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Kerinduan pada Tuhan
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Mazmur 25
“Bawalah aku berjalan dalam kebenaranMu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah
yang menyelamatkan aku, Engkau kunantinantikan sepanjang hari.” (ayat 5)
Terkadang kita baru merasakan sesuatu
atau seseorang berharga jika kita telah
kehilangan hal itu. Seorang anak, yang baru
saja kehilangan ayahnya, begitu menyesal
karena belum dapat membahagiakan dan
membanggakan ayahnya. Ia juga menyesal
karena tak dapat berada di samping ayahnya
saat detik-detik kematian ayahnya. Akhirnya
karena merasakan kerinduan yang begitu
mendalam, anak itu menulis puisi yang
sangat panjang untuk ayahnya. Namun,
semuanya sudah terlambat, ayahnya sudah
tidak sempat membaca puisi tersebut.
Pernahkah
kita
sungguh-sungguh
merenungkan, kapan sebenarnya kita
merasakan kerinduan kepada Tuhan?
Bagaimanakah jawaban kita? Baiklah kita

menjawabnya secara pribadi dan secara
jujur dalam hati. Apakah kita sama seperti
Daud, yang selalu menanti-nantikan Tuhan
sepanjang hari? Melalui ayat hari ini, kita
dapat memperhatikan dan merenungkan
betapa dahsyat kerinduan Daud kepada
Tuhan. Sungguh menyentuh hati.
Jika dibandingkan dengan kita, apakah
setiap pagi kita rindu dan haus akan firmanNya? Apakah kita merindukan Tuhan dan ingin
bertemu dengan-Nya melalui doa-doa yang
kita panjatkan? Berapa lamakah waktu teduh
yang kita luangkan untuk Tuhan? Semestinya
kita mengutamakan Tuhan dalam setiap segi
kehidupan. Adakah kita merasakan kerinduan
pada Tuhan seperti kita merindukan kekasih
atau keluarga kita? Tuhan selalu menunggu
kita. Kapan saja kita datang kepada-Nya,
Dia senantiasa menyambut dengan tangan
terbuka.
TUHAN SELALU MENUNGGU KITA,
DATANGLAH PADA TUHAN, JIKA KITA
MERINDUKAN-NYA.

“Grace does not promise the absence of struggle but the presence of God.”
~ Max Lucado

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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Integritas Sejati
Ayat Bacaan: Yohanes 10:40-42
“Yohanes memang tidak membuat satu
mukjizat pun, tetapi semua yang pernah
dikatakan Yohanes tentang orang ini memang
benar.” (Ayat 41)
Ketika integritas dan reputasi seseorang mulai
diragukan, ia akan berusaha membangun dan
mempertahankan citra dirinya dengan sekuat
tenaga agar orang lain tidak meragukannya.
Jika terpaksa, ia akan menghalalkan segala
cara, asalkan orang lain memercayainya.
Namun, benarkah itu cara yang tepat
untuk meyakinkan orang lain? Tidakkah
mereka justru akan kehilangan kepercayaan
terhadapnya ketika mereka melihat hidupnya?
Ketika Yohanes Pembaptis dipanggil Allah
untuk memberitakan bahwa Yesus adalah
Anak Domba Allah, banyak orang yang
tidak memahami dan menerima beritanya
(Yoh. 1:29-34). Lalu, ketika Yesus mulai
tampil di tengah bangsa Israel, reputasinya

mulai menurun (Yoh. 3:22-30). Apakah hal
ini menyebabkan dirinya khawatir jika orang
lain tidak memercayai integritasnya? Tidak.
Ia tetap konsisten dengan panggilannya di
hadapan Allah. Yang amat menarik, beberapa
waktu setelah ia mati secara tragis, banyak
orang mulai memberikan kesaksian bahwa
perkataannya memang benar dan integritasnya
sungguh-sungguh teruji (ay. 41-42).
Banyak orang yang memberitakan tentang
Yesus, tetapi acap kali apa yang mereka
beritakan tidak sesuai dengan kebenaran
firman Tuhan. Bahkan, hidup mereka tidak
sesuai dengan Injil Tuhan. Di manakah integritas
mereka? Ironisnya, mereka berani memakai
berbagai cara hanya untuk mengangkat
reputasinya, tanpa memperhatikan kebenaran.
Bagaimana dengan kita?
Bukan hanya memberitakan kebenaran,
tapi juga menghidupinya, itulah arti hidup
dalam integritas.

