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Kedewasaan

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: 1 Samuel 17:12-39
“Pula kata Daud: ‘TUHAN yang telah
melepaskan aku dari cakar singa dan dari
cakar beruang, Dia juga akan melepaskan
aku dari tangan orang Filistin itu.’ Kata Saul
kepada Daud: ‘Pergilah! TUHAN menyertai
engkau.’” (ayat 37)
Banyak orang mengira kedewasaan adalah
hasil alami dari penuaan. Namun, benarkah
umur menentukan kedewasaan? Bisa ya, bisa
tidak. Kedewasaan tidak selalu bertumbuh
seiring dengan bertambahnya usia. Orang
dewasa adalah mereka yang mau belajar dari
kegagalan, dapat dipercaya, dan memiliki
emosi yang kuat sekaligus mental yang stabil
dalam menghadapi kesulitan hidup.
Waktu Daud maju berperang melawan
Goliat, usianya masih sangat muda.
Perawakannya masih kecil sehingga memakai
baju perang pun ia kesulitan. Meskipun masih
muda, Daud sudah dewasa. Ia paham Goliat
adalah masalah besar yang harus segera
dibereskan. Sudah 40 hari lamanya Goliat
melemahkan mental barisan tentara Allah

dan menantang Allah. Daud memutuskan
pergi melawan Goliat (ay. 32). Sangat
berbeda dengan sikap Saul dan barisan
tentara Israel yang memilih mendiamkan saja,
padahal mereka setiap hari dihina. Apakah
Daud dewasa secara tiba-tiba? Tidak.
Pengalamannya selama menggembalakan
domba membuatnya belajar dari kegagalan,
memperoleh keberanian, beriman kepada
Tuhan, dan mau menghadapi tantangan
hidup. Kedewasaan membuat Daud memilih
bertindak, bukan hanya diam.
Kita tentulah rindu menjadi orang Kristen
yang dewasa, sanggup mencerna makanan
keras, dan tidak mengeluh saat menghadapi
berbagai kesulitan hidup. Proses menjadi
dewasa merupakan hal penting dalam
kekristenan. Itu berarti kita berkembang
jadi orang Kristen yang penuh pengalaman
seperti Daud dan berani bertindak serupa
dengan Kristus.
ORANG KRISTEN YANG SEHAT ADALAH
ORANG KRISTEN YANG BERTUMBUH
SEMAKIN DEWASA.

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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BERKAT ORANG BENAR
Ayat Bacaan: Yesaya 59:1-2
“Allah selalu berpihak pada orang benar.
Kesalahan/dosa/pelanggaran yang selalu
melekat pada manusia itu hanya menjauhkan
manusia dari berkat dan campur tangan
TUHAN.”
Manusia perlu sadar dan menyadari bahwa
Allah itu baik. Dia selalu memberi yang Terbaik
diantara yang baik. Penulis kitab Mazmur
menuliskan tentang bahagianya orang benar
sebagai berikut.
“Haleluya! Berbahagialah orang yang
takut akan TUHAN, yang sangat suka
kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya
akan perkasa dibumi; angkatan orang benar
akan diberkati. Harta dan kekayaan ada
dalam rumahnya, kebajikannya ada untuk

selamanya. Di dalam gelap terbit terang
bagi orang benar; pengasih dan penyayang
orang yang adil. Sebab ia takkan goyah untuk
selama-lamanya; orang benar itu akan diingat
selama-lamanya.” (Mazmur 112:1-4,6).
Ingatan TUHAN itu kekal dan Ia mengingat
orang benar dan selalu membela orang benar.
Bisa jadi orang benar mengalami berbagai
tantangan, rintangan dan penderitaan.
Namun demikian, TUHAN Allah takkan pernah
meninggalkan orang benar. Penyertaan-Nya
sempurna atas orang benar. Be wise!
Jehova
Tsidkenu
adalah
TUHAN
kebenaranku
atau
TUHAN
yang
membenarkan aku. Mari datang berlutut
dan izinkan Dia membenarkan kita lewat
pengakuan kita, karena kebenaran-Nya
adalah kebabagian kita.

