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HARAPAN YANG DITANGGUHKAN
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Kejadian 40:1-23
“Tetapi, ingatlah kepadaku, apabila 
keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah 
terima kasihmu kepadaku dengan 
menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan 
tolonglah keluarkan aku dari rumah ini.” (ayat 
14)

Ketika kita diizinkan Tuhan mengalami 
penangguhan dalam meraih apa yang kita 
harapkan, di situlah Tuhan sedang menguji 
pengharapan kita. Kepada siapakah kita 
berharap? Tuhan atau manusia? Kisah 
Yusuf dalam penjara menunjukkan contoh 
penangguhan harapan ini.

Tampaknya Yusuf sudah tidak betah 
dengan penjara atau penderitaan yang ia 
alami. Ketika ia menolong mengartikan mimpi 
juru minuman raja, harapan akan sebuah 
kebebasan muncul di hatinya. sempat 
terlintas di pikirannya bahwa mungkin melalui 
juru minuman ini ia akan mendapatkan 
kebebasan. ia pun sangat berharap juru 
minuman itu akan menolongnya (ay. 14, 15). 

Tetapi, Tuhan punya rencana lain. Tuhan tidak 
ingin Yusuf berharap kepada manusia. Juru 
minuman itu malah melupakan Yusuf (ay. 23)! 
melalui penangguhan, Tuhan melatih Yusuf 
supaya ia hanya meletakkan pengharapan itu 
kepada Tuhan, dan bukan kepada manusia.

Bukankah acap kali kita kurang sabar 
saat menantikan jawaban Tuhan dan 
pengharapan kita pun mulai bergeser? Kita 
mulai berharap kepada orang di sekitar 
kita, yang kita anggap mampu memberikan 
jawaban atas pergumulan doa kita. Tuhan 
jelas tidak menghendaki umat-nya bergeser 
pengharapannya kepada manusia dan 
hatinya menjauh dari-nya (Yer. 17:5). Karena 
itu, jika Tuhan menunda atau menangguhkan 
doa dan harapan kita, hal itu dilakukan-
nya agar kita belajar hanya menantikan 
pertolongan-nya. Jawaban terbaik akan kita 
temukan ketika kita tetap berada di dalam 
rencana dan waktu-nya.
PENANGGUHAN - PENANGGUHAN 
TERJADI SUPAYA KITAmBELAJAR 
BERHARAP HANYA KEPADA TUHAN.

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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PRAY fOR OTHERS - RIcK WARREN

MAKIN DEWASA ROHANI

Bible verse: Philippians 1:4 (NIV)
“In all my prayers for all of you, I always pray 
with joy.” 

The quickest way to change a relationship 
from bad to good is to start thanking god for 
people you are having difficulty getting along 
with.

The more specific you are in prayer, the 
more specific the answer will be. Praying 
for them will do two things -- change your 
attitude and change them. 

Positive praying is much more powerful 
than positive thinking. People may resist 
our help, spurn our appeals, and reject our 
suggestions, but they are powerless against 
our prayers.  

What do you pray? The more specific you 
are in prayer, the more specific the answer will 
be.  

In Philippians 1:9-11, Paul spells out 

Bible verse: 1 Samuel 2:26
“Tetapi, Samuel yang muda itu, semakin 
besar dan semakin disukai, baik di hadapan 
Tuhan maupun di hadapan manusia.” 

semua orang pasti berharap hidupnya 
mengalami peningkatan demi peningkatan 
dalam segala hal: hidup makin diberkati, 
karir makin naik, pelayanan makin maju dan 
makin dipakai Tuhan, serta makin dewasa 
secara rohani. sesungguhnya inilah rencana 
Tuhan bagi kehidupan orang percaya: 
“Tuhan akan mengangkat engkau menjadi 
kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan 
tetap naik dan bukan turun, apabila engkau 
mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, 

exactly what he’s praying for people. “And this 
is my prayer, that your love may abound more 
and more in knowledge and depth of insight 
so that you may be able to discern what is 
best and be pure and blameless until the day 
of Christ, filled with the fruit of righteousness 
that comes through Jesus Christ to the glory 
and praise of God.” (niV)

These verses give you four things you can 
pray for people today:
1. “Abound in love ” 
 Pray that they will grow in love.

2. “Discern what is best” 
 Pray that they make wise choices.

3. “Be pure and blameless” 
 Pray that they will do the right thing.