Tidak Tekun MencarI
Ayat Bacaan: 2 Tawarikh 12:14
“Ia berbuat jahat, karena ia tidak TEKUN
mencari Tuhan.”
Ayat tersebut berbicara tentang Rehabeam,
anak Salomo. Dia seorang raja yang lalim
terhadap rakyat Israel, dia membebani
rakyat dengan pajak yang berat. Akibatnya,
timbullah pemberontakan yang berakhir

dengan pecahnya kerajaan Israel menjadi
dua.
Ia berbuat jahat karena ia tidak tekun
mencari Tuhan.
Betapa
sederhananya
kesimpulan
Firman Tuhan tentang penyebab jahatnya
Rehabeam. Namun itu adalah KEBENARAN!
Ternyata, tidak tekun mencari Tuhan
mengakibatkan seseorang berbuat JAHAT.

When you empty out worry, you’ll have peace in the midst of
the storm. You‘ll be calm when you should be stressed out.”
~ Joel Osteen
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KENALILAH “PRODUK” ANDA
Ayat Bacaan: Mazmur 33:4-15
“Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu
dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.” (Ayat 4)
Salah satu ciri seorang wiraniaga yang
cakap adalah ia menguasai produknya
secara menyeluruh. Ia mengetahui bahanbahan pembuat produknya. Ia memahami
kekuatan produknya. Ia mempelajari manfaat
barang tersebut bagi konsumen. Dan ia
dapat menjawab berbagai pertanyaan yang
dilontarkan oleh konsumennya. Penjual
yang tidak mengenal produknya tidak akan
mendapatkan penjualan.
Dalam buku yang berjudul The Big
Sell, John R. Rushmore melakukan survei
terhadap para pria dan wanita yang membeli
produk-produk yang dibuat oleh perusahaanperusahaan besar di Amerika Serikat. Para
pria dan wanita tersebut berpendapat
bahwa lebih dari 80 persen wiraniaga yang
mendatangi mereka, ternyata tidak memiliki
pengetahuan yang menyeluruh tentang

S

barang yang akan dijual.
Saat membaca itu, saya lalu berpikir
tentang kita, orang-orang kristiani. Kita sudah
dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, tetapi
seberapa jauh kita menguasai “produk” kita
dengan baik? Kita mewakili Kristus dalam
segala hal yang kita perbuat dan kita ucapkan.
Oleh karena itu, ketika berbicara mewakili
Dia, kita pun harus berbicara dengan berani
dan jelas. Ini berarti kita harus mengetahui
apa yang dikatakan oleh Kitab Suci tentang
dosa, keselamatan, dan kebutuhan manusia
akan iman. Jika kita tidak menyampaikan Injil
secara akurat, kesaksian kita bagi Sang Juru
Selamat pun tidak akan efektif.
Pelajarilah firman Allah. Pelajarilah doktrindoktrinnya dan praktikkan. Dengan demikian
Anda akan menjadi saksi Kristus yang lebih
baik.
UNTUK MENJADI PENJALA MANUSIA
JADILAH
PEMBURU
KEBENARAN
FIRMAN TUHAN TERLEBIH DAHULU

halom, hidup sesuai identitas baru adalah hidup sesuai ketetapan Tuhan bertanggung
jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan dan melipatgandakannya dengan perbuatan
iman membagikan dengan tepat kepada yang membutuhkan apa yang diterima dari
Tuhan. Orang dunia tidak mengerti kebutuhan sejatinya yaitu keselamatan hidup, sedangkan
kita sudah memiliki dan dimeterai kekal. Beritakanlah itu kemana dan kapanpun tanpa lelah.
2 Korintus 12:14, “Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk
mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan
hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus
mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya.” Pada
saat kita lemah, hadirat-Nya menguatkan kita. GBU

Don’t judge each day by the harvest you reap but by
the seeds that you plant.”

~ Robert Louis Stevenson
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Self reflection

Orang sombong

O

rang sombong adalah orang yang
selalu merasa bahwa orang lain
tidak ada artinya, dia menganggap
hanya dirinya saja yang berarti, hanya
dirinya saja yang berharga, sehingga orang
sombong cenderung merendahkan orang
lain.
Karenanya orang sombong mudah
sekali tersinggung, jika ada perkataan yang
tak enak didengarnya, dia cepat sekali
menjadi emosi, dan cepat marah.