Pelajar yang terlantar

B

eberapa tahun yang lalu, saya dan
suami sedang melihat toko furniture
dekat dengan satu universitas. Lalu,
ada seorang pelajar pria berdiri dengan dua
kopernya yang diletakkan di dalam trolley
supermarket. Dengan muka memelas, dia
mendekati kami dan bertanya apakah kami
tahu tempat kos yang sedang kosong untuk
dia tinggal. Dia bercerita bahwa dia baru saja
keluar dari tempat kosnya karena dia tidak
cocok dan berkelahi dengan ibu kosnya.
Pikiran kami langsung negatif dengan pria itu
setelah mendengar ceritanya. Kami tidak tahu
siapa dia, asalnya, dan siapa tahu ada maksud
jahat dari pria ini.
Di tengah kebingungan kami, suami
saya sempat memberi beberapa ide untuk
sementara tinggal di backpackers atau

motel terdekat. Kami juga berpikir untuk
mengantarnya ke motel terdekat. Kami juga
berharap agar Tuhan membuka jalan untuk
pelajar pria ini. Singkat cerita di tengah
perbincangan kami dengan dia, ada mobil
yang berhenti di depan college itu dan turunlah
seorang ibu yang membawa selebaran kertas.
Dia bertanya dengan kami apakah collegenya masih buka karena dia membawa iklan
kamar untuk disewakan. Dia berkata bahwa
beberapa minggu lagi akan ada kamar
kosong. Hati kami langsung melonjak ketika
mendengar hal itu. Pria itu langsung bertanya
kepada ibu ini apakah ada kamar kosong saat
itu juga, lalu sang ibu berkata, sementara bisa
di ruang tamu, memakai sekat. Pria itupun
dengan wajah gembira ikut dengan ibu itu.
Suami dan saya sangat berterima kasih
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kepada Tuhan karena pertolonganNya tepat
pada waktuNya. Mungkin saja pria itu belum
mengenal Tuhan, namun Tuhan tetap baik
bagi dia. Memang cerita ini sederhana, namun

ketika suami dan saya sedang menghadapi
pencobaan, kami selalu mengingat kejadian ini
dan percaya bahwa Tuhan yang mempunyai
kuasa, dan kita aman di dalam TanganNya.

Tepat Pada Waktunya
Ayat Bacaan: Amsal 25:11
“Perkataan yang diucapkan tepat pada
waktunya adalah seperti buah apel emas di
pinggan perak.”
Berkata-kata dengan hikmat ternyata bukan
hanya meliputi “isi” dari perkataan itu, tetapi
juga mengenai SAAT atau waktu yang tepat.
Dengan kata lain setepat dan sebenar
apapun kata-kata yang diucapkan, kalau
SAAT nya keliru, maka bukan kebaikan yang

diperoleh, tapi seringkali justru salah faham
dan keributan yang dihasilkan.
Orang yang berpengalaman akan
meng’amin’kan kebenaran ini. Sebaliknya,
perkataan (yang benar) yang disampaikan
tepat pada waktunya akan seperti buah apel
emas dipinggan perak.
Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat
sehingga kita mampu memilih saat yang
tepat dalam menyampaikan sesuatu.

jagalah mata kita
Ayat Bacaan: Matius 6:22-23
“Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik,
teranglah seluruh tubuhmu; jika matamu jahat,
gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang
yang ada padamu gelap, betapa gelapnya
kegelapan itu.”
Mata merupakan salah satu indera yang sangat
penting, yang menentukan hidup kita berada
di tempat yang terang atau gelap. Berpegang
pada firmanNya dengan mata yang tertuju
pada Tuhan, sekalipun kenyataan di sekitar
kita tidak mendukung atau malah berlawanan,
membuat kita berada di dalam terang.
Sebaliknya, jika mata kita tertuju pada
kenyataan yang terjadi dan mulai bersungutsungut atau berkata-kata negatif, maka kita
berada di dalam gelap. Terlebih lagi jika kita
membenci atau marah oleh apa yang mata
kita lihat, maka kegelapan itu sangatlah gelap!
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Salomo berkata: “Apa yang matamu
lihat, jangan terburu-buru kau buat perkara
pengadilan.” Maksudnya adalah...Setiap kali
lihat langsung berkomentar, sadari lah bahwa
begitu kata-kata kita keluar, itu sudah masuk
ke dalam pengadilan, dan itu akan dihakimi.
(Matius 12:37)
Salomo memperingatkan: “Janganlah
pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh
dari matamu, maka itu akan menjadi
kehidupan bagi jiwamu. Perhatikanlah
perkataanku, arahkan telingamu kepada
ucapanku; janganlah semuanya itu menjauh
dari matamu....karena itulah yang menjadi
kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya
dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.”
Betapa pentingnya menjaga mata kita,
supaya mulut kita mengatakan hal-hal yang
seturut dengan firman Tuhan saja.
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Self reflection

