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Berpaling dan Diselamatkan
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Yesaya 45:20-25
“Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah
dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi!
Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain.”
(ayat 22)
Charles Haddon Spurgeon, pengkhotbah
Inggris tersohor abad ke-19, mungkin
akan tetap tinggal dalam kegelapan dan
keputusasaan jika ia tidak terjebak badai
salju dalam perjalanan ke gereja. Ia berbelok
ke sebuah gereja kecil. Hanya ada 15 orang
di sana. Karena cuaca buruk, pendeta tidak
hadir. Seorang jemaat biasa yang rendah hati
dan tidak berpendidikan mulai berkhotbah.
Ia mengutip Yesaya 45:22. Meskipun
tidak fasih berkhotbah, ia berbicara dengan
penuh
keyakinan,
“Sahabat-sahabatku
yang kekasih, ini adalah ayat yang
paling sederhana. Ayat ini mengatakan,
‘Berpalinglah!’ Berpaling tidak menimbulkan
rasa sakit. Tidak perlu mengangkat kaki atau
tangan, hanya berpaling. Orang tidak perlu

pergi ke perguruan tinggi untuk mempelajari
bagaimana berpaling. Mungkin Anda orang
yang paling bodoh, namun anda masih bisa
berpaling. Seseorang tidak perlu berumur
1.000 tahun supaya tahu berpaling. Setiap
orang bisa berpaling. Anak-anak pun tahu
berpaling.” Ya, berpaling, atau dalam bahasa
Ibrani panah, berarti memandang ke arah atau
bergerak menuju sesuatu atau seseorang.
Yesus berkata, “Berpalinglah kepadaKu dan lihatlah Aku berkeringat darah.
Berpalinglah kepada-Ku dan lihatlah, Aku
tergantung di kayu salib. Berpalinglah
kepada-Ku dan lihatlah, Aku mati dan
dikuburkan dan Aku bangkit kembali.
Berpalinglah kepada-Ku dan lihatlah, Aku
naik ke surga dan duduk di sebelah kanan
Bapa. Hai orang-orang berdosa yang
malang, berpalinglah dan lihatlah kepadaKu!”
BERPALINGLAH DARI MASALAH DAN
LIHATLAH KEPADA YESUS.

“I do not think the forest would be so bright, nor the water so warm, nor love so
sweet, if there were no danger in the lakes.” ~ C.S. Lewis

AUTUMN OF PRUNNING
John 15:2
“Every branch in Me that does not bear fruit, He
takes away; and every branch that bears fruit, He
prunes it so that it may bear more fruit.” (NAS)
Yohanes 15:2
“Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah,
dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah,
dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak
berbuah.”
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Tetap Berdoa
Ayat Bacaan: 1 Tesalonika 5:17
“Tetaplah Berdoa.”
Ayat di atas merupakan salah satu ayat
terpendek yang ditulis di dalam Alkitab.
Namun
meskipun
sangat
pendek,
makna ayat Firman tersebut sangat
panjaaaaaaaaaaaaaaaaang.
Tetaplah

berdoa, artinya jangan pernah berhenti
berdoa.
Berdoa adalah membangun hubungan
dengan Tuhan. Bangunlah hubungan
dengan DIA setiap saat.
Sampai kapanpun, dalam situasi
apapun, tetaplah berdoa sampai Kerajaan
Allah benar-benar ditegakkan di bumi ini.

PELAKU FIRMAN yang benar
Ayat Bacaan: Yakobus 1:22
“Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika
tidak demikian kamu menipu diri sendiri.”
Firman itu Roh dan Hidup maka kita
melakukan Firman juga dalam Roh dan
dalam Hidup kita. Melakukan Firman dalam
Roh berarti kita sadar bahwa roh lama kita
sudah diganti dengan Roh Ilahi (Pertukaran
Roh) dann sebenarnya setelah Pertukaran
Roh itu terjadi yaitu saat kita dilahirkan baru

kita berkegiatan Roh (berfikir, berperasaan,
berencana, berkhayal, berkata, dan lain-lain)
baik itu di dalam Jiwa atau di dalam Roh (Hati)
adalah sama dengan kegiatan Ilahi.
Melakukan Firman dalam berkehidupan
berarti wujud dalam tindakan dari kegiatan
Ilahi tersebut. Hal ini diperlukan proses untuk
“jujur dan integritas” Jujur = mengatakan apa
yang dilakukan. Integritas = melakukan apa
yang dikatakan.
Mari kita menjadi Pelaku Firman yang
benar.
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CINTA MENCIPTAKAN KEHIDUPAN