Janganlah
menjadi
orang
yang
sombong, karena Tuhan sendiri membenci
orang yang sombong. bukankah kita ada
sebagaimana kita ada sekarang semua
hanya karena anugerah-NYA.
Jadilah orang yang rendah hati yang
senantiasa tunduk pada Tuhan dan tetap
memelihara keintiman
dengan Tuhan
Yesus setiap hari.
Selamat beribadah Tuhan Yesus Kristus
menyertai kita semua.

5 jembatan hidup
Ada lima jembatan dalam kehidupan ini:
1. Jembatan terpendek: “PUTUS ASA”
2. Jembatan terpanjang: “PENGHARAPAN”
3. Jembatan terkuat: “IMAN”
4. Jembatan termahal: “PENGORBANAN”
5. Jembatan terindah: “KASIH”
Ke lima JEMBATAN ini pasti pernah kita
lewati, tapi jembatan yang mana yang paling
sering kita lewati?
Ada “JEMBATAN PENGHARAPAN” yang
tetap ada sekalipun kita dihadapkan dengan
masalah yang berat.
Atau “JEMBATAN IMAN” yang harus
tetap kokoh, kuat dan teguh.
Ini
membutuhkan
“JEMBATAN
PENGORBANAN” yang besar, misalnya
korban perasaan, waktu, bahkan harga diri
kita yang terasa diinjak-injak...

Agar kita bisa melewati “JEMBATAN
KASIH” karena inilah yang terpenting, yang
bisa membuat kita kuat, sebab kasih TUHAN
yang memampukan kita untuk melewati
setiap masalah yang kita hadapi.
Sehingga “JEMBATAN PUTUS ASA”
tidak akan pernah kita lewati, karena kita
selalu bersama dengan TUHAN.
Batu
boleh
membuat
kaki
kita
tersandung...tapi Langkah kita Jangan
sampai terhenti.
Masalah boleh datang menguji HATI
kita...tapi Semangat di HATI jangan Sampai
terhenti.
Tetaplah melangkah “tuk berkarya
bersama TUHAN.” DIA takkan pernah ingkari
Janji...Penyertaan-NYA kini dan selamanya.
SEMPURNA...
God Bless!

Knowing is not enough; we must apply. Being willing
is not enough; we must do.”

~ Leonardo da Vinci
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K

alau di masa lalu kita belajar WAKTU
adalah UANG, mulai saat ini kita
belajar “WAKTU adalah NAFAS.”
“WAKTU adàlah IBADAH.”
“Waktu adalah nafas” yang setelah
terlewat tidak akan bisa kembali… “WAKTU
adalah ibadah” karena setiap detik harus
bernilai ibadah. Apa pun aktivitasnya.
Manusia
sesungguhnya
hanya
pengendara di atas punggung usianya.
Digulung hari demi hari, bulan dan tahun
tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan
seiring jalannya Waktu, setia menuntun kita
ke pintu kematian.
Sesungguhnya DUNIA lah yang makin
kita JAUHI dan LIANG KUBUR lah yang
makin kita “DEKATI”.
Satu hari berlalu, berarti satu hari pula
berkurang usia kita. Umur kita yang tersisa
di hari ini sungguh tak ternilai harganya,
Sebab esok hari belum tentu jadi bagian
dari diri kita.
Karena itu, “Jangan biarkan HARI INI
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berlalu tanpa KEBAIKAN yang bisa kita
LAKUKAN.”
JANGAN tertipu dengan
USIA MUDA, karena SYARAT untuk MATI
tidaklah harus TUA.
JANGAN terperdaya dengan badan
sehat, karena SYARAT MATI tidak pula
harus SAKIT.
TERUSLAH Berbuat baik…Berkata
baik…WALAU tak banyak orang yang
mengenali kebaikan kita, tetapi KEBAIKAN
yang kita lakukan adalah KEBAHAGIAAN
dimana perbuatan BAIK kita puji Tuhan
akan terus dikenang oleh mereka yang
kelak kita tinggalkan.
Jadilah seperti AKAR yang TIDAK
TERLIHAT, tapi tetap MENYOKONG
KEHIDUPAN.
Jadilah seperti JANTUNG yang TIDAK
TERLIHAT, tapi terus BERDENYUTsetiap
saat TANPA HENTI; hingga membuat kita
TERUS HIDUP, sampai BATAS WAKTUNYA
untuk BERHENTI...Semoga hari ini lebih
baik dari hari kemarin.
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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
NEXT YOUTH SERVICE
Saturday, 27 August 2016
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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