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KEtidaKpastiaN itu pasti
Article source from http://www.sabda.org

ayat Bacaan: Mazmur 37:1-6
“Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN 
dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan 
bertindak.” (ayat 5)

sooty shearwater melakukan migrasi 
paling panjang di planet Bumi ini. Puffinus 
griseus, demikian nama Latin burung laut itu, 
melakukan perjalanan dari tempat mereka 
berbiak di selandia Baru, melintasi samudra 
Pasifik, kemudian menuju tempat-tempat 
di mana mereka menemukan makanan, 
seperti di Jepang, Alaska, dan California. 
migrasi sooty berlangsung sekitar satu bulan, 
menempuh jarak sejauh 65.000 kilometer.

Kembara sooty membersitkan satu 
pertanyaan: seberapa jauhkah perjalanan 
yang masih akan kita tempuh dalam 
kehidupan ini? seperti sooty, kita sedang 
menjelajah dan melintasi kehidupan yang 
sarat ketidakpastian. setiap hari kita 
hidup dalam modus ketidakpastian. meski 
ketidakpastian itu pasti, mengapa kita begitu 

cemas, khawatir, takut, bahkan depresi, 
dan tak sedikit yang kemudian apatis dan 
pasrah? Apakah karena kita sudah gamang 
menghadapi perubahan? Ataukah karena kita 
terlalu bergairah mengharapkan kepastian?

namun kabar baik di tengah ketidakpastian 
ini, kita masih bisa berserah kepada Tuhan. 
Kita cukup mengayunkan langkah-langkah 
iman kita, bukan mengkhawatirkan jalan 
yang sudah dilapangkan Tuhan untuk kita. 
Anda dan saya harus berserah kepada 
Tuhan karena kita tidak tahu kesulitan apa 
yang menghadang di depan. seperti kata 
daud, “Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan 
dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan 
bertindak.” Corrie Ten Boom juga menasihati, 
“Jangan pernah takut memercayakan masa 
depan yang tidak pasti kepada Tuhan yang 
sudah pasti.”

tuHaN BERKuasa MENGatasi 
KEtidaKpastiaN, JuGa BERKuasa 
MENGGuNCaNG sEGaLa KEpastiaN.

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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MELEBiHi KEKuataN

pERJuMpaaN MELaLui suRat

ayat Bacaan: Mazmur 65:3-4
“Engkau yang mendengarkan doa. 
KepadaMulah datang semua yang hidup 
karena bersalah. Bilamana pelanggaran2-
pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, 
Engkaulah yang menghapuskannya.”

manusia adalah gudangnya kesalahan. 
Yakobus juga berkata: Kita semua 
bersalah dalam banyak hal (Yakobus 
3:2). Tapi sebenarnya, justru itulah yang 
seharusnya mendorong kita untuk  datang 
menghampirinya. daud mengerti rahasia 

Coba bayangkan skenario ini untuk 
sejenak. suatu hari anda pulang ke 
rumah dari bepergian, dan anda 

mendapati sebuah surat dari pemerintah 
indonesia dengan segel yang bertuliskan 
nama Presiden Joko widodo. Apa yang 
akan anda lakukan? Apakah anda akan 
mendiamkan surat itu begitu saja? Tentu saja 
tidak. Anda akan dengan cepat membuka 
amplop surat itu dan membaca isi surat itu 
dengan seksama. Anda pasti sangat ingin 
tahu apa yang Presiden Joko widodo ingin 
katakan kepada anda.

sama halnya dengan Allah yang 
menciptakan alam semesta. Allah yang 
menghembuskan kehidupan ke dalam 
tubuh kita. Allah yang menenun kita dalam 
kandungan ibu kita. Allah yang mengetahui 
semua rahasia hati anda lebih dari anda 
mengenal hati anda sendiri. Allah yang 
sudah menentukan akhir dari segalanya 
sejak permulaan. Allah yang sama, telah 

itu, setiap kali dia melakukan pelanggaran, 
dia tidak lari dari Tuhan, tapi justru datang 
mendekat.  

dalam peristiwa dosa pendaftaran dan 
hukuman (1Tawarikh 21), daud yang sadar 
bahwa dia telah berdosa, dia berkata kepada 
nabi gad: “Sangat susah hatiku, biarlah 
kiranya aku jatuh kedalam tangan Tuhan, 
sebab sangat besar kasih sayangNya...” 
(ayat13) 

Bilamana pelanggaran-pelanggaran kami 
melebihi kekuatan kami, engkaulah yang 
menghapuskannya.

menuliskan sebuah surat untuk anda.
Apa yang akan anda lakukan dengan 

surat ini? Jika anda tidak melakukan apa-apa 
dan tidak membacanya, itu merupakan suatu 
kebodohan. seringkali itu yang kita lakukan. 
Kita lebih memilih membaca majalah gosip, 
koran, internet, komik, dan artikel yang lain 
dibandingkan dengan membaca surat yang 
ditulis Allah untuk kita.

