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Ke Padang Gurun

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: Lukas 4:1-13
“Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus,
kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh
Roh Kudus ke padang gurun.” (ayat 1)
Padang gurun identik dengan tempat iblis
(Yes. 13:21). Padang gurun adalah tempat
berbahaya, dihuni binatang buas dan para
penyamun. Tetapi, ke sanalah Yesus dibawa
oleh Roh Kudus setelah diproklamasikan
sebagai Anak Allah di hadapan banyak orang
di Sungai Yordan. Dia tinggal di padang gurun
selama empat puluh hari dan tidak makan apaapa. Dia dicobai oleh Iblis yang memanipulasi
firman Allah, tetapi Dia menang. Mengapa?
Dia berpegang pada firman Allah dan taat
mutlak kepada Bapa-Nya. Berbeda dengan
bangsa Israel yang mengembara empat puluh
tahun di padang gurun dalam ketidaktaatan
sehingga mengalami kegagalan.
Sekarang, kita yang telah menerima Yesus
Kristus diangkat-Nya menjadi anak. Kita
ditempatkan di dunia yang berbahaya, penuh
dengan pencobaan dan ‘penyamun’. Dunia

yang identik dengan padang gurun. Di sini kita
diperhadapkan pada berbagai pencobaan.
Kadang-kadang pencobaan itu muncul
dalam penyamaran yang sulit untuk dikenali.
Tetapi, pengetahuan tentang kebenaran akan
memampukan kita mengenali penyamaran
dan kepalsuan itu.
Yesus, yang menang terhadap pencobaan
di padang gurun, akan memampukan
kita menang atas pencobaan di dunia ini.
Lakukanlah seperti yang Yesus lakukan.
Melawan kepalsuan dengan pengetahuan
yang benar akan kebenaran firman
Allah. “Ada tertulis”-berarti Yesus pernah
membacanya dan merenungkannya dengan
baik. Sudahkah kita membaca firman dan
mengingatnya dengan benar saat kepalsuan
dan penipuan mencobai kita?
CARA
YANG
PALING
TEPAT
MENGETAHUI FIRMAN ALLAH TELAH
DIMANIPULASI ADALAH MENGETAHUI
DAN MEMAHAMI FIRMAN ALLAH
DENGAN BENAR.

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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Prinsip Pemberian Yang Berharga
Ayat Bacaan: Lukas 21:4
“Sebab
mereka
semua
memberi
persembahannya dari kelimpahannya, tetapi
janda ini memberi dari kekurangannya,
bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya.”
Ada 2 hal yang membuat sebuah pemberian
itu berharga. Pertama, ketulusan yang
mendasari; memberi karena memang mau
memberi. Titik. Bukan, supaya mendapat

pujian / berharap ucapan terima kasih.
Motivasi tidak tulus akan mengurangi nilai
sebuah pemberian.
Kedua, adanya pengorbanan di baliknya.
Pemberian yang bertolak dari keterbatasan
dan kekurangan si pemberi akan jauh lebih
bernilai, terlepas besar kecilnya nilai nominal
pemberian itu.
Nilai sebuah pemberian terletak pada
ketulusan & pengorbanan yang melandasinya.

KESUKSESAN
Sukses itu sederhana, sukses tidak ada
hubungan dengan menjadi kaya raya,
sukses itu tidak serumit / serahasia seperti
kata Kiyosaki / Tung Desem Waringin / the
Secret.
Sukses itu tidak perlu dikejar. SUKSES
adalah ANDA! Karena kesuksesan terbesar
ada pada diri Anda sendiri.
Bagaimana
Anda
tercipta
dari
pertarungan jutaan sperma untuk membuahi
1 ovum, itu adalah sukses pertama Anda!
Bagaimana Anda bisa lahir dengan
anggota tubuh sempurna tanpa cacat, itulah
kesuksesan Anda kedua.
Ketika Anda ke sekolah bahkan bisa
menikmati sampai studi S1, di saat yang
sama setiap menit ada 10 siswa drop out
karena tidak mampu bayar biaya sekolah,
itulah sukses Anda ketiga.
Ketika Anda bisa bekerja di perusahaan,
di saat yang sama 46 juta orang menjadi

pengangguran, itulah kesuksesan Anda
keempat.
Ketika Anda masih bisa makan 3 kali
sehari, di saat ada 3 juta orang mati kelaparan
setiap bulannya itulah kesuksesan Anda yang
kelima.
Sukses terjadi setiap hari. Namun Anda
tidak pernah menyadarinya.
Sukses selalu dibiaskan oleh penulis buku
laris supaya bukunya bisa terus-terusan jadi
best seller, dengan membuat sukses menjadi
hal yang rumit dan sukar didapatkan.
Sukses tidak melulu soal harta, rumah
mewah,mobil sport, jam Rolex, pensiun
muda, menjadi pengusaha, punya kolam
renang/helikopter, punya istri cantik seperti
Donald Trump dan resort mewah di Karibia.
Atau suami ganteng, keren seperti Tom cruise
atau Brad Pitt.
Sukses sejati seaslinya adalah: “Hidup
dengan Penuh Syukur”