4. “filled with the fruit of righteousness”
 Pray that they will live for God’s glory. 

yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan 
dengan setia.” (Ulangan 28:13)

Contoh dalam Alkitab, samuel mengalami 
pertumbuhan iman yang luar biasa dan 
makin dewasa rohani. Kedewasaan rohani 
seseorang seharusnya adalah kedewasaan 
penuh artinya dewasa di hadapan Tuhan 
dan juga manusia. Kedewasaan rohani tidak 
tergantung pada usia atau berapa tahun 
menjadi Kristen. mungkin saja seseorang 
dewasa secara umur tapi belum tentu 
dewasa secara rohani.

Kedewasaan rohani seseorang berbicara 
tentang karakter dan buah-buah roh yang 
dihasilkan dalam hidupnya. orang yang 
dewasa rohani memahami kehendak dan 
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RENDAHHATI

Kadang sepatah kata yang ketus 
membuat kamu sakit hati sampai 
bertahun-tahun. sikapmu yang ceria 

dan kegembiraanmu selama ini tersapu 
habis oleh sepatah kata itu. Kalau orang 
bertanya, “Mengapa?” maka kamu akan 
menjawab, “Kata-kata itu sungguh amat 
menyakitkan...” Benarkah kata-kata itu yang 
begitu menyakitkan? Ataukah kamu yang 
terlalu lemah? 

Bukan...Kamu tidak lemah dan kata-
kata ketus itu pun tidak ada apa-apanya. 
Permasalahannya adalah hatimu yang terlalu 
tinggi. 

Tinggi hati membuat harga diri, gengsi, 
keinginan untuk dihormati, semua ikut 
menjadi tinggi.

Tinggi hati membuat kamu merasa diri 
terhormat, mulia dan sempurna. sikap inilah 
yang membuatmu gampang tersinggung, 
mudah sakit hati dan berprasangka buruk. 

Tinggi hati membuatmu rapuh dan jiwamu 
lemah.

Jika kamu mau jadi kuat, belajarlah rendah 
hati setiap saat maka kata-kata ketus di atas 
tidak akan berpengaruh apa pun bagimu.

Rendah hati akan membuat kamu tenang, 
hening namun tegar bagaikan samudera luas 
yang teduh.

Rendah hati membuat kamu bebas dan 
leluasa. Rendah hati adalah sumber kekuatan 
dan sukacita.

Amsal 29:23
“Keangkuhan merendahkan orang, tetapi 
orang yang rendah hati, menerima pujian.”

Lukas 14:11
“Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan 
direndahkan dan barangsiapa merendahkan 
diri, ia akan ditinggikan.”

PROSES HIDUP INDAH PADA WAKTUNYA

Kadang kita bertanya dalam hati dan 
menyalahkan Tuhan, “Apa yang telah 
saya lakukan sampai saya harus 

mengalami ini semua?” atau “Kenapa Tuhan 

membiarkan ini semua terjadi pada saya?” 
Here is a wonderful explanation...

seorang anak memberitahu ibunya kalau 
segala sesuatu tidak berjalan seperti yang 

rencana Tuhan dalam hidupnya serta 
menyadari bahwa jalan-jalan Tuhan bukanlah 
jalannya, waktu Tuhan bukanlah waktunya. 
dan percaya penuh bahwa Tuhan “membuat 
segala sesuatu indah pada waktunya” 
(Pengkhotbah 3:11) sehingga kita mampu 
memandang segala sesuatu dari sudut 
pandang Tuhan bukan dari sudut pandang 
manusia.

dampak seseorang dewasa rohani: selalu 
ada ucapan syukur, tidak mudah mengomel 
dan mengeluh meski harus melewati 
berbagai persoalan dan pergumulan karena 
tahu bahwa Tuhan memegang kendali 
dan berdaulat dalam seluruh hidupnya. 
saat seseorg berada dalam tahap dewasa 
rohaninya, ia layak menerima janji-janji Tuhan 
dalam hidupnya.
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IMPOSSIBLE IS NOTHING - PS. YOHANES HERYJANTO

Hal yang sangat menyenangkan dalam hidup ini adalah melakukan apa yang orang lain 
katakan tidak dapat Anda kerjakan. saat keluarga, rekan kerja meragukan kemampuanmu, 
sudah seharusnya Anda menguatkan iman untuk tetap berusaha dan berdoa agar setiap 

impian tidak gugur dan rontok ditengah jalan. orang lain boleh meragukan, asal jangan Tuhan dan 
Anda sendiri meragukan kemampuanmu. Perkara besar menunggumu, yang mustahil menjadi 
tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan dipihakmu selalu

BElAjARlAH
Belajarlah untuk tetap teguh di kala yang lain 
rapuh. Tetap rendah hati di kala yang lain 
semakin angkuh. Tetap senyum di kala yang 
lain cemberut.

