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Bertumbuhlah!

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: Ibrani 5:11-14
“Tetapi bertumbuhlah dalam anugerah
dan dalam pengenalan akan Tuhan dan
Juruselamat kita, Yesus Kristus. Bagi-Nya
kemuliaan, sekarang dan sampai selamalamanya.” (2 Petrus 3:18)
Rasul Petrus dalam suratnya kepada jemaat
pernah meminta agar mereka bertumbuh
dalam kasih karunia Tuhan. Jika surat
itu ditujukan kepada kita, bisakah Anda
memikirkan bagaimana mengetahui bahwa
kita sudah bertumbuh di dalam Kristus atau
belum? Apakah ada sesuatu yang dapat
diukur?
Mengenai hal ini, Uskup J.C. Ryle
menjawabnya seperti ini, “Ketika saya
berbicara tentang bertumbuh di dalam
kasih karunia, saya mengartikannya sebagai
adanya peningkatan di dalam kadar, ukuran,
kekuatan, vitalitas, dan kuasa dari kasih
karunia yang ditanamkan Roh di dalam hati
kita. Ini menandakan ada kepekaan akan
dosa menjadi lebih tajam, iman menjadi lebih

kuat, pengharapan jadi lebih cerah, kasih
kepada Tuhan dan sesama menjadi lebih
dalam, dan pemikiran akan hal-hal rohani
menjadi semakin nyata.”
Renungkanlah, sudah berapa lama kita
mengikut Tuhan? Sudah berapa tahun kita
menjadi anak-Nya? Pertanyaan selanjutnya
adalah adakah perubahan yang orang sekitar
rasakan melalui hidup kita? Apakah orang lain
melihat kita bersikap lebih sabar? Ataukah kita
masih gampang marah, mudah tersinggung,
dan sulit mengampuni? Apakah kita semakin
peduli dan berbela rasa terhadap orangorang yang secara sosial kurang beruntung
dari kita?
Seiring perjalanan kita mengikut Tuhan,
mari tetapkan hati untuk tak ingin menjadi
manusia yang sama dari tahun ke tahun.
Kikislah ego. Singkirkan kebiasaan buruk dan
dosa. Buanglah setiap hal yang tak berkenan
di hati-Nya. Bertumbuhlah!
PERTUMBUHAN
ADALAH
KESEHATAN IMAN.

TANDA

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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TRANSFORMASI DIRI
Ayat Bacaan: Roma 12:2
“Janganlah kamu menjadi serupa dengan
dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan
budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang
berkenan kepada Allah dan yang sempurna.”
Menjadi tidak serupa dengan dunia ini tidak
berarti hanya sekedar berbeda, karena kalau
hanya itu yang kita lakukan, maka mudah
sekali dijadikan kedok sikap pamer diri dan
merasa benar sendiri, menjadi pembalut
kepongahan dan kemunafikan!
Tetapi tulis Paulus lebih lanjut, berubahlah
oleh pembaharuan budimu, kita hanya
akan menjadi berkat bila didahului dengan
pertobatan.
Kita hanya membangun orang lain bila
diletakkan dalam bingkai sikap mental yang
baru, dengan kata lain hanya bisa mengubah,
setelah kita sendiri mengalami transformasi
diri, budinya, kata Paulus harus dibaharui.
Seseorg
yang
telah
mengalami
transformasi
diri,
menyadari
betapa
perjuangan melawan kejahatan adalah
peperangan tanpa ujung, yang menuntut
keuletan dan kesabaran yang nyaris tanpa

batas.
Apalagi jaman skrg ini, racun yang
paling berbisa bagi masa depan umat
manusia, sebenarnya terletak pada diri
manusia sendiri, pada kecenderungan
hatinya: kesombongannya, kepalsuannya,
kedengkiannya, serta pementingan diri
sendiri.
Dari waktu ke waktu kita menyaksikan,
bagaimana manusia menyembah ilah-ilah
palsu, yang kini tak lagi bernama Baal atau
berbentuk anak lembu emas, tetapi bernama
materialisme, religionisme, hedonisme serta
egosentrisme.
Isme-isme itu daya pikatnya luar biasa,
tetapi sekaligus daya hancurnya juga amat
mengerikan, lihat saja orang-orang yang
menggunakan agama sebagai kedok untuk
memuaskan nafsu berkuasanya, lihat juga
ormas-ormas yang menggunakan simbol
agama, tapi kenyataannya tidak lebih dari
kumpulan para preman! Untuk melawannya,
tidak cuma dibutuhkan seorang pemberani,
tapi orang yang telah dibaharui budinya, tidak
lagi terjebak pada isme-isme tadi.
Selamat mengalami transformasi diri dan
semakin mendekat kepada kehendak BAPA.

