can learn, grow 
and improve become exceptional!” ~ rick godwin
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BEraNi mENgamBil tiNDakaN

Jimmy Johnson adalah seorang 
pelatih dallas Cowboys yang berhasil 
membawa timnya pada kemenangan 

selama 2 tahun berturut-turut dalam super 
Bowl Championship.

ia pernah mengeluarkan kalimat yang 
sangat menarik, “Do you want to be safe and 
good, or do you want to take a change and 
be great?” (Apakah Anda ingin menjadi aman 
dan baik, atau apakah Anda ingin mengambil 
kesempatan dan menjadi luar biasa?)

Kalimat yang mungkin akan menggelitik 
bagi sebagian orang yang lebih memilih 
bermain aman dan tidak berani mengambil 
sebuah kesempatan atau tantangan.

Takut dengan Resiko, Takut dengan 
Kegagalan, Takut idenya di Tolak, maka 
akhirnya lebih memilih diam di tempat. 
Apakah anda atau tim anda melakukan pola 
atau kebiasaan seperti itu?

Bermain aman tidak membuat diri kita 

lebih baik, karena kita tidak menantang diri 
kita BeReKsPLoRAsi. orang kuatir berbuat 
salah, padahal dengan berbuat salah kita 
belajar hal yang baru.

sebuah pepatah mengatakan, “No man 
ever became great or good except through 
many and great mistakes!” (Tidak ada individu 
yang menjadi hebat tanpa melalui banyak 
kesalahan!)

Jangan terlalu banyak berpikir, berteori, 
dan berdiam diri saja agar aman, hal tersebut 
justru tak akan membuat Anda aman untuk 
masa depan.

maSa DEPaN aDa UNtUk oraNg 
YaNg BEraNi mENgamBil tiNDakaN.

amsal 24:14 “Ketahuilah, demikian hikmat 
untuk jiwamu: Jika engkau mendapatnya, 
maka ada masa depan, dan harapanmu tidak 
akan hilang.”

takUt akaN tUHaN
ayat Bacaan: mazmur 25:12
“Siapakah orang yang takut akan Tuhan? 
Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang 
harus dipilihnya.”

Takut akan Tuhan itu tidak sama dengan takut 
pada bos berwatak keras dan pemarah di 
kantor. Juga tidak sama dengan rasa takut 
ketika anda berjalan sendirian lewat kuburan.

Takut Akan Tuhan disini lebih bermakna 
pada rasa takut mengecewakan dia. Takut 

mendukakan hati Tuhan. Takut kalau-
kalau perbuatan/perkataan kita akan 
mempermalukan Tuhan.

nah, kepada orang-orang yang Takut akan 
Tuhan seperti itulah Tuhan BeRJAnJi akan 
menunjukkan JALAn yang harus diPiLiHnYA.

Ketika kita memelihara Takut akan Tuhan 
dalam hati, maka disaat kita menghadapi 
‘persimpangan’ jalan. Tuhan akan 
menunjukkan jalan yang TeRBAiK yang harus 
kita pilih.

“We’re not always going to understand why something happens. True faith is 
trusting God when life doesn’t make sense.” ~ Joel osteen
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HiDUP YaNg BErBUaH
ayat Bacaan: Yohanes 15:2
“Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, 
dipotong-Nya dan setiap ranting yang 
berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih 
banyak berbuah.”

Rick warren, penulis buku Purpose driven 
Life, mengalami dua hal bertolak belakang. ia 
sukses besar karena bukunya tercetak hingga 
15 juta eksemplar. Bersamaan dengan itu, 
hatinya hancur karena istrinya, Kay, diserang 
kanker. menyikapi dua hal ini, Rick berkata, 
“Saya terbiasa berpikir bahwa hidup adalah 
deretan gunung dan lembah. Kita berjalan 
melalui saat-saat gelap, mencapai puncak 
gunung, kemudian kembali lagi, begitu terus-
menerus. Kini saya tidak percaya itu lagi. 
Hidup ini lebih seperti dua jalur kereta api yang 
menyatu di ujung, dan di sepanjang waktu 
Anda akan menjumpai hal baik dan juga hal 
buruk. Sebanyak apa pun hal baik yang Anda 
terima, Anda tetap akan menghadapi hal 

buruk yang mesti diatasi. Sebaliknya, seburuk 
apa pun hidup yang Anda jalani, selalu ada 
hal baik yang dapat disyukuri.”

