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BeRkAt MengAndAlkAn tuHAn
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Mazmur 5:1-9
“TUHAN, pada waktu pagi Engkau 
mendengar seruanku, pada waktu pagi aku 
mengatur persembahan bagi-Mu, dan aku 
menunggu-nunggu.” (ayat 4)

daud menyadari hari-hari yang akan dilaluinya 
menyajikan begitu banyak tantangan. Kejutan 
hidup yang tidak terduga pun dapat muncul 
dengan tiba-tiba. itulah kenyataan hidup yang 
harus dilewati dan daud sadar bahwa ia butuh 
penyertaan Tuhan setiap hari. daud percaya 
hanya Tuhanlah sumber kekuatannya. 
itulah sebabnya sebelum menjalani hari, ia 
mengatur persembahan kepada Tuhan dan 
menanti-nantikan kehadiran-nya.

Kebenaran-nya mengingatkan kita: 
diberkatilah orang yang mengandalkan 
Tuhan, yang menaruh harapannya pada 
Tuhan! Tuhan menghargai orang yang rendah 
hati dan selalu meminta kekuatan-nya. dan 
setiap orang yang mengandalkan Tuhan, 
tidak akan dikecewakan. saat kita memulai 

hari bersama Tuhan, bukan berarti perjalanan 
hidup kita sepanjang hari itu akan mulus. 
Kadang-kadang kita harus berhadapan 
dengan kesulitan, usaha yang tidak lancar, 
atau persoalan yang datang dengan tiba-tiba.

sejujurnya, kita tidak akan pernah mampu 
menghindari berbagai persoalan yang bisa 
saja datang menerpa kita. namun demikian, 
ketika kita memercayakan diri kita kepada 
Tuhan, kita akan dimampukan-nya untuk 
melewati saat-saat itu dengan ucapan syukur. 
di luar Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat 
apa-apa. salah satu tanda penyerahan 
hidup kita kepada Tuhan adalah sikap hati 
yang setia memulai hari bersama Tuhan dan 
mengharapkan pimpinan-nya sepanjang 
hari. mari awali perjalanan hidup kita setiap 
pagi bersama Tuhan.

tuHAn Mungkin tidAk 
MeMBeBAskAn kitA dARi kesulitAn, 
tetApi diA pAsti MeMAMpukAn kitA 
MengHAdApi kesulitAn itu.

spRing of plAnting
2 Corinthians 4:7
“Therefore as you have received Christ Jesus the Lord, so 
walk in Him, having been firmly rooted and now being built 
up in Him and established in your faith, just as you were 
instructed, and overflowing with gratitude.” (nAsB)

kolose 2:6-7
“Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan Kita. Karena 
itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu 
berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah 
kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan 
kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.”
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usAHA sendiRi?
Ayat Bacaan: Amsal 29:23
“Keangkuhan merendahkan orang, tetapi 
orang yang rendah hati, menerima pujian.”

Ada sebuah kisah tentang seorang miliuner 
yang menghadiri sebuah pesta dan duduk 
bersama beberapa orang yang sedang 
berdiskusi tentang doa. ia menyatakan, 
“Mungkin doa berguna bagi Anda, tetapi saya 
tidak membutuhkannya. Saya bekerja keras 
untuk mendapatkan segala sesuatu yang 
sekarang saya miliki. Saya tak meminta apa-
apa dari Allah!” seorang rektor universitas 
menanggapinya, “Pak, masih ada satu 
hal yang belum Anda miliki dan perlu Anda 
doakan.” sang miliuner bertanya, “Apakah 
itu?” Jawab sang rektor, “Anda dapat berdoa 
memohon kerendahan hati.”

Ketika umat israel hendak menduduki 
Kanaan, musa melihat jauh ke depan dan 
tahu bahwa mereka akan diberkati dengan 
ternak, perak, dan emas yang melimpah, 
yang semata-mata merupakan kebaikan 
Allah. Kelimpahan ini dapat dengan 

mudah membuat orang merasa berhasil 
karena usahanya sendiri, maka musa 
memperingatkan bahwa tak seorang pun 
boleh menyombongkan diri dan berkata, 
“Kekuasaan dan kekuatan tangankulah yang 
membuat aku memperoleh kekayaan ini.” 
(Ulangan 8:17).

Kita semua cenderung menyombongkan 
diri. Jika segala sesuatu berjalan lancar, kita 
merasa sanggup mencukupi kebutuhan 
dengan usaha kita sendiri. Tatkala diberkati, 
kita mungkin menganggap bahwa kita 
mendapatkannya karena memang layak 
menerimanya. ini adalah kesombongan yang 
bodoh dan tidak boleh ada dalam kehidupan 
anak Allah.