I

ni adalah sepenggal kisah nyata
kehidupan Keanu Reeves – salah satu
bintang Holywood terkemuka yang kaya
raya dan sukses, namun memilih hidup
sederhana, apa adanya, dan menyatu
dengan napas kehidupan manusia di
sekitarnya.
Saya
menerjemahkannya
secara bebas: Suatu hari Keanu sedang
makan siang di sebuah café kecil. Dari
jendela café Keanu melihat seorang
remaja perempuan kedinginan di pinggiran
jalan, tanggannya memegang semacam
bundelan kain. Orang berjalan lalu lalang
tak menghiraukannya. Wajah gadis itu
terlihat putus asa dan patah semangat.
Saya segera menyelesaikan makan
siang saya dan beranjak mendekati gadis
itu. Awalnya saya ingin memberikan uang $5
padanya agar dia bisa membeli makanan.
Saya heran ketika melihatnya menangis
tersedu-sedu. Gadis itu sekitar 14 atau 15
tahun usianya. Dan mendadak wajah saya
seperti dipukul olah godam dahsyat, ketika
saya melihat bahwa bundelan itu ternyata
bayi kecil mungil dengan usia sekitar 2 –
3 bulan. Saya bergegas membeli sekaleng
susu dan mengajak gadis itu masuk
ke dalam café kecil yang tadi. Gadis
itu mengucapkan terima kasih sembari
melahap burger serta es krimnya.
Beberapa saat kemudian, situasi
menjadi lebih cair dan gadis itu bercerita
bahwa ia berusia 15 tahun, hamil dan
orangtuanya sangat murka. Kisah klasik.
Akhirnya gadis itu lari dari rumah dan
pelariannya sudah berlangsung selama
setahun. Ketika saya tanya apakah ia
ingin pulang – gadis itu hanya terdiam.
Dia berkata orang tuanya pasti tak mau
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menerimanya. Terlebih lagi ia mencuri
$5000 uang ayahnya meski akhirnya
semuanya itu lenyap di tengah kehidupan
jalanan yang keras. Dia tak ingin kembali
pulang, ia takut tak satupun orang di rumah
menginginkannya lagi.
Kami bicara lebih dalam. Saya
tawarkan untuk memakai telepon saya
menghubungi rumahnya, dan awalnya
ia menolak. Dia ragu-ragu dan bahkan
ketakutan. Namun akhirnya ia bersedia
dan mulai memencet nomer. Namun
sayalah yang pertama bicara…dan
ternyata ibunya yang mengangkat telepon.
Setelah memperkenalkan diri, saya
sampaikan pelahan bahwa putrinya ingin
bicara dengannya. Hening sesaat…lalu
terdengarlah isak tangis di seberang sana.
Saya berikan telepon saya pada gadis itu
dan ia hanya diam mendengarkan ibunya
menangis…lalu pelahan ia menyapa:
“Hello…” Sesaat kemudian gadis itu
juga menangis. Ibu dan anak itu bicara…
lalu ia mengembalikan telepon kepada
saya. Saya berbicara lebih jauh dengan
ibunya. Selanjutnya saya mengantar gadis
itu ke stasiun bis, membelikannya tiket
dan memberinya uang $100 untuk bekal
perjalanan, termasuk untuk membeli susu,
diapers dan lain-lain.
Setelah di dalam bis yang akan
membawanya pulang, gadis itu menangis
dan mengucapkan terima kasih berkali-kali.
Saya mencium keningnya, memeluknya,
mencium bayinya…lalu melajulah bis itu
menjauh meninggalkan saya.
Sejak hari itu saya menerima kartu
Natal dari gadis itu setiap tahun. Ia
sekarang berusia 21 tahun dan sudah
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kuliah. Saya tak pernah menceritakan
kisah ini sebelumnya pada siapapun. Saya
hanya merasa bahagia telah melakukan
sesuatu yang baik di dunia ini. Berubahlah,
lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang
kau harapkan akan terjadi di dunia ini, di
duniamu.
Dari kisah hidup Keanu Reeves kita

belajar, betapa kita bisa mengubah dunia,
membuat hidup kita dan orang lain menjadi
penuh. Dan cinta ternyata mengubah
segalanya,
memberikan
kehidupan,
bahkan menciptakan kehidupan. Jadi
benarlah yang dikatakan: hidup itu cinta
dan cinta itu hidup. Demikianlah kehidupan
diciptakan dan berlangsung.

HANYA TITIPAN...!!!