Hal baik dan buruk kerap kali dapat 
Tuhan jadikan sarana untuk mendisiplinkan 
kita. sebagai pemilik kebun anggur, dia 
menginginkan tanaman-nya berbuah banyak 
(ayat 2). Untuk sampai ke tahap itu, Pemilik 
kebun anggur akan memotong ranting 
yang tak berbuah dan membersihkan yang 
berbuah. setiap kita akan mengalami proses 
tersebut untuk menghasilkan kualitas yang 
sepadan.

Tuhan mendisiplinkan kita supaya kita 
berbuah banyak. situasi buruk semestinya 
tidak melemahkan kita. malah, dengan 
keyakinan, kita bisa berkata bahwa Tuhan 
tidak pernah berhenti dengan kita, terus 
memproses kita. sudahkah kita rela didisiplin 
oleh Allah, supaya kita makin memuliakan-
nya?
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SElf rEflEctioN

KoTAK BRAnKAs berfungsi 
menyimpan “HARTA” berharga. 
demikian juga, kotak kehidupan 

menyimpan “HARTA” berharga, yaitu 
KeHidUPAn yang penuh “DAMAI 
SUKACITA”.

memiliki KoTAK HARTA BeRHARgA, 
tetapi tidak memiliki KUnCi pembukanya, 
sama artinya siA-siA.

sesungguhnya Tuhan telah memberikan 
kotak “HARTA KEHIDUPAN”, tetapi banyak 
di antara kita tak dapat membukanya, 
sehingga HARTA KeHidUPAn tak bisa kita 
nikmati.

Akhirnya kehidupannya TeTAP sURAm, 
karena HATi masih penuh KegeLAPAn 
dan PiKiRAn masih penuh KesiA-siAAn.

“KUNCI” pembuka kotak kehidupan 
adalah “BERSYUKUR”. menjadi anak 
Tuhan tidak cukup hanya “MENGENAL” 
Tuhan, tetapi harus bisa “BERSYUKUR” 
dalam segala keadaan.

maka dari itu, mari belajar BeRsABAR, 
BeRsYUKUR, dan BeRsUKACiTA 
dalam segala perkara, karena semua itu 
menyehatkan jiwa dan menyegarkan hidup 
kita.

mari belajar bahwa tidak selamanya 

hidup ini indah, kadang TUHAn menyapa 
kita melalui derita, tetapi ketahuilah bahwa 
diA tak pernah meninggalkan kita, sebab 
itu mari belajar meniKmATi HidUP dengan 
BeRsYUKUR.

mari belajar bahwa tidak smua yang 
kita harapkan menjadi kenyataan, kadang 
TUHAn membelokkan rencana kita, tetapi 
ketahuilah bahwa itu lebih baik dari yang 
kita rencanakan, sebab itu mari belajar 
menerima smua itu dengan sUKACiTA.

mari belajar bahwa cobaan itu pasti 
datang dalam hidup kita, dan kita tak 
mungkin berkata, “Ini tidak adil, TUHAN!” 
Ketahuilah bahwa smua itu tak akan 
melampaui kekuatan kita, BeLAJARLAH 
mengHAdAPinYA dengan sABAR.

mari belajar bahwa tak ada kejadian 
yang harus di sesali, karena RancangannYA 
indah bagi kita. Bersyukurlah Amin!

Yeremia 29:11 “Sebab Aku ini mengetahui 
rancangan-rancangan apa yang ada pada-
Ku mengenai kamu, demikianlah firman 
Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera 
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk 
memberikan kepadamu hari depan yang 
penuh harapan.”

shalom keluarga Allah, siapapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada 
dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

rHEma Hari iNi
ibrani 11:3 “Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, 
sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.”

rENUNgaN
Apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak kita lihat, imAnLAH yang membuat semuanya itu 
terjadi! Biarlah rohmu menyala-nyala senantiasa di dalam Tuhan!

BElaJar mENikmati HiDUP
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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
in holiday for June and July
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)
Adon (65) 9379 2713

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

SUNDaY SErVicE

10.00 am 

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