mari kita semua mulai membaca surat 
yang Allah tulis buat kita. di dalam surat ini, 
anda akan menemukan banyak hal yang akan 
membantu anda dalam kehidupan sehari-
hari, namun mungkin juga ada hal yang susah 
dimengerti dan membuat anda bingung. 
Jangan menyerah. Karena lebih dari semua 
itu, surat ini ditulis untuk mengenalkan anda 
kepada satu sosok yang sangat mengasihi 
anda. Ketika anda melihat pribadi ini dalam 
surat yang sudah ditulisnya, maka sukacita 
anda akan menjadi penuh. Pribadi Kristus 
sedang menunggu anda untuk berjumpa 
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      As you place your trust in god, you’ll begin to have a 
confident hope and be filled with joy and peace.”

~ see Rom 15:13 NLt

LOVE – HatE RELatiONsHip

Apabila kita berkata jujur, paling tidak kita 
semua pasti mendapatkan seseorang 
yang sulit untuk kita kasihi. Kita 

berusaha untuk mengasihi orang tersebut, 
namun akan selalu ada kesempatan dimana 
kita selalu mendapati diri kita kembali ke titik 
semula, bahkan mendapati hati kita lebih 
buruk. saya mau belajar mengasihi seperti 
Yesus, tetapi melihat hati saya, saya merasa 
itu mustahil.

saya merasa sangat tertuduh. saya 
berkata sebagai seseorang yang mengasihi 
Yesus, tetapi saya tidak dapat membohongi 
hati saya sendiri. Apakah ini munafik? Saya 
tidak berkuasa untuk merubah hati saya 
sendiri, hanya Yesus yang dapat merubah hati 
seseorang. Tetapi, mengapa dia membiarkan 
saya seperti ini? inikah kehidupan Kristiani? 
selama 12 tahun mengenal Tuhan, saya 
tahu bahwa saya pendosa yang butuh kasih 
karunianya setiap hari. saya tahu saya 
buruk, tetapi tidaklah saya sadari bahwa saya 
seburuk itu, seperti hal-hal negatif yang tak 
pernah terpikirkan, motivasi hati busuk yang 
tak pernah timbul. Bukankah itu yang terjadi 
di dalam hati kita, di mana tak seorang pun 
yang tahu?

di saat itu, saya baru mengerti arti kasih 

karunia. Pada dasarnya hati manusia itu 
penuh dengan dosa. Jika kita menyadari 
bahwa ada sesuatu yang salah pada hati 
kita, itulah kasih karunia Allah, yaitu ia masih 
bermurah hati untuk mengetuk pintu hati 
kita. Tuhan mengijinkan kita untuk berjuang 
melawan dosa, mengingatkan bahwa dialah 
yang bekerja memberi kita kekuatan.

Kita sering merasa gagal, tetapi 
melalui kelemahan kitalah dan saat kita tak 
berdayalah, momen itu menjadi kesempatan 
untuk kasih karunia Allah bekerja. “Dengan 
demikian semua orang akan tahu bahwa 
kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau 
kamu saling mengasihi satu sama lain” 
(Yohanes 13:35).

Maukah kita mengasihi orang-orang yang 
‘mengusik’ hati kita? itulah perbedaannya. 
Kita memiliki Kristus yang menguatkan 
kita dan itulah yang akan menjadi bukti 
bahwa kita pengikutnya. it reminds us of 
the gospel – “I cannot, but He can”. Biarlah 
kasih Kristus memenuhi kita sehingga Kristus 
semakin besar dan diri kita semakin kecil. 
By His grace, let us set aside every chance 
of disappointment and go all in on loving, 
investing and trusting; the return will be far 
greater than the risk.

dengan dia melalui suratnya. marilah kita 
baca dengan seksama.

“Apabila aku bertemu dengan perkataan-
perkataan-Mu, maka aku menikmatinya; 

firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, 
dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-
Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah 
semesta alam.” Yeremia 15:16
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pERKaRa KECiL

tuNJuKKaN

ayat Bacaan: Lukas 16:10
“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara 
kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara 
besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam 
perkara kecil, ia tidak benar juga dalam 
perkara-perkara besar.”

Beberapa waktu yang lalu saya menerima 
message yang sangat bagus. Hari ini saya 
forward artikel tersebut:

siapa BiLaNG  1(satu)  itu KECiL?
•  1 SENYUMAN memulai sebuah 

PeRKenALAn.

ayat Bacaan: Mazmur 86: 10-11
“Sebab Engkau besar dan melakukan 
keajaiban-keajaiban; Engkau sendiri saja 
Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya 
Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-
Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan 
nama-Mu.” 