Hormatilah dia yang memberi setiap 
pemberian yang baik dan setiap anugerah 
yang sempurna (Yakobus 1:17) dengan 
memuji dia atas segala kemurahan-nya 

oRAng YAng MeRAsA BeRHAsil AtAs 
usAHAnYA sendiRi sulit untuk 
MenYeMBAH sAng penCiptA.

MendekAt & MenYeMBAH
Ayat Bacaan: Matius 15:25
“Tetapi perempuan itu mendekat dan 
menyembah Dia sambil berkata: ‘Tuhan, 
tolonglah aku.’”

ini merupakan bagian dari usaha perempuan 
Kanaan yang anak perempuannya dirasuk 
setan. dia datang pada Yesus mohon Tuhan 
menyembuhkan anak perempuannya yang 
sangat menderita karena dirasuk setan. dia 
berseru-seru mohon belas kasihan supaya 

Tuhan mau menyembuhkan  anaknya.
namun ketika Tuhan berkata: “Aku diutus 

hanya kepada domba-domba yang hilang 
dari umat Israel”, wanita itupun mendeKAT 
dAn menYemBAH. wanita itu tahu rahasia 
permohonan yang pasti diterima Tuhan. Yaitu 
mendekat dan menyembah!

diakhir dari usahanya itu ia menerima apa 
yang dia minta. seketika itu juga anaknya 
sembuh.
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RendAH HAti

sebongkah es beku memiliki kekerasan 
yang cukup untuk menyakiti bila 
terlempar mengenai kepala kita. 

Bongkahan es itu di sebut juga es batu 
bukan hanya karena bentuk tetapi juga 
kekerasannya.

Bila kita menggenggamnya erat-erat, 
maka tangan kita tak akan merasa nyaman, 
melainkan justru kedinginan menusuk kita 
rasakan.

saat kita masukkan bongkahan es batu 
itu ke dalam gelas berisi air, maka es batu 
itu tidak saja mencair, tapi juga mampu 
mendinginkan air di dalam gelas itu.  

Kita pun memiliki es batu berupa “kepala 
batu”, begitu tinggi harga diri seakan merasa 
paling unggul dan mulia di banding yang lain 
tanpa menyadari kepala batu dapat menyakiti 
sekitar kita.

semakin kita mempertahankan “kepala 
batu”, sebenarnya hanya membuat semakin 
berat dan besar beban yang harus di pikul 
akibat kita sendiri. seandainya “kepala batu” 
itu dapat kita cairkan seperti es batu yang 
perlahan tapi pasti mencair di dalam gelas air, 
maka kita akan memperoleh suasana yang 
sejuk dan memberi manfaat bagi banyak 
orang di sekitar kita.

es batu itu adalah “konsep diri” kita 

yang seringkali memupuk ego bukannya 
Kerendahan Hati. menumpuk gengsi demi 
harga diri yang seolah-olah sejati padahal 
semu. menempatkan martabat setinggi-
tingginya dengan pengertian itulah Tujuan 
Hidup mulia walau sesungguhnya justru itulah 
penyebab kehancuran.

Air di gelas adalah Kerendahan Hati yang 
mampu mencairkan kebekuan, meluruhkan 
kesombongan, menyejukkan bara angkara.
dan pada akhirnya menumbuhkan 
Kebijaksanaan. namun TeTAPLAH 
wAsPAdA...karena AiR YAng memBeKU 
AKAn menJAdi es BATU.

kolose 3:12, 16 
“Karena itu, sebagai orang-orang pilihan 
Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, 
kenakanlah belas kasihan, kemurahan, 
kerendahan hati, kelemahlembutan dan 
kesabaran.”

“Hendaklah perkataan Kristus diam 
dengan segala kekayaannya di antara kamu, 
sehingga kamu dengan segala hikmat 
mengajar dan menegur seorang akan yang 
lain dan sambil menyanyikan mazmur, 
dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu 
mengucap syukur kepada Allah di dalam 
hatimu.”

      gereja tidak akan pernah mencapai tujuannya, 
jika gereja tidak mulai melakukan apa yang Yesus 
telah lakukan, dan melakukannya dengan cara 
seperti yang Yesus lakukan.”

~ Rick Joyner
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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 berbulan-
bulan. 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 

RenungAn

Pernahkah...saat kau duduk santai 
dan menikmati harimu, tiba-tiba kamu 
terpikirkan ingin berbuat sesuatu 

kebaikan untuk seseorang? itu adalah 
Tuhan...Yang sedang berbicara denganmu 
dan mengetuk hatimu...