Who you spend your time with will have a great impact on what kind
of life you live. Spend time with the right people.”

~ Joel Osteen
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KESOMBONGAN
Ayat Bacaan: Amsal 18:12
“Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi
kerendahan hati mendahului kehormatan.”
Seorang pria yang bertamu ke rumah Sang
Guru tertegun keheranan. Dia melihat Sang
Guru sedang sibuk bekerja; ia mengangkuti
air dengan ember dan menyikat lantai
rumahnya keras-keras.
Pria itu bertanya, “Apa yang sedang
Anda lakukan?” Sang Guru menjawab, “Tadi
saya kedatangan serombongan tamu yang
meminta nasihat. Saya memberikan banyak
nasihat yang bermanfaat bagi mereka. Mereka
pun tampak puas sekali. Namun, setelah
mereka pulang tiba-tiba saya merasa menjadi
orang yang hebat. Kesombongan saya mulai
bermunculan. Karena itu, saya melakukan ini
untuk membunuh perasaan sombong saya.”
Sombong adalah penyakit yang sering
menghinggapi kita semua, yang benihbenihnya terlalu kerap muncul tanpa kita
sadari.
Di tingkat pertama, sombong disebabkan
oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya,
lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada
orang lain.

Di tingkat kedua, sombong disebabkan
oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih
pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan
dibandingkan orang lain.
Di tingkat ketiga, sombong disebabkan
oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap
diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan
lebih tulus dibandingkan dengan orang lain.
Yang menarik adalah: Semakin tinggi
tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita
mendeteksinya.
Sombong
karena
materi
sangat
mudah terlihat, namun sombong karena
pengetahuan, apalagi sombong karena
kebaikan sulit terdeteksi karena seringkali
hanya berbentuk benih-benih halus di dalam
batin kita.
Biarlah setiap hari kita senantiasa
memeriksa hati kita. Karena setiap hal yang
baik dan yang bisa kita lakukan, semua
karena Anugerah TUHAN.
Kita ini manusia hanya seperti uap dan
debu, yang suatu saat akan hilang dan lenyap.
Kesombongan hanya akan membawa kita
pada kejatuhan yang dalam.
“Tinggi Hati Mendahului Kehancuran.”
(Mazmur 31:24b, Amsal 16:5)

Prinsip Menghadapi Keadaan Sulit
Ayat Bacaan: Keluaran 14:13
“Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa
itu: ‘Janganlah takut, berdirilah tetap dan
lihatlah keselamatan dari TUHAN, yang akan
diberikan-Nya hari ini kepadamu.’”
Ada saatnya kita mengalami situasi maju
kena mundur kena. Jalan yang ada di depan
seolah buntu tetapi untuk mundur juga tidak
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bisa. Jadinya serba salah.
Langkah pertama menghadapi keadaan
sulit adalah: jangan takut. Sebab bukan saja
tidak akan menolong, rasa takut juga malah
bisa melumpuhkan; membuat kita tidak bisa
berbuat apa-apa.
Ke 2, berdiri tetap dalam iman. Biasanya
dalam keadaan tertekan orang mudah sekali
tergoda mengambil jalan pintas; asal segera
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keluar dari masalah. Padahal sikap demikian
biasanya malah semakin menjerumuskan.
Ke 3, berfokus pada kasih dan penyertaan

Tuhan. Jalani hidup ini seberat apa pun
dengan penyerahan diri dan pengharapan.
Tuhan akan bertindak.

