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ada Jalurnya
Article source from http://www.sabda.org

ayat Bacaan: Kejadian 15:1-6
“Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu 
dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-
hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah 
diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku 
Musa; janganlah menyimpang ke kanan atau 
ke kiri, supaya engkau beruntung, ke mana 
pun engkau.” (ayat 7)

Kalau kita mengamati pesawat yang sedang 
terbang, sepertinya pesawat itu bisa bergerak 
bebas ke mana saja. namun, pesawat itu 
sebetulnya terbang sesuai dengan jalurnya. 
meleset satu derajat saja, bisa terjadi 
kecelakaan.

mengikuti Tuhan berarti mendapatkan 
kebebasan-memang betul. namun, jangan 
lupa, Tuhan sudah menetapkan aturan yang 
sangat jelas untuk dipatuhi dan dijalankan 
oleh orang percaya. Tuhan menyatakan 
peraturannya melalui firman-Nya yang 
tercatat dalam Alkitab. Jika kita mengikuti 
hukum dan peraturan Tuhan, kita akan 
mengalami kesejahteraan dan kebaikan. 
sebelum merebut tanah Kanaan, Tuhan 
berfirman kepada Yosua. Salah satunya, 

Yosua diperintahkan untuk tidak menyimpang 
ke kanan atau ke kiri, supaya ia beruntung 
ke mana pun ia pergi. Yosua mengikuti 
perkataan Tuhan. Hasilnya, Tuhan membuat 
berhasil segala sesuatu yang Yosua kerjakan 
dan mereka memenangkan peperangan. 
Yosua adalah salah satu pemimpin terbaik 
israel karena ia mengikuti peraturan Tuhan. 
seluruh tanah Kanaan berhasildirebut karena 
Yosua pemimpin yang takut akan Tuhan.

Kisah Yosua adalah gambaran tentang 
kemenangan iman dan berkat rohani yang 
dinikmati orang percaya ketika mereka 
mematuhi peraturan Tuhan. Kemenangan 
dan berkat ini tidak identik dengan kehidupan 
yang berjalan serba mulus tanpa tantangan. 
sebaliknya, sebesar apa pun tantangan 
yang kita hadapi, Tuhan akan menyertai dan 
menolong kita sehingga iman kita kepada-
nya bertambah teguh.

BETaPa MEnaKuTKan JIKa HIduP 
HaruS KITa JalanI dan KITa 
PErJuanGKan SEaKan SEndIrIan, 
TanPa SIaPa Pun KITa yaKInI daPaT 
KITa andalKan.

founTaInS In THE vallEyS
deuteronomy 8:7
“For the Lord your God is bringing you into a good 
land, a land of brooks of water, of fountains and 
springs, that flow out of valleys and hills.” (nKJV)

ulangan 8:7
“Sebab Tuhan, Allahmu, membawa engkau masuk ke 
dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, 
mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah 
dan gunung-gunung.”
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MEnanTI dEnGan SaBar
ayat Bacaan: Ibrani 6:13-15 
“Ketika Allah memberikan janji-Nya kepada 
Abraham, Ia bersumpah demi diri Nya sendiri, 
karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari 
pada-Nya, kata-Nya: ‘Sesungguhnya Aku 
akan memberkati engkau berlimpah limpah 
dan akan membuat engkau sangat banyak.’ 
Abraham menanti dengan sabar dan dengan 
demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan 
kepadanya.”

Hebrews 6:15
“And so, after he had patiently endured, he 
obtained the promise.”

Kisah perjalanan iman Abrahan ini sungguh 
luar biasa, karena dalam usianya yang sudah 
seratus tahun, pada akhirnya Abraham 
memperoleh apa yang dijanjikannya, setelah 
Abraham menanti dengan sabar, artinya 
setelah Abraham menunggu waktunya 
Tuhan untuk menggenapi Janji nya, sebab 
Abraham percaya bahwa Tuhan yang sudah 
bersumpah demi diri nya sendiri, maka Tuhan 
juga pasti akan menggenapi janji nya sesuai 

dengan waktu nya.
Jadi seperti Abraham, demikian juga 

dengan kita sebagai orang percaya, bahwa 
kita harus tetap percaya dan menunggu waktu 
nya Tuhan yang terbaik untuk menggenapi 
janji janji nya, sebab waktunya Tuhan dengan 
waktunya kita berbeda. 

oleh karena itu sementara kita menunggu 
waktunya Tuhan yang tepat dan yang terbaik 
untuk memggenapi janji janji nya, maka kita 
harus tetap melakukan bagian kita, yaitu 
percaya, bersyukur, bersukacita, menjaga 
damai sejahtera, menjaga untuk tetap hidup 
dalam kebenaran dan menanti janji Tuhan 
dengan sabar.

