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Takut atau Mau?

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: Roma 13:8-14
“Karena perintah: ‘Jangan berzina, jangan
membunuh,
jangan
mencuri,
jangan
mengingini,’ dan perintah lainnya, sudah
tersimpul dalam firman ini, yaitu: ‘Kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!’”
(ayat 9)
Sebelum sebuah pesawat atau kapal laut
berangkat, biasanya diberikan petunjuk
keselamatan kepada para penumpang. Isinya
adalah hal-hal yang perlu dilakukan jika terjadi
keadaan darurat. Penjelasan yang sangat
penting ini mestinya dilakukan dengan serius.
Tetapi, ada beberapa maskapai yang seakan
melakukannya semata-mata karena takut
dihukum jika melanggar undang-undang yang
ada, dan bukan karena sadar akan pentingnya
hal ini. Mereka melakukannya dengan
setengah hati dan terkesan asal-asalan.
Sama seperti beberapa maskapai tersebut,
banyak orang Kristiani yang melakukan firman

Tuhan semata-mata karena takut. Mereka
takut kalau mereka tidak taat, mereka akan
masuk neraka, berkat Tuhan akan menjauh,
dicibir oleh komunitas persekutuannya, ditegur
oleh pemimpin gerejanya, dan sebagainya.
Akibatnya, mereka melakukan firman-Nya
dalam keterpaksaan. Apakah ketaatan yang
demikian ini menyenangkan hati Tuhan?
Rasul Paulus mengajarkan kita untuk
melakukan firman-Nya bukan dalam ketaatan
yang dilandasi oleh rasa takut seperti itu,
melainkan karena didorong oleh kasih. Kalau
kita memiliki kasih, kita akan menjalankan
firman Tuhan dengan kerelaan dan kemauan.
Bukan itu saja, kasih akan membuat firmanNya tersebut mengalir secara alami dalam
hidup kita. Ketaatan yang demikian, yang
didasari oleh kasih yang membuat kita mau
dan bukan terpaksa, adalah ketaatan yang
sungguh berkenan kepada-Nya.
TAATILAH FIRMAN TUHAN KARENA KITA
MAU, BUKAN KARENA KITA TAKUT.

“We need to always put God first, and let God give us what He wants us to have,
which will be much more than we can ever get on our own.”
~ Joyce Meyer

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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Kupu-Kupu Yang Tak Bisa Terbang

S

eorang pria sedang memperhatikan
kupu-kupu yang berusaha keluar dari
kepompongnya melalui sebuah lubang
kecil. Kupu-kupu itu nampak berusaha keras
untuk keluar, namun tak berhasil. Kemudian si
pria itu berusaha menolong dengan merobek
kepompong itu, sehingga si kupu-kupu dapat
keluar dengan mudah. Sayangnya si kupukupu memiliki tubuh yang tidak sempurna,
tubuhnya kecil lemah, sayapnya juga tidak
bisa berkembang sehingga si kupu-kupu
tidak pernah bisa terbang hanya berjalan
dengan tubuhnya seumur hidup.
Niat baik si pria menolong si kupu-kupu
ternyata sudah menghilangkan proses
perjuangan si kupu-kupu untuk keluar dari
kepompongnya. Padahal proses perjuangan
itu yang seharusnya dilewati agar tubuhnya
menjadi kuat dan sayapnya berkembang
sempurna.
Manusia pada umumnya selalu berusaha
menghindari perjuangan dengan usaha keras
untuk mencapai sesuatu. Kebanyakan orang

selalu ingin cara-cara mudah instan untuk
mencapai sesuatu. Itu sebabnya banyak
orang tidak kuat menghadapi kenyataan
hidup yang semakin sulit. Mudah menyerah,
pasrah, itulah ciri-ciri betapa lemah dan
rendahnya mentalitas manusia biasa-biasa.
Jadi jika Anda hari ini menghadapi
persoalan besar, masalah yang sulit,
perjuangan hidup yang berat, tantangan
kerja yang berat, hadapilah dan berusahalah
sekuat tenaga untuk mengatasinya bersama
Tuhan karena semua itu akan membuat kita
menjadi semakin kuat.
Roma 5:3-5, “Dan bukan hanya itu
saja. Kita malah bermegah juga dalam
kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa
kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan
tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan
pengharapan tidak mengecewakan, karena
kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati
kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan
kepada kita.”