RUN YOUR RACE
Ayat Bacaan: 1 Korintus 9:24-25
“Tidak tahukah kamu, bahwa dalam
gelanggang pertandingan semua peserta
turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang
saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah
begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya!
Tiap- tiap orang yang turut mengambil bagian
dalam pertandingan, menguasai dirinya
dalam segala hal. Mereka berbuat demikian
untuk memperoleh suatu mahkota yang fana,
tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota
yang abadi.”
Paulus berkata bahwa setiap kita sedang
berlari dalam sebuah pertandingan dan kita
semua harus berlari untuk menang. Suatu
kemenangan
membutuhkan
persiapan,
latihan, pengorbanan, dan sebuah keinginan
untuk menekan lawan yang lewat.
Hal itu bisa saja membuat kita gagal
berulang kali, tetapi tetaplah terus berjuang
meskipun mungkin kita menghadapi setiap
lawan di sepanjang perjalanan.
Seorang pengecut akan berhenti dan
menyerah, tetapi orang yang yakin dan berani
akan menyelesaikannya.
Saat kita membuat keputusan-keputusan

yang kita tahu dalam hati kita bukanlah
keputusan yang terbaik, seperti misalnya
kita selalu memilih cara yang mudah, hal itu
mengganggu hati nurani kita. Kita mungkin
berusaha untuk mengabaikan suara hati
nurani, tetapi hal itu seolah berbisik kepada
kita bahwa kita belum berbuat yang terbaik.
Jadi apabila kita dihadapkan dengan
keputusan-keputusan yang menghambat
atau membuat kita down, yakinlah dalam
kemampuan kita bahwa kita akan melihat
kesuksesan dan katakanlah, “Ini akan
terselesaikan!”
Apakah kita dicobai untuk menyerah
akan sesuatu saat ini? Jangan menyerah!
Dengan menyelesaikan pertandingan, kita
akan membangun keyakinan kita. Kita akan
memiliki keyakinan lebih lagi, dan hal itu
penting, pemenang tidak selalu mendapatkan
tempat yang pertama, tetapi mereka
harus MENYELESAIKAN PERTANDINGAN
tersebut.
“God, I want to give You my very best today
and run my race with joy and confidence. I will
sacrifice whatever is necessary to finish my
course. Amen.”

Sometimes God is preventing a person from giving
you what you want because He wants to give it to you
Himself.”

~ Joyce Meyer
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Self reflection

Prinsip Keteladanan

J

arang sekali orang bisa berubah karena
dipaksa. Kita tidak bisa mengubah
orang lain karena perubahan hanya
bisa terjadi dari kesadaran diri. Yang
bisa kita lakukan hanyalah menciptakan
suasana kondusif untuk mendorong orang
lain berubah.
Keteladanan hidup adalah perhiasan
batin; punya daya pikat; menarik orang
untuk berusaha memilikinya juga. Apakah
Anda ingin orang yang Anda kasihi berubah?

Jangan katakan, “Aku akan mengubah
dia!” Mintalah Tuhan yang mengubah orang
tersebut. Sementara itu, berusahalah untuk
mengubah diri Anda sendiri. Tunjukkan
keteladanan yang simpatik.
Memang butuh waktu lama, tetapi
perjuangan Anda tak akan sia-sia.
Perlahan tapi pasti, perubahan akan
terjadi. Keteladanan itu bagaikan magnet
Ia menarik orang mengikuti apa yang
contohkan.

mentalitas pemenang

A

pa yang Anda lihat adalah apa yang
Anda dapatkan. Camkanlah dalam
pikiran Anda, perbedaan antara
mentalitas seorang pemenang dan seorang
yang kalah.
Para pemenang berfokus pada
kemenangan besar, bukan hanya cara
untuk menang, tetapi bagaimana cara
merebut kemenangan besar.
Namun orang-orang yang kalah tidak

berfokus pada kekalahan, mereka berfokus
untuk melaluinya.
Apakah
Anda
hanya
berjuang
untuk sekedar bisa bertahan atau Anda
memimpikan untuk sukses. Air tidak
akan mengalir kalau kran belum diputar,
Anda bisa sukses, Anda bisa jadi berkat,
Anda mempunyai potensi hebat, Tuhan
memakaimu dan mengasihimu.

Ayat Bacaan: Mazmur 46:2
Tak ada yang SUKAR bagi orang BENAR
Tak ada yang BERAT bagi orang TAAT
Tak ada yang MAHAL bagi orang MURAH HATI
Tak ada yang MUSTAHIL bagi orang PERCAYA!!
TUHAN itu sebagai PENOLONG dalam kesesakan sangat TERBUKTI!
Apa masih takut menghadapi hidup?Mujizat pasti terjadi!

Do the ONE thing that will make a difference—sit at Jesus’ feet and
soak in His Word. You’ll end up doing the right thing at the right time.”

~ Joseph Prince
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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
YOUTH SERVICE
Saturday, 10 December 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
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