Bagian Tuhan adalah berkomitmen, 
bertanggung jawab dan menjamin bahwa 
Tuhan yang sudah bersumpah demi diri nya 
sendiri, pasti akan menggenapi janji janji nya, 
sesuai dengan waktunya Tuhan.

menanti dengan sabar adalah bukti 
tindakan iman kita untuk kita tetap percaya 
bahwa Tuhan yang sudah berjanji, maka 
Tuhan juga yang akan menggenapi janji nya, 
sesuai dengan waktu nya.

shalom, Tuhan bukan hanya melihat hati tapi juga menyelidiki hati. maksudnya 
apakah kita bisa menjaga kemurnian hati yang sudah diganti hati yang baru yang 
lembut-taat, dilimpahi kasihnya, dikuasai damai sejahtera yang melampaui akal 

budi, dan ditulisi dengan hukumnya. Karena Tuhan tetap berdiam didalamnya, ini semua 
hal yang tidak masuk akal, namun sungguh-sungguh sudah terjadi dan terus berlangsung 
dalam kehidupan ciptaan baru. Jika ciptaan baru tidak mempercayai ini ya dan amin, dia 
akan kesulitan menjalani hidup yang harmonis dengan kehendaknya. disinilah Roh Kudus 
bersyafaat bagi kita, sehingga hidup kita berpadanan dengan panggilannya.

roma 8:27, “Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu 
bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus.”
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dalanG KEHIduPan

SIa SIalaH uSaHanya

didi melihat pertunjukkan boneka kayu. 
Boneka-boneka itu bercerita tentang 
sebuah perang. dalam perang itu, 

banyak orang yang meninggal yang akhirnya 
peperangan berhasil dimenangkan dengan 
munculnya pahlawan baru. didi mendapatkan 
penjelasan bahwa semua boneka-boneka 
itu digerakkan oleh satu orang yang disebut 
dengan dalang. seorang dalang berhak 
melakukan apa saja terhadap tokohnya dan 
hanya dia satu-satunya yang bebas mengatur 
jalan ceritanya.

“Ayah, berarti Tuhan itu seperti dalang ya? 
Mengatur seluruh kehidupan kita. Kapan kita 
hidup dan mati,” ujar didi disambut dengan 
anggukan ayahnya.

Kita tidak mempunyai kuasa untuk 
mengatur jalan hidup kita. Kita tidak bisa 
menentukan kapan kita akan mati. semua 

Pada hari senin saat berjalan kaki 
menuju ke tempat kerja, tiba-tiba ada 
seorang ibu yang memanggil saya. 

ibu itu bersembunyi di sela-sela mobil yang 
terparkir. ibu itu berniat untuk meminta 
tolong dengan modus kekurangan uang 
untuk membeli tiket. saya pun menghampiri 
dengan tetap berdoa di dalam hati. ibu itu 
menggerak-gerakkan jarinya seperti sedang 
mengelus-elus sesuatu. Karena saya sedang 
terburu-buru, maka saya segera pamit 
meninggalkannya.

Kemudian saya berjalan melewati sebuah 
warung. di sana ada dua orang pria yang 
ternyata terus mengawasi gerak-gerik ibu itu. 
sama-sama terdengar percakapan mereka, 
“O, mbak ini tidak sampai kena.” saya mulai 
teringat pengalaman teman saya di mana 

telah Tuhan rancangkan dan kendalikan. Yang 
bisa kita lakukan adalah berserah kepada 
Tuhan dan melakukan apa yang sudah 
menjadi tugas kita di dalam dunia ini. Biarkan 
Roh Tuhan bekerja atas hidup kita, sebab 
tanpa penyertaan-nya kita akan binasa.

sutradara kita adalah sutradara yang 
handal, sudah tahu kemampuan kita sehingga 
dia bisa mengatur peran yang sesuai untuk 
kita. dan percayalah skenarionya adalah 
yang terindah. dari awal sampai akhir, dia 
selesaikan dengan sangat bagus.

ayub 27:3-4
“Selama nafasku masih ada padaku, dan 
roh Allah masih di dalam lubang hidungku, 
maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan 
mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak 
akan melahirkan tipu daya.”

dia pernah ditipu (hipnotis) dengan modus 
serupa sehingga ia kehilangan uangnya.

di sinilah bedanya anak-anak Tuhan 
dengan anak-anak dunia. di manapun 
kita berada, meskipun ada banyak kuasa 
kegelapan yang mencobai kita, maka 
kuasa Tuhan selalu melindungi kita. Biarpun 
ada orang-orang yang berusaha untuk 
menghancurkan kita, maka usaha mereka 
akan sia-sia. Tuhan tidak akan membiarkan 
kita mendapat celaka, sebab saat kita hidup 
dekat dengan-nya kita akan dijagai-nya.

Kuncinya hanya 1 supaya kita dilindungi 
dari kuasa kegelapan, yaitu hidup dekat 
dengan Allah. 