Kisah Seorang Pelukis

S

uatu hari seorang pelukis terkenal
sedang
menyelesaikan
lukisan
terbaiknya dan rencananya akan
dipamerkan pada saat pernikahan Putri
Diana. Ketika menyelesaikan lukisannya
ia sangat senang dan terus memandangi
lukisannya yang berukuran 2m×8m. Sambil
memandangi, ia berjalan mundur dan ketika
berjalan mundur ia tidak melihat ke belakang.
Ia terus berjalan mundur dan di belakangnya
adalah ujung dari gedung tersebut yang tinggi
sekali dan tinggal satu langkah lagi dia bisa
mengakhiri hidupnya.

Seseorang
melihat
pemandangan
tersebut dan bermaksud untuk berteriak
memperingatkan pelukis tersebut, tetapi tidak
jadi karena dia khawatir si pelukis tersebut
malah bisa jatuh karena kaget mendengar
teriakannya. Kemudian orang yang melihat
pelukis tersebut, mengambil kuas dan cat
yang ada di depan lukisan tersebut lalu
mencoret-coret lukisan tersebut sampai
rusak. Tentu saja pelukis tersebut sangat
marah dan berjalan maju hendak memukul
orang tersebut. Tetapi beberapa orang yang
ada di situ menghadang dan memperlihatkan
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posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh.
Kadang-kadang kita telah melukiskan
masa depan kita dengan sangat bagus
dan memimpikan suatu hari indah yang kita
idamkan. Tetapi kadangkala rencana itu tidak
terlaksana karena Tuhan punya maksud

lain yang lebih baik. Kadang-kadang kita
marah dan jengkel terhadap Tuhan atau juga
terhadap orang lain. Tetapi perlu kita ketahui
bahwa Tuhan selalu menyediakan yang
terbaik. Dia melihat segala apa yang tidak kita
lihat. Percayalah kepada Tuhan.

Jangan pernah menyerah

K

ehidupan mengikut Tuhan tidak selalu
mulus. Ada kalanya jalan hidup kita
berbatu-batu, entah berapa lama
dan berapa jam jalan yang kita lewati penuh
dengan lika-liku, kerikil-kerikil tajam yang
mungkin mengikuti kita.
Dalam Lukas 18:1-8, ada seorang janda
yang miskin yang minta supaya hakim
membela haknya dan yang luar biasa dari
janda ini adalah janda ini tidak pernah
menyerah dan putus asa untuk terus meminta
dan meminta sampai akhirnya hakim itu
membenarkannya dan ia mendapat keadilan.
Sekarang apa yang mengganggu pikiran
kita? Apa pergumulan kita? Pekerjaan,
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keluarga, jodoh, anak yang tidak menurut
pada kita, sakit yang tidak kunjung sembuh
dan bertahun-tahun? Hal itu mungkin
membuat kita bosan dan jenuh karena kita
sudah berdoa bertahun-tahun namun tidak
dijawab Tuhan.
Saudara-saudaraku, apapun pergumulan
kita, jangan pernah menyerah. Biarlah kita
mencontoh janda miskin itu yang tidak pernah
menyerah sampai ia mendapat keadilan.
Jangan pernah lepas berdoa, jangan pernah
lepas percaya dan berharap, jangan pernah
berpikiran sempit karena Tuhan mengasihi
kita dan akan menolong kita tepat pada
waktuNya.
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short story for reflection

Seorang ISTRI dan PENGEMIS
Pada suatu hari sepasang suami isteri
sedang makan bersama di rumahnya.
Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seorang
pengemis. Melihat keadaan pengemis itu,
si isteri merasa terharu dan dia bermaksud
hendak memberikan sesuatu.
Tetapi sebelumnya sebagai seorang
wanita yang patuh kepada suaminya,
dia meminta izin terlebih dahulu kepada
suaminya, “Suamiku, bolehkah aku
memberi makanan kepada pengemis itu?”
Rupanya suaminya memiliki karakter
berbeda dengan wanita itu. Dengan suara
lantang dan kasar menjawab, “Tidak usah!
usir saja dia, dan tutup kembali pintunya!”
Si isteri terpaksa tidak memberikan apaapa kepada pengemis tadi sehingga dia
berlalu dengan kecewa.
Pada suatu hari yang naas, perdagangan
lelaki itu jatuh bangkrut. Kekayaannya habis
dan ia menderita banyak hutang. Selain
itu, karena ketidakcocokan sifat dengan
isterinya, rumah tangganya menjadi
berantakan sehingga terjadilah perceraian.
Tidak lama sesudahnya isterinya itu
menikah lagi dengan seorang pedagang
dikota dan hidup berbahagia. Pada
suatu ketika wanita itu sedang makan
dengan suaminya (yang baru), tiba-tiba ia
mendengar pintu rumahnya diketuk orang.
Setelah pintunya dibuka ternyata tamu tak
diundang itu adalah seorang pengemis
yang sangat mengharukan hati wanita itu.