HIDUP ITU PILIHAN
Ayat Bacaan: Amsal 13:14
“Ajaran orang bijak adalah sumber
kehidupan, sehingga orang terhindar dari
jerat-jerat maut.”
Ketika seuntai senyum tulusmu kepada
seseorang tak terbalaskan, yakinlah bahwa
TUHAN akan selalu tersenyum kepadamu.
Ketika tegur sapamu kepada seseorang
tak terjawabkan, yakinlah bahwa TUHAN
akan selalu menyambut sapaanmu.
Ketika kepercayaan yang kau titipkan
kepada seseorang di khianati, yakinlah
bahwa TUHAN akan selalu menepati janjijanji-NYA.
Ketika seberkas harapanmu kepada
seseorang di sia-siakan, yakinlah bahwa
TUHAN akan selalu bersama dalam setiap
langkahmu.
“Engkau memberitahukan kepadaku
jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada

sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananMu ada nikmat senantiasa.” (Mazmur 16:11)
“HIDUP ADALAH PILIHAN, MAKA
TENTUKANLAH
PILIHAN
KITA
SEBELUM PILIHAN MENENTUKAN
HIDUP KITA!”
Jangan katakan apa yang kita ketahui,
tapi ketahuilah apa yang kita katakan.
HIDUP INI TAK MUDAH, tapi TAK ADA
YANG TAK MUNGKIN...
HIDUP itu sesungguhnya tidak pernah
memihak kepada siapapun di dunia ini, tapi
hidup itu membuat kita hanya bisa memihak
kepada satu hal, BERTAHAN UNTUK
HIDUP DENGAN CARA BENAR.
HIDUP itu memang sudah banyak
MASALAH, baik besar maupun kecil
tetap akan ada namanya masalah, maka
dari itu BERUSAHALAH UNTUK TIDAK
MENAMBAH LAGI MASALAH.
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kekosongan

R

uang kosong dalam hati kita hanya
dapat diisi oleh Tuhan. Tetapi karena
kebodohan manusia, kita sering
kali berusaha mencari pemenuhan itu dari
orang lain ataupun dari barang-barang
bahkan dari hal-hal yang berdosa.
Karena itu jangan heran apabila saat
ini kita merasa hidup kita begitu kosong,
begitu hampa, begitu membosankan dan
tidak punya arti serta tujuan hidup atau
mungkin merasa hidup ini begitu berat,
jangan-jangan memang kita sudah begitu
bodohnya menggantikan Tuhan di dalam
hati kita dengan hal-hal yang lain.
Tuhan memang sengaja membuat

ruang kosong dalam hati kita agar kita
selalu mencari Dia senantiasa dalam
hidup ini. Namun kadang karena dosa
dan kebodohan manusia, kita sering
mengabaikan Tuhan dan merasa bisa
menggantikan Tuhan dengan manusia lain,
dengan barang-barang, dengan kekayaan,
dengan posisi jabatan atau bahkan dengan
kenikmatan dosa.
Mengapa tidak memilih kembali
kepadaNya? Biarlah segala kekosongan
dan kehampaan hidup yang kita rasakan
saat ini dipulihkan dengan membiarkan Dia
bertahta di dalam hati kita.

MANA YANG LEBIH BAIK?
Dalam setiap ibadah di berbagai tempat,
selalu ada persembahan uang diberikan. Dari
berbagai pengalaman dan berbagai tempat
pun yang kami temui, ada berbagai cara
yang dilakukan. Persembahan tersebut biasa
disebut dengan “Kolekte”.
Ada berbagai cara dilakukan, ada yang
mengedarkan kantong kolekte, ada yang
menaruhkan kotak persembahan, ada yang
memakai amplop bahkan sekarang di zaman
modern ada yang menukiskan no rek account
bank tertentu.
Kemudian dilihat dari tujuan kolekte itu
sendiri ada berbagai macam kebutuhan juga.
Ada persembahan syukur, ada persembahan
Misi, ada persembahan Pembangunan,
Diakonia atau juga ada Persembahan Khusus.
Semua itu baik sesuai dengan kepentingan
masing-masing.
Persembahan di zaman Perjanjian
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Lama, lebih banyak berupa hewan korban
atau barang dari pada berupa uang. Jadi,
seseorang yang berada/kaya pasti akan lebih
nampak dalam pemberian dalam jumlah yang
lebih banyak. itu pun sah-sah saja bukan?!
Pagi ini, ada nasihat yang baik dari kitab
Amsal yang berbunyi: “Setiap jalan adalah
lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi
TUHANlah yang menguji hati. Melakukan
kebenaran dan keadilan lebih dikenan TUHAN
dari pada korban.”(Amsal 21:2-3).
Jalan TUHAN adalah Jalan Kebenaran.
Perkenanan TUHAN adalah ketika kita
ada di dalam jalan-jalan kebenaran-Nya.
Demi perkenanan-Nya, apapun yang kita
kerjakan, pastikan itu ada di dalam jalan yang
ditunjukkan-Nya.
Jangan buat semua korban kita menjadi
sia-sia dengan tindakan hidup diluar
kebenaran dan keadilan-Nya.
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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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