Kolose 1:13 “Ia telah melepaskan kita 
dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita 
ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih.”
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PIlIHan yanG TEPaT

Kita hidup di zaman yang penuh 
dengan pilihan. Ketika kita masuk ke 
sebuah restoran, sudah pasti kita akan 

membaca menu makanan yang tersedia dari 
menu pembuka sampai menu penutup, lalu 
kita mulai memilih makanan yang kita ingini. 
Ketika kita di universitas, selain jurusan yang 
harus kita pilih, ada beberapa kelas-kelas kecil 
disamping pelajaran utama, yang terkadang 
membuat kita berpikir panjang. Ketika kita 
ingin membeli handphone, kita bertanya-
tanya sebanyak mungkin kepada penjual 
handphone untuk mendapatkan handphone 
yang terbaik. Begitu juga dengan tempat 
beribadah, kita cenderung lebih memilih siapa 
pembicaranya, apakah musiknya bagus atau 
apakah suasananya cukup meriah, dan lain 
sebagainya.

sering kali kita berlama-lama untuk 
menentukan pilihan yang kita hadapi dalam 
hidup. Lalu sampai kapan kita harus terus 
membuka ruang pilihan sampai kita mendapat 
pilihan yang tepat?

marilah kita mulai memilih yang sesuai 
dengan kehendak Tuhan. Fokuskan pikiran 
kita kepada Tuhan dan pekerjaannya. 
Biarlah pilihan-pilihan dalam hidup kita sesuai 
dengan Firman Tuhan yang berkata “worthy 
of the gospel”, yaitu berpadanan dengan injil 
Kristus. mulailah kerjakan apa yang ada di 
depan mata dengan pikiran yang memuliakan 
Tuhan dan memperbesar kerajaannya. 
Bukalah mata kita lebar-lebar dan jadilah 
orang yang selalu siap dengan pekerjaannya, 
sebab ladangnya siap untuk dituai.

Ketika kita sudah mengerti akan hal ini, 
maka pilihan hidup kita tidak berdasarkan 
dari keinginan dan kesenangan diri sendiri, 
tetapi berdasarkan keinginan Tuhan dan 
kesenangannya. Pilihan hidup kita tidak 
terfokus dengan berbagai macam hal yang 
dunia tawarkan, tetapi satu pilihan yang 
sejalan dengan Firmannya, yang pada 
akhirnya Tuhan dapat berkata kepada kita 
“hai hambaku yang baik dan setia”.
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addrESS BooK

Kring.. Kring.. Kring...Ketika anda 
memanggil, Tuhan pasti menjawab... 
“Ini Aku” (Yesaya 58:9). Ketika 

anda ingin memanggilNYA, silahkan 
menggunakan “NOMOR TELPON 
DARURAT” dibawah ini:

•  Saat anda berduka atas meninggalnya 
orang yang dikasihi, putar 2 Korintus 5:1

•  Ketika anda takut, putar Mazmur 56:4-6
•  Jika anda ingin berbuah, putar Yohanes 

15
•  Ketika anda berdosa, putar Mazmur 51; 

Yesaya 1:18
•  Ketika anda khawatir, putar Mazmur 

55:23
•  Ketika anda dalam bahaya, putar 

Mazmur 91
•  Ketika Tuhan terasa jauh, putar Mazmur 

139
•  Ketika iman Anda perlu dikuatkan, putar 

ibrani 11
•  Ketika anda merasa sendiri dan takut, 

putar mazmur 23
•  Ketika anda mengalami kepahitan, putar 

Efesus 4:31-32
•  Ketika anda sedang berbeban berat, 

putar Matius 11:28
•  Ketika anda butuh penghiburan, putar 

Wahyu 21:4; Mazmur 119:50
•  Ketika anda butuh perlindungan, putar 

Mazmur 9:10-11
•  Ketika anda mengalami kemalangan, 

putar Mazmur 34:18-20

•  Ketika anda sulit tidur, putar Mazmur 4:9
•  Ketika anda perlu perlindungan dari 

kecelakaan atau dari keadaan bahaya, 
putar Mazmur 121:7-8

•  Ketika anda butuh pertolongan, putar 
mazmur 121

•  Ketika Anda membutuhkan keberanian 
untuk suatu tugas, putar Yosua 1

•  Ketika anda sedang marah, putar 
Mazmur 37:8

•  Ketika anda berpikir untuk bercerai, 
putar Markus 10:9

•  Saat anda merasa depresi, putar 
mazmur 27

•  Jika Anda kesulitan keuangan, putar 
Mazmur 37:25,26

•  Jika anda membutuhkan keselamatan, 
putar Yohanes1:12

•  Jika anda merasa iri hati, putar Galatia 
5:20-21

•  Jika anda butuh kekuatan dalam 
kesesakan, putar Mazmur 9:10

•  Ketika anda sakit, putar 1 Petrus 2:24
•  Ketika anda sulit mengampuni orang 

lain, putar Kolose 3:13

nomor-nomor tersebut dapat langsung 
dihubungi. operator tidak diperlukan. 
seluruh saluran ke surga terbuka 24 jam 
sehari, 7 hari dalam seminggu! dan...yang 
penting, bagikan daftar telepon ini kepada 
orang-orang disekeliling kita. siapa tahu 
mungkin mereka sedang membutuhkannya.

MEnElPon TuHan 

      nothing that’s happened to you can keep you from your destiny. 
The only thing that can stop you is you.”

~ Joel osteen
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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
see you next month!
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