Pernahkah...saat kau sedih, kecewa 
tetapi tidak ada orang di sekitarmu yang 
dapat kau jadikan tempat curhat? itulah 
saatnya dimana Tuhan ingin agar kamu 
berbicara padanYA...

Pernahkah...Kamu tanpa sengaja 
memikirkan seseorang yang sudah lama 
tidak bertemu dan tiba-tiba orang tersebut 
muncul / kamu bertemu dengannya / 
menerima telepon darinya? itu adalah Kuasa 
Tuhan yang sedang menghiburmu. Tidak 
ada yang namanya kebetulan...

Pernahkah...kamu mengharapkan 
sesuatu yang tidak terduga...yang selama 
ini kamu inginkan... tapi rasanya sulit untuk 

didapatkan? sebenarnya Tuhan mengetahui 
dan mendengar suara batinmu...

Pernahkah...kau berada dalam situasi 
yang buntu...semua terasa begitu sulit... 
begitu tidak menyenangkan, hambar, 
kosong, bahkan menakutkan? itu adalah 
saat di mana Tuhan mengijinkan kamu diuji, 
supaya kamu menyadari keberadaannYA. 
Karena diA tahu kamu sudah mulai 
melupakannYA dalam kesenangan...

sering Tuhan mendemonstrasikan 
KAsiH dan KUAsAnYA di dalam area, di 
mana saat manusia merasa dirinya tak 
mampu.

Apakah kau pikir tulisan ini hanya iseng 
terbaca padamu? TidAK...sekali lagi, TidAK 
ada yang kebetulan...

Beberapa menit ini tenangkanlah dirimu. 
Rasakan kehadirannYA...dengarkan suara 
nYA yang berkata: “Jangan Khawatir...AKU 
ada disini bersamamu!”

peRnAHkAH?
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teoRi kepRiBAdiAn
Ayat Bacaan: kolose 2:7
“Hendaklah kamu berakar di dalam Dia 
dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu 
bertambah teguh dalam iman…hendaklah 
hatimu melimpah dengan syukur.”

melankolik, kolerik, sanguin, dan plegmatik. 
Teori penggolongan manusia menjadi empat 
tipe kepribadian ini lahir dari kepercayaan 
orang Yunani kuno bahwa tubuh manusia 
tersusun oleh empat macam cairan, yang 
dalam bahasa Yunani disebut melanchole 
(cairan empedu hitam), chole (cairan empedu 
kuning), phlegm (lendir), dan sanguis (bahasa 
Latin: darah). menurut mereka, setiap orang 
memiliki kecenderungan kepribadian tertentu 
sejak lahir karena perbedaan komposisi 
cairan-cairan ini.

Kepercayaan ini sendiri sudah dibantah 
oleh para ilmuwan modern. namun, sistem 
penggolongannya masih populer, terutama 
di kalangan awam. sekadar sebagai bahan 
diskusi, tak menjadi masalah. sayangnya, 

klasifikasi ini kerap dijadikan alasan orang 
untuk tidak mau memperbaiki diri. “Saya 
lahir dengan kepribadian begini, jadi memang 
saya lemah di hal-hal ini,” begitu kilah 
sebagian orang. seakan-akan kepribadian 
dan karakternya tidak mungkin lagi berubah. 
Padahal, setiap manusia terus berubah 
sepanjang hidupnya. masalahnya, ke arah 
manakah ia berubah?

Alkitab mengajarkan bahwa kita sebagai 
umat Allah harus berubah semakin sempurna. 
sebab, setelah Kristus menebus kita, kita 
dipanggil untuk “dibangun di atas Dia” (ayat 
7). Untuk semakin berpusat dan semakin 
sempurna di dalam dia. Jadi, selama kita 
belum memiliki “kepribadian seperti Dia”, 
kita harus terus memperbaiki diri. dengan 
pertolongan Roh Kudus, kita tekun mengejar 
kesempurnaan. membangun karakter 
mulia, meninggalkan kecenderungan-
kecenderungan yang kurang mulia, menjadi 
dewasa rohani dan menjadi saluran berkat 
bagi orang lain.

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?

      Urapan Tuhan bisa saja menjadi berbahaya, jika itu tidak 
dilakukan didalam kebenaran, integritas, dan kekudusan.”

~ dr. lester sumrall

      mujizat yang terjadi dalam hidup anda, bukanlah pertanda 
dari kedewasaan rohanimu, tetapi merupakan jawaban Tuhan 
atas kepatuhanmu.”

~ dr. John garlock
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YoutH seRViCe
19 march 2016, saturday
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)
ida (65) 9234 9771

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