Maka wanita itu berkata kepada suaminya,
“Wahai suamiku, bolehkah aku memberikan
sesuatu kepada pengemis ini?”. Suaminya
menjawab, “Berikan makan pengemis itu!”.
Setelah memberi makanan kepada
pengemis itu isterinya masuk kedalam
rumah sambil menangis. Suaminya dengan
perasaan heran bertanya kepadanya,
“Mengapa engkau menangis? apakah
engkau menangis karena aku menyuruhmu
memberikan
daging
ayam
kepada
pengemis itu?”
Wanita itu menggeleng halus, lalu
berkata dengan nada sedih, “Wahai
suamiku, aku sedih dengan perjalanan
takdir yang sungguh menakjubkan hatiku.
Tahukah engkau siapa pengemis yang
ada diluar itu?...Dia adalah suamiku yang
pertama dulu.”
Mendengar
keterangan
isterinya
demikian, sang suami sedikit terkejut, tapi
segera ia balik bertanya, “Dan, tahukah
engkau siapa aku yang kini menjadi
suamimu ini?...Aku adalah pengemis yang
dulu diusirnya!”
Roda hidup selalu berputar. Anda tidak
akan pernah tahu posisi Anda akan diatas
atau di bawah.
Renungan: “Jangan Bersikap Sombong
ketika berada diATAS, tebarkan perbuatan
baik dimana-mana maka anda akan
menerima balasannya.” Silahkan SHARE
jika anda setuju.

Di hidup ini tidak ada yang terjadi karena keberuntungan atau
secara kebetulan. Percayalah Tuhan atur hidup kita untuk maksud
dan tujuanNya.”

~ Philip Mantofa
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kata-kata bijak

Pesan Tokoh Alkitab

Pesan Nuh,
“Hiduplah bergaul karib dengan TUHAN.
Jangan melihat sekelilingmu yang kadangkadang melemahkan imanmu kepada
TUHAN, tetapi kamu harus tetap hidup
bergaul karib dengan TUHAN.”
Pesan Abraham,
“Walaupun kamu belum melihat janji-janji
TUHAN digenapi dalam hidupmu, kamu
harus tetap PERCAYA kepada TUHAN. Di
dalam TUHAN tidak ada yang mustahil.
Semuanya menjadi mungkin walaupun
sekelilingmu tidak memungkinkan kamu
mendapatkan janji-janji TUHAN.”
Pesan Yusuf,
”Peganglah setiap visi atau janji yang TUHAN
berikan baik melalui mimpi atau firman.
Jagalah visi itu, berjuanglah sampai visi itu
terjadi dalam hidupmu. Apapun yang terjadi
dalam hidupmu yang terburuk sekalipun,

jangan sampai engkau melupakan visi itu,
tetapi anggaplah kejadian-kejadian dalam
hidupmu merupakan bagian dari rencana
TUHAN yang indah sampai visi TUHAN
tercapai dalam hidupmu.”
Pesan Yosua,
“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apapun
yang terjadi, tetaplah pandang TUHAN,
beribadahlah kepada Tuhan dengan taat
dan setia. Jangan sekali-kali hatimu terikat
kepada berhala-berhala.”
Pesan Paulus,
“Sesungguhnya
pencobaan-pencobaan
yang kamu alami adalah pencobaanpencobaan yang biasa. Apabila kamu
mengalami masalah seberat apapun,
percayalah pasti akan ada jalan keluar
dan masalah tersebut tidak akan melebihi
kekuatanmu.”

DOA BAPA KAMI

B

apa kami yang disorga, dikuduskanlah
namaMu. Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu, di bumi seperti
disurga. Berikanlah kami pada hari ini.
Makanan kami yang secukupnya. Dan
ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti
kami juga mengampuni orang yang bersalah
kepada kami. Dan janganlah membawa kami
ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah
kami dari pada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin.

Matius 6:33 “Tetapi carilah dahulu
Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.”
Setelah kita mendahulukan kerajaan
surga, maka kekayaan yang melimpah dari
Bapa surgawi di turunkan diatas kehidupan
kita.
Jadi, bukan materi dunia yang dapat
memuaskan jiwa kita, tetapi hanya dekat
dengan Tuhan Yesus saja ada ketenangan
yang sempurna.

“God, who has made us, knows what we are and that our happiness lies in Him.”
~ C.S. Lewis
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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, 17 September 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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