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Bukan Sekadar Kebetulan
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Yehezkiel 21:18-27
“Ia mengocok panah, meminta petunjuk dari
terafim dan menilik hati binatang. Ke dalam
tangan kanannya terjatuh panah tenungan
mengenai Yerusalem.” (ayat 21-22)
Fiona depresi karena dosen pembimbing
memperlakukannya dengan kasar. Ia
tidak tahu harus berbuat apa. Ia juga takut
tidak lulus. Suatu hari ia bertemu dengan
teman lama, Soni. Ia pun bercerita tentang
keadaannya. Kebetulan, dosen pembimbing
Soni adalah orang yang berwenang untuk
mengurusi kasus semacam itu. Akhirnya,
melalui perjumpaan yang tidak sengaja
itu, Fiona mendapatkan jalan keluar dari
masalahnya.
Dalam
perkembangan
selanjutnya, peristiwa itu membuka jalan bagi
Soni untuk memperkenalkan iman Kristiani
kepada Fiona.
Pada jaman Nebukadnezar, sebuah
“kebetulan” juga terjadi. Kebetulan ini terjadi
ketika Nebukadnezar ragu apakah harus
menyerang Raba atau Yerusalem. Ia lalu

mengambil undi dengan mengocok panah
dan memeriksa hati binatang kurban,
sebagaimana tradisi orang Babel pada
zaman itu. Ternyata, Yerusalemlah yang
ia dapat. Yerusalem pun akhirnya runtuh
akibat serangan Nebukadnezar ini. Semua
itu mungkin tampak sebagai kebetulan
semata, tetapi melalui Yehezkiel, Tuhan
menyampaikan bahwa Dia yang mengatur
agar itu semua terjadi sebagai caranya untuk
menghukum bangsa Yehuda.
Dalam iman kita tahu bahwa Tuhan
ada di balik semua peristiwa yang terjadi
sehingga tidak ada kebetulan dalam hidup
ini. Pemahaman ini memungkinkan kita untuk
menjalani segala sesuatu dengan langkah
iman yang tegap. Tetapi, hal ini juga memberi
kita tantangan untuk mencari maksud Allah
dari setiap peristiwa yang terjadi, dan tidak
membiarkan rencana-Nya tersebut berlalu
begitu saja.
TIDAK ADA SESUATU YANG SEKADAR
KEBETULAN DALAM HIDUP INI.

Winter of maturing
Ephesians 4:13
“Until we all attain to the unity of the faith, and of the
knowledge of the Son of God, to a mature man, to the
measure of the stature which belongs to the fullness of
Christ.” (NAS)
Efesus 4:13
“Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah,
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang
sesuai dengan kepenuhan Kristus.”
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Inspirasi Yang Berasal dari Panca Indra

M

encari inspirasi itu susah-susah
gampang. Banyak orang mencarinya
dengan cara berimajinasi, rileks,
bahkan berbicara dengan diri sendiri.
Padahal resepnya sangatlah mudah, yaitu
manfaatkanlah panca indera kita yang Tuhan
sudah berikan sejak kita lahir. Analoginya
seperti “Perumpamaan tentang talenta” dalam
Matius 25:14-30. Ayat 16-18 menjelaskan
tindakan apa yang mereka lakukan dengan
talenta tersebut.
Lima talenta itu seperti lima indera kita, yaitu
Melihat (See), Mendengar (Hear), Menyentuh
(Touch), mencium (Smell) dan mengecap
(Taste). Masing-masing mempunyai peranan,
tetapi tidak dapat bekerja secara terpisah.
Jika kita bisa menggunakan minimal dua
indera secara optimal, sekejap inspirasi itu
datang dari Tuhan. Contoh, mencari inspirasi
dari Youtube bagaimana membuat Bento
dan mendengarkan penjelasannya, ditambah
dengan mencicipi Bento dari restoran
Jepang. Wow, seketika itu juga anda akan
mendapatkan hikmat dari Tuhan.
Jika kita hanya menggunakan satu