Efforts and courage are not enough without purpose
and direction.”
~ John F. Kennedy

God has a way of putting you where you’re supposed
to be. No matter where He has you, don’t fight it;
embrace it.”

~ Joel Osteen
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illustration for self reflection

PERAHU

A

ku duduk menikmati senja dalam
perahu
keselamatanku
yang
sedang berlabuh. Ku lihat Yesus di
ruang kemudi, menatapku dan berkata:
“Lepaskan tambatan perahumu dan biarkan
Aku membawa engkau ke seberang. Bukan
rencanaKu, untuk engkau tetap tertambat
di sini.”
Dengan takut, gelisah dan khawatir
aku menjawabNya, “Tuhan bukankah lebih
baik aku tetap disini. Aku tidak akan melihat
topan, badai dan angin ribut. Dan aku dapat
kembali ke darat kapanpun aku mau.”
Dengan lembut Yesus memegang
tanganku, menatap mataku dan berkata,
“Memang disini engkau tidak akan
mengalami topan, badai dan angin ribut.
Tapi engkau juga tidak akan pernah
melihat Aku mengatasi semua itu. Engkau
tidak akan melihat Aku berkuasa atas
semuanya itu, karena Akulah TUHAN.
Dalam pergumulan berat, aku memandangi
tali yang mengikat perahuku. Di tali itu ku
lihat ada rasa khawatir akan keuangan,
pekerjaan, pasangan hidup dan lain-lain.”
Dalam hati aku bertanya-tanya:
tahukah IA akan apa yang aku inginkan?
Mengertikah IA akan apa yang aku rindukan

dan dambakan? Yesus memelukku dan
berbisik lembut. “Memang tidak semuanya
akan sesuai dengan apa yang kau inginkan,
rindukan dan dambakan bahkan mungkin
kebalikannya yang akan kau dapat, tapi
maukah kau percaya. RancanganKu
adalah rancangan damai sejahtera, masa
depanKu adalah masa depan yang penuh
harapan.”
Ia memeluk dan menangis bersamaku,
dengan berat aku melepaskan tali
perahuku. Ku lepaskan semua rasa
khawatir itu dari hatiku, ku taruh hak atas
masa depanku di tanganNya. Aku tidak
tahu bagaimana masa depanku, sambil
menangis aku menatapNya dan berkata:
“Jadilah Nakhoda dalam perahuku dan
marilah kita berlayar.”
Saudara terkasih maukah kau serahkan
hak atas masa depanmu dalam tanganNya,
tanpa engkau pernah tahu bagaimana
Ia akan merancang semuanya itu, tapi
hanya dengan satu keyakinan: “Sebab
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan
apa yang ada pada-Ku mengenai
kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu
rancangan cinta damai sejahtera baik di
bumi dan di surga.”

Bodoh & Bijak
Ayat Bacaan: Amsal 12:16
“Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya
seketika itu juga, tetapi bijak, yang
mengabaikan cemooh.”
Ayat ini mengajar kepada kita siapa bodoh
dan siapa bijak. Dan ternyata kriteria bodoh
atau bijak yang Amsal ini berikan sangatlah
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sederhana: Kalau seseorang mudah ngomelngomel karena tersinggung dan sakit hati
disebabkan sikap atau ucapan orang lain,
maka itulah BODOH.
Sebaliknya,
siapa
yang
mampu
mengabaikan dan anggap sepi setiap
cemooh, itulah orang BIJAK.
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Kunci untuk membuat hidup lebih baik

D

ikutip dari Buku Karya Ausberg 49
tahun buku yang berjudul “THE LAST
LECTURE” (Pengajaran Terakhir) yang
menjadi salah satu buku best-seller di tahun
2007.
Kunci untuk membuat hidup anda lebih
baik, terdiri atas: Personality, Community, dan
Life. Berikut penjelasannya:
A. PERSONALITY:
1.	
Jangan membandingkan hidup Anda
dengan orang lain karena Anda tidak
pernah tahu apa yang telah mereka lalui.
2.	Jangan berpikir negatif akan hal-hal yang
berada diluar kendali Anda, melainkan
salurkan energi Anda menuju kehidupan
yang dijalani saat ini, secara positif
3.	
Jangan bekerja terlalu keras, jangan
lewati batasan Anda.
4.	Jangan memaksa diri Anda untuk selalu
perfect, tidak ada satu orang pun yang
sempurna.
5.	
Jangan membuang waktu Anda yang
berharga untuk gosip.
6.	
Bermimpilah saat anda bangun (bukan
saat tertidur).
7.	Iri hati membuang-buang waktu, Anda
sudah memiliki semua kebutuhan Anda.
8.	Lupakan masa lalu. Jangan mengungkit
kesalahan pasangan Anda di masa lalu.
Hal itu akan merusak kebahagiaan Anda
saat ini.
9.	
Hidup terlalu singkat untuk membenci
siapapun itu. Jangan membenci.
10.	Berdamailah dengan masa lalu Anda agar
hal tersebut tidak menganggu masa ini.
11.	Tidak ada seorang pun yang bertanggung
jawab atas kebahagiaan Anda kecuali
Anda.
12.	Sadari bahwa hidup adalah sekolah,