Kepada Allah yang dAHsYAT seperti itu daud 
bermohon dengan sangat dalam doanya:

1. tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku
Hidup ini seperti sebuah perjalanan. setiap 
keputusan yang kita ambil (dalam hal apapun) 
merupakan jalan yang akan membawa kita 
kesuatu tujuan dimasa depan, entah terang 
atau gelap, berkat atau kutuk. Kehidupan 
atau kematian.

sehebat apapun pertimbangan akal 
budi manusia tidak dapat menjamin bahwa 
jalan yang dipilihnya itu benar. Kita butuh 
diReCTion yang dari Tuhan.

•  1 TEPUKAN di PUNDAK mampu 
memBeRi semAngAT.

•  1 Langkah Awal menjadi sebuah 
perjalanan PAnJAng.

• 1 KATA mengawali sebuah Doa.
•  1 message dariku menunjukan bahwa 

aku tidak lupa Anda sebagai kekasih 
Tuhan.

•  1 Orang seperti ANDA begitu berharga 
dimata Tuhan.

•  1 Orang berdosa bertobat, malaikat-
malaikat di sorga bersorak sorai.

2. supaya aku hidup menurut kebenaran-
Mu
Tujuan dari menemukan JALAN TUHAN dan 
melangkah diatasnya adalah supaya kita 
hidup dalam kebenaran-Nya.

seringkali Kebenaran Tuhan berbeda 
dengan kebenaran manusia. doa daud 
ini mengajarkan kita untuk menyingkirkan 
kebenaran diri sendiri sehingga kebenaran 
Tuhan dinyatakan.

3. Bulatkan hatiku untuk taKut aKaN 
NaMaMu.
Takut akan Tuhan... ya sekali lagi Takut Akan 
Tuhan! Ketika hati kita telah BULAT utk 
TAKUT AKAN TUHAN, maka Tuhan akan 
menunjukkan JALAN-JALANNYA.

Mazmur 25:12
“Siapakah orang yang takut akan TUHAN? 
Kepadanya TUHAN menunjukkan jalan yang 
harus dipilihnya.” 
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      don’t base your value on how someone is treating you. You 
are fearfully and wonderfully made.”

~ Joel Osteen

      with a heart full of gratitude, we can rest in the knowledge that 
god loves us in the good times and in the hard times.”

~ Joyce Meyer

weeklydevotional

shalom, pekerjaan, profesi, pelayanan, pengalaman, aktifitas, prestasi, gelar tidak 
menentukan masa depan atau menjadi tanda lebih/kurang mengenal Tuhan dan 
kasih karunianya, namun kepercayaan pribadi kita kepada Tuhan setiap hari itu 

yang menguatkan dan membuktikan masa depan kita pasti luar biasa sekaligus tanda 
kasihnya selalu penuh bahkan melimpah dihati dan hidup kita.

2 Korintus 11:23, “Apakah mereka pelayan Kristus? aku berkata seperti orang gila aku 
lebih lagi! Aku lebih banyak berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; didera di luar batas; 
kerap kali dalam bahaya maut.” Holy spirit lead us to know deeply and personally our 
Father god, blessed u

sELf REfLECtiON

Bahagia tidaklah sama dengan 
senang/gembira. Bahagia sifatnya 
lama terus-menerus, sedangkan 

senang/gembira sifatnya sesaat.
dalam kebahagiaan ada....

ketenangan... kedamaian... kenyamanan...
keindahan rasa...

orang yang bahagia adalah...
orang yang selalu bersyukur... selalu 
berbagi...  selalu tersenyum hatinya... 
selalu mengambil pelajaran dibalik setiap 
peristiwa... tak tertarik menegaskan orang 
/ sesuatu...

orang yang tidak bahagia adalah...
orang yang sering mengeluh... sering 
galau... sering termakan isu... sering 
menilai orang... sangat tertarik dengan 

aktualisasi diri sendiri...
Kebahagiaan adalah Anugerah Kasih-

sayang Tuhan yang melenyap bersamaan 
kehadiran ‘aku’ yang ‘mau’ senantiasa 
‘aktual’ guna mendapatkan ‘peng-aku-
an’.

Hanya orang-orang yang tak 
mengharap ‘peng-aku-an’ yang dapat 
memperoleh kembali kebahagiaan yang 
‘pernah’ melenyap di saat seseorang 
tersebut ‘pernah’ lupa...

di saat ia belajar dari setiap peristiwa,
ia akan menemukan ‘rasa syukur’ yang 
akan menuntunnya... kembali kepada 
kebahagiaan sejati yang selalu siap 
dianugerahkan oleh Tuhannya yang sangat 
mengasihi menyayanginya.
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ABOUT
ROCK MiNistRY singAPoRe

KOMuNitas
MEsiaNiK (KM)

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
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YOutH sERViCE
saturday, 19 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

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

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