indera, hasilnya akan sama dengan hamba
yang mempunyai satu talenta. Ayat 24 dan 25
menjelaskan hamba ini hanya menggunakan
pikiran atau asumsinya sendiri, dan
membuahkan hasil yang negatif. Misalnya,
hanya melihat proses pembuatan Bento,
tetapi tidak mendengarkan penjelasan dan
mempraktekkan caranya. Hasilnya, nihil.
Jika kita hanya menggunakan asumsi,
logika manusia dan hanya mengandalkan
kekuatan sendiri, maka visi dari Tuhan tidak
akan tergenapi. Seperti 1 Korintus 2:9 “Apa
yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan
tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang
tidak pernah timbul di dalam hati manusia:
semua yang disediakan Allah untuk mereka
yang mengasihi Dia.” Kasihilah Tuhan dengan
segenap hatimu, maka ide atau inspirasi
atau hikmat itu akan bermunculan dan
membuahkan hasil yang manis dan damai
sejahtera bagi orang lain.
“Karena setiap orang yang mempunyai,
kepadanya akan diberi, sehingga ia
berkelimpahan.” Matius 25:29a

Don’t lose sleep because you’re not accepted and
celebrated by everyone. Keep running your race and
being your best.”

~ Joel Osteen

The way you start the day determines the kind of day
you’re going to have. Get your mind going in the right
direction.”
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self reflection

Reminder tentang DOA

A

pakah doa dapat mengubah suatu
keadaan secara tiba-tiba? Tidak
selalu, tapi doa akan mengubah cara
Anda memandang keadaan tersebut.
Apakah doa mengubah kondisi
keuangan Anda di masa depan? Tidak
selalu, tapi doa akan mengubah kepada
siapa Anda berharap untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.
Apakah doa mengubah penyesalan
Anda di masa lalu? Tidak selalu, tapi doa
akan mengubah harapan Anda di masa
depan.
Apakah doa mengubah orang-orang di
sekitar Anda? Tidak selalu, tapi doa akan
mengubah Anda untuk melihat bahwa
masalah tidak selalu terletak dalam diri
orang-orang di sekitar Anda.

Kalau begitu...Apakah doa mengubah
hidup Anda dengan cara yang tidak dapat
Anda jelaskan? Oh ya, pasti! Doa benarbenar mengubah hidup Anda sesuai
dengan cara Tuhan.
Apakah doa sungguh mengubah
segala sesuatu? Oh, tentu! Doa sungguh
mengubah segala sesuatu menjadi yang
terbaik.
Dalam hidup, Anda diuji dengan banyak
perubahan, janji yang tertunda, masalah
yang tak terduga, perlakuan yang tak layak
Anda terima, dan bahkan tragedi yang tak
masuk akal. Namun jika Anda senantiasa
berdoa,
Anda
boleh
mendapatkan
ketenangan dan damai sejahtera, karena
Anda tahu bahwa Tuhan pasti menuntun
setiap langkah Anda. Jadi, tetaplah berdoa!

teladan orang tua

T

eladan hidup dari orang tua jauh lebih
bermakna bagi seorang anak dari pada
nasihat kata-kata belaka; karena anak
mempunyai kecenderungan untuk meniru
kelakuan orang tuanya, kelakuan orang tua
yang baik menjadi sesuatu yang sangat
penting bagi anak-anak kita.
Kata-kata nasihat sekalipun indah
terdengar akan menjadi tidak berfaedah
kalau sikap dan tindak tanduk orang tua

tidak mencerminkannya, karenanya mari
kita beri keteladanan hidup setiap hari, kita
harus memiliki keselarasan antara perkataan
dan perbuatan kita, didiklah anak-anak kita
dengan perkataan dan tingkah laku dan
keteladanan sesuai dengan firman Tuhan.
Damai sejahtera dan kasih dengan iman
dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai sekalian saudara.

Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan
adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan.”
~ Amsal 22:4
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Pada YANg Berhak
Ayat Bacaan: Amsal 3:27
Janganlah menahan kebaikan daripada
orang-orang yang berhak menerimanya,
padahal engkau mampu melakukannya.
Nasehat Amsal ini sangat praktis untuk
dijadikan pedoman hidup Kristen. Sebagai
‘Garam & Terang’ dunia, umat Tuhan harus
siap setiap saat membawa kebajikan
ditengah-tengah dunia yang sedang menuju
kehancuran ini. Dalam ayat tersebut diatas
minimal ada 3 poin yang perlu kita perhatikan:
1. Jangan menahan Kebaikan
Berbuat kebaikan merupakan sebuah
kesempatan yang Tuhan berikan pada kita.
Melakukan kebajikan tidak akan pernah

merugikan kita.
2. Pada orang yang ber-HAK
Untuk bisa menentukan siapa saja yang
‘berhak’ menerima kebaikan, kita butuh
HIKMAT dari Tuhan. Sebab pada kenyataannya memang ada orang-orang yang tidak
berhak menerimanya.
3. Padahal engkau mampu
melakukannya
Melakukan kebaikan harus disesuaikan
dengan kemampuan kita. Setiap hari Tuhan
telah menyiapkan ‘pekerjaan baik’ yang
bisa kita kerjakan (Efesus 2:10). Dan itu telah
diukur Tuhan sesuai dengan kemampuan kita
masing-masing.

HATI YANG REMUK
“Adalah meragukan
apabila Allah dapat
memakai seseorang dengan melimpah
sebelum Ia meremukkan hatinya menjadi
hancur.” ~ AW Tozer
Seorang wanita muda sedang menyanyikan
sebuah lagu di depan banyak penonton.
Teknik vokalnya sangat bagus, intonasinya
bagus sekali, dan nadanya sangat tepat.
Secara kebetulan, pria yang mengarang lagu
yang ia nyanyikan sedang duduk di antara
penonton.
Ketika wanita muda itu selesai bernyanyi,
orang yang duduk di sebelah si pengarang lagu

bertanya kepadanya, “Nah,...apa pendapat
Anda mengenai penyanyi tadi?” Dengan
perlahan si pengarang lagu menjawab, “Ia
akan benar-benar istimewa jika ia pernah
mengalami sesuatu yang meremukkan hati.”
Tidak ada proses yang tergesa-gesa
dalam mencari dan membentuk emas. Proses
pencarian, pemrosesan, pemurnian dan
pembentukan emas adalah proses panjang
dan menyakitkan. Dalam pembentukan
umatNya, penderitaan adalah emas, dan
Allah yang menentukan berapa lama proses
itu berlangsung. Dia sendiri lah yang menjadi
Pemurninya.

Do the right thing even when the wrong thing is
happening. See every trial as an opportunity to grow.”
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renungan cerpen

PERSIAPAN PENSIUN

A

lkisah Seorang tukang bangunan
yang telah bertahun-tahun lamanya
bekerja ikut pemborong. Iapun
bermaksud mengajukan pensiun karena
ingin memiliki banyak waktu untuk
keluarganya.
Si Pemborong berkata, “Saya setujui
permohonan pensiun Anda dengan
syarat Anda bangun dahulu satu rumah
terakhir sebelum Anda pensiun.” Si tukang
bangunan segera membangunnya. Karena
kejar tayang, ia pun mengerjakannya asalasalan dan asal jadi.
Selesai sudah bangunan terakhir yang
ia buat...Ia serahkan kunci rumah kepada
sang Pemborong. Sang Pemborong pun
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tersenyum dan berkata, “Rumah ini adalah
hadiah untukmu, karena telah lama bekerja
bersamaku.”
Terkejutlah tukang bangunan itu, ada
rasa sesal kenapa rumah, yang akhirnya
hendak ia tempati itu, dikerjakannya secara
asal-asalan.
Saudaraku...Ibadah yang kita kerjakan
di dunia ini, tak lain adalah ‘rumah’ yang
sedang kita bangun untuk kita tempati
nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia.
Jangan sampai kelak kita menyesal
karena kita menempati rumah buruk yang
kita bangun asal-asalan. Selamat Pagi
semua saudaraku. Selamat beraktifitas.
Dan jadikan hidupmu berarti.

infogereja

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
Saturday, 12 November 2016
Juanita (65) 8322 6412
CHILDREN’S CHURCH
Every Sunday, 10.30 AM
Alink (65) 9066 4130
PRAYER MEETING
Every Saturday, 12.30 PM
Coronation Rd 21A
(kediaman bapak gembala)
Adon (65) 9379 2713

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