H

anya titipan itu punya makna dikasih
pinjam, dikasih pakai untuk digunakan
dengan batasan waktu tertentu dan
itu sangat bergantung dengan yang kasih
titip.
Hidup ini cuma sementara. Semua
tahu. Yang bijak akan menggunakan hidup
ini untuk sesuatu, bukan sekedar baik dan
bermanfaat namun benar. Mengerti tujuan
dan makna hidup yang sejati akan menolong
kita bersikap bijak dan menggunakan setiap
waktu dan kesempatan hidup untuk satu
tujuan yang benar seperti apa tujuan Sang
Pemberi Hidup. Lepas dari itu, sia-sialah
hidup dijalani hari lepas hari.
Nasihat firman Tuhan pagi ini: “Jikalau
IA (TUHAN) menarik kembali Roh-Nya, dan

mengembalikan nafas-Nya pada-Nya, maka
binasalah bersama-sama segala yang hidup,
dan kembalilah manusia kepada debu.”(Ayub
34:14-15).
Lihat! Manusia tanpa Roh TUHAN itu
hanya seonggok daging yang sebentar juga
membusuk. Roh TUHAN itulah yang memberi
hidup. Ada nafas TUHAN dalam setiap hidup
manusia. Dan nafas itu HANYA TITIPAN
sementara. Sekali waktu, nafas itu akan
diambil dan ketika itu terjadi...maka selesailah
hidup manusia itu. Be wise.
Temukan Makna Hidup dan Tujuan Hidup
Anda. Pahami dan sadari, hidup itu sementara.
Bertanyalah kepada TUHAN dan mengertilah
rencana-Nya dalam hidup Anda. Jangan siasiakan hidup yang singkat ini. Jadilah Bijak!

Positive people have made up their mind to enjoy life.
They focus on the possibility, not the problem.”
~ Joel Osteen

The only cure for a lonely heart is alone time with
Jesus.”
~ Joseph Prince
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SEPATU ORANG LAIN

K

etika kita hanya mampu membeli
tas tangan seharga Rp 500 ribu
sementara kawan kita membeli
tas tangan seharga Rp 5 juta, kita bilang
kawan kita berlebihan. Padahal ia belanja
tak pakai uang kita. Ternyata ia sudah
berhemat untuk tidak membeli tas seharga
Rp 40 juta yang sanggup ia beli.
Ketika kita hanya mampu hidup
selalu di dekat suami, sementara kawan
kita berpisah jarak dan waktu dengan
suaminya, kita bilang kawan kita gegabah.
Kita bilang ia menggadaikan rumah tangga
demi materi. Ternyata ia tetap hidup rukun
dan bahagia dalam perjuangan rumah
tangganya.
Ketika kita hanya mampu menjadi
ibu rumah tangga, sementara kawan kita
memilih bekerja sebagai pegawai, kita
bilang ia menggadaikan masa depan anak.
Ternyata ia bangun lebih pagi dari kita,
belajar lebih banyak dari kita, berbicara lebih
lembut pada anaknya, dan berdoa lebih
khusyuk memohon pada TUHAN ALLAH
kita untuk penjagaan anak-anaknya.
Ketika kita hanya mampu mengatur
uang belanja Rp 1 juta sebulan, sementara
kawan kita bercerita pengeluaran belanja
bulanannya sampai Rp 10 juta, kita bilang
ia boros. Padahal ia tak pernah berhutang
pada kita. Pinjam uang pun tidak. Ternyata
mereka beramal lebih banyak dari uang

belanjanya. Ternyata mereka tak pernah
lupa memberikan sumbangan.
Siapa yang rugi? Kita...Belum-belum
sudah mudah menilai. Bisa jadi malah
berburuk sangka. Padahal kita tak
pernah tahu apa yang sebenarnya orang
lain hadapi, orang lain lakukan, di luar
sepengetahuan kita.
Saudaraku...
● 	Jangan mengukur sepatu orang lain
dengan kaki kita.
●	Jangan pernah mengukur kehidupan
orang lain dengan ukuran hidup kita.
●	Jangan menggunakan kacamata kita
untuk menilai orang lain, penampilan
luar belum tentu mencerminkan sifat
aslinya.
●	Jangan sibuk mengurusi urusan orang
lain, apalagi ketika kita tidak tahu apaapa tentang hal tersebut.
Mungkin itulah kenapa sepatu kaca
Cinderella “only fits for her”. “Every life we’re
living only has one size for each of us.”
Sibuklah memperbaiki diri sendiri,
bukan menilai orang lain. Karena hanya
dengan diri sendiri menjadi lebih baik lah
maka orang-orang di sekitar kita akan
menerima dampak positifnya, dan dunia
pun akan menjadi lebih baik.

God wants to promise you that He will always take
care of you. But first, you need to stop trying to do it all
yourself.”

~ Joyce Meyer
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ABOUT

ROCK MINISTRY SINGAPORE
KOMUNITAS
MESIANIK (KM)

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
YOUTH SERVICE
in holiday for June and July
Juanita (65) 8322 6412

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)

CHILDREN’S CHURCH
Every Sunday, 10.30 AM
Alink (65) 9066 4130

Every Friday, 07.30 PM
KM DAVID & KM SAMUEL
Sumarto (65) 9144 6605
(Serangoon/Upper Thompson)

PRAYER MEETING
Every Saturday, 12.30 PM
Coronation Rd 21A
(kediaman bapak gembala)
Adon (65) 9379 2713

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

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
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