Tetap sabar di kala yang lain selalu emosi.
Tetap semangat di kala yang lain mulai putus 
asa.

Tetap mengampuni walaupun rasanya 
semakin menyakitkan.

sebilah pedang tidak dibuat dengan 
belaian tangan lembut tapi oleh tempaan palu 
dan api.

orang yang hebat tidak dihasilkan oleh 
kemudahan, kesenangan dan kenyamanan.

dia harapkan. dia mendapatkan nilai jelek di 
raport, putus dengan pacarnya dan sahabat 
terbaiknya pindah ke luar kota. 

saat itu ibunya sedang membuat kue 
dan menawarkan apakah anaknya mau 
mencicipinya. dengan senang hati dia 
berkata, “Tentu saja, I love your cake.” “Nih, 
cicipi mentega ini,” kata ibunya menawarkan. 
“Yaiks,” ujar anaknya. “Bagaimana dengan 
telur mentah?” “You’re kidding me, Mom.” 
“Mau coba tepung terigu atau baking 
soda?” “Mom, semua itu menjijikkan.” Lalu 
ibunya menjawab, “Ya, semua itu memang 
kelihatannya tidak enak jika dilihat satu per 
satu. Tapi jika dicampur jadi satu melalui satu 
proses yang benar, akan menjadi kue yang 
enak.”

Tuhan bekerja dengan cara yang 
sama. seringkali kita bertanya kenapa dia 
membiarkan kita melalui masa-masa yang 
sulit dan tidak menyenangkan. Tapi Tuhan 
tahu jika dia membiarkan semuanya terjadi 
satu persatu sesuai dengan rancangannya, 
segala sesuatunya akan menjadi sempurna 
tepat pada waktunya. Kita hanya perlu 
percaya proses ini diperlukan untuk 
menyempurnakan hidup kita. 

Tuhan teramat sangat mencintai kita. dia 
mengirimkan bunga setiap musim semi, sinar 
matahari setiap pagi. setiap saat kita ingin 
bicara, dia akan mendengarkan. dia ada 
setiap saat kita membutuhkannya, dia ada di 
setiap tempat dan dia memilih untuk berdiam 
di hati kita.

      menyembah Tuhan membuat pikiran kita fokus ke Tuhan dan bukan ke 
permasalahan kita.”

~ Philip Mantofa
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SELf REfLEcTION

Ayat Bacaan: 1 Tesalonika 5:16-18
mencoba tersenyum dalam setiap keadaan terkadang memang sulit tetapi ketika kita 
sadar bahwa TUHAn memiliki rencana indah bagi kita maka semua itu akan berubah 

menjadi ucapan syukur. Ayo mulai buka mulut kita untuk bersyukur dan berterimakasih 
pada TUHAn maka hidup akan serasa lebih mudah dan indah!

Pengalaman adalah guru terbaik bagi 
kehidupan. Ternyata tidak semua 
pengalaman membuat kita semakin bijak 
dan cerdik, tetapi ada juga justru membuat 
kita takut dan jera dan tidak ingin mencoba 
kembali. Pengalaman jika tidak membunuh 
akan mengajar Anda untuk bangkit kembali. 

Pengalaman selalu memberi dua hal, 

membuat kita bangkit dengan cara yang 
lebih cerdik atau mengekang tindakan dan 
kreatifitas kita. Pilihan ada ditangan Anda. 

ingatlah Tuhan masih menyimpan yang 
terbaik, yang terindah, yang termanis, yang 
teristimewa bagimu, jangan tawar hati dan 
putus asa, bangkit lagi, Tuhan masih punya 
yang luar biasa bagimu

PENGALAMAN

“Membina manusia itu sama seperti 
mengembangkan tambang emas, 
berton-ton kotoran harus dibuang untuk 
mendapatkan 1 ons emas saja.” - Andrew 
carnegie

Untuk memberdayakan orang atau 
membantu seseorang menemukan jati 
dirinya, Anda perlu melihat tambang emas di 
dalam orang itu yaitu kelebihan dan potensi 

yang dimilikinya, bukan sebaliknya melihat 
ketidakbisaan dan kekurangan orang itu. 

Apakah Anda melihat potensi yang luar 
biasa dalam dirimu? di dalam dirimu ada 
potensi hebat dan luar biasa yang perlu 
digali dan diolah. Anda istimewa di hadapan 
Tuhan, Anda berharga dan dikasihinya, 
bangkit! Kembangkan potensimu, Tuhan 
besertamu selalu

Jarang 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.

PRINSIP KETELADANAN
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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

07  kingdomnews

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

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