dan Anda berada di sini sebagai pelajar.
Masalah adalah bagian daripada
kurikulum yang datang dan pergi seperti
kelas aljabar (matematika) tetapi, pelajaran
yang Anda dapat bertahan seumur hidup.
13.	Senyumlah dan tertawalah.
14.	
Anda tidak dapat selalu menang
dalam perbedaan pendapat. Belajarlah
menerima kekalahan.
B. COMMUNITY:
1.	Hubungi keluarga Anda sesering mungkin
2.	Setiap hari berikan sesuatu yang baik
kepada orang lain.
3. Ampuni setiap orang untuk segala hal
4.	Habiskan waktu dengan orang-orang di
atas umur 70 dan di bawah 6 tahun.
5.	
Coba untuk membuat paling sedikit 3
orang tersenyum setiap hari.
6.	
Apa yang orang lain pikirkan tentang
Anda bukanlah urusan Anda.
7.	Pekerjaan Anda tidak akan menjaga Anda
di saat Anda sakit, tetapi keluarga dan
teman Anda. Tetaplah berhubungan baik
C. LIFE:
1.	
Jadikan Tuhan sebagai yang pertama
dalam setiap pikiran, perkataan, dan
perbuatan Anda.
2. Tuhan menyembuhkan segala sesuatu.
3. Lakukan hal yang benar.
4.	Sebaik/ seburuk apapun sebuah situasi,
hal tersebut akan berubah.
5.	Tidak peduli bagaimana perasaan Anda,
bangun, berpakaian, dan keluarlah!.
6. Yang terbaik belumlah tiba.
7.	
Buang segala sesuatu yang tidak
berguna, tidak indah, atau mendukakan.
8.	Ketika Anda bangun di pagi hari, berterima
kasihlah pada Tuhan untuk itu.
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9.	Jika Anda mengenal Tuhan, Anda akan
selalu bersukacita. So, be happy.

Mati tidak menunnggu Tua. Mati tidak
menunggu sakit. nikmati hidup sebelum hidup
tidak bisa di nikmati.

things to ponder
• Tatkala engkau memperbaiki niatmu, saat itulah Tuhan memperbaiki keadaanmu.
•	Ketika engkau melakukan kebaikan untuk orang lain, maka kebaikan itu datang
kepadamu dari arah yang tidak engkau kira.
•	Di saat kita hidup untuk membuat orang lain bahagia, Tuhan menjadikan orang lain
membahagiakan kita.
•	Maka carilah selalu celah untuk “memberi”, bukan “mengambil”.
•	Setiap kali engkau memberi maka di saat itulah engkau diberi (oleh Tuhan) tanpa engkau
meminta.

Membaca
Ayat Bacaan: 1 Tim 4:13a
“Sementara itu, sampai aku datang
bertekunlah dalam MEMBACA Kitab-Kitab
Suci...”
Berdasarkan riset dari Prof Dr Jeffrey Leven
dan Dr. David Larsen (Washington Times, 30
Juli 1996), dilaporkan bahwa apabila orang
membaca Alkitab secara teratur, ini bukan
saja baik bagi jiwanya, tetapi juga baik bagi
tubuhnya.
Mereka melakukan penelitian terhadap
lebih dari 500 orang, selama berbulanbulan. Ditemukan bahwa pada mereka yang
membaca Alkitab secara teratur:
• Mempunyai tekanan darah lebih rendah
• Tingkat depresi lebih rendah
• Lebih sedikit penderita penyakit jantung

•	Jarang yang kecanduan obat maupun
alkohol
•	Jarang
terjadi
perpecahan
dalam
perkawinan
•	Tingkat kesehatannya jauh lebih baik
Dan berdasarkan laporan dari Religion in
American Life, para peneliti menemukan
bahwa mereka yang sering membaca Alkitab,
mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih
banyak untuk menolak obat-obatan yang
terlarang, daripada mereka yang tidak pernah
membaca Alkitab.
Di samping itu di tempat pekerjaan
mereka, mereka memiliki tingkat produktivitas
yang lebih tinggi di atas rata-rata. Mari kita
renungkan dan lihat diri kita...sudahkah kita
membaca Alkitab hari ini?

Kunci dari kehidupan Kristen adalah lapar dan
dahaga akan Tuhan.”

~ John Piper
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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, 15 October 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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