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Tukang Cuci Piring

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: Yesaya 9:5
“Akuilah Dia dalam segala lakumu...” (Amsal
3:6)
“Mereka tak peduli apa pun arahan saya”,
keluhnya. Dulu, panitia memintanya menjadi
penasihat. “Anda sangat kompeten”, kata
mereka waktu itu. Ternyata, mereka hanya
memanfaatkan
popularitasnya.
Panitia
bertindak sesuka hati. Pertimbangannya tidak
pernah digubris. Jika kesulitan timbul, barulah
mereka datang memintanya memberi solusi.
“Tak ada gunanya saya di sana”, ujar pria itu.
“Saya akan mengundurkan diri”.
Diposisikan seakan terhormat, tetapi
perkataannya diabaikan, nasihatnya tak
digubris. Hanya tiap kali masalah datang,
diminta memberikan solusi. Seperti itulah
sikap kita kepada Tuhan. Puja-puji kita
nyanyikan untuk- Nya. Kita sanjung Dia
sebagai Penasihat Ajaib. Tetapi, de facto,
kita tidak menggubris nasihat-Nya. Kita
melangkah tanpa memedulikan kehendakNya. Jika masalah datang, barulah kita

mengungsi kepada-Nya.
Penasihat Ajaib itu kita jadikan “Tukang
Cuci Piring”, tidak pernah kita ajak berembug
tentang bagaimana perhelatan akan kita
adakan, tetapi Dia selalu kita limpahi semua
kesulitan setelah pesta usai. Tiap kali ada
persoalan yang kita tak mampu menangani,
“Tukang Cuci Piring” itu kita minta untuk
mengatasi.
Kitab Amsal menasihati, “Akuilah Dia
dalam segala lakumu”. Jangan hanya
mengakui kuasa dan kebaikan-Nya, tetapi
hormati dan akui juga kehendak-Nya
dan kedaulatan-Nya. Jangan jadikan Dia
Penasihat yang tak pernah didengar, jangan
jadikan Dia “Tukang Cuci Piring” dalam “pesta
semau gue” hidupmu, tetapi dengarkan
kehendak-Nya, dan berjuanglah mewujudkan
itu.
PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN
KITA KEPADA TUHAN HANYALAH
SEJAUH KETAATAN KITA KEPADA-NYA.
-O.S. RAILLE

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.”
kingdomnews 02

weeklydevotional

TUHAN MENENTANG ORANG YANG SOMBONG
Ayat Bacaan: Yakobus 4:6
“Tetapi kasih karunia, yang dianugerahkanNya kepada kita, lebih besar dari pada itu.
Karena itu Ia katakan: “Allah menentang orang
yang congkak, tetapi mengasihani orang yang
rendah hati.”
James 4:6
“But he giveth more grace. Wherefore he saith,
God resisteth the proud, but giveth grace unto
the humble.”
Inilah janji Tuhan untuk kita yang ada
didalam Kristus, bahwa kasih karunia yang
dianugerahkan kepada kita lebih besar lagi
dari semua masalah yang kita hadapi, jadi
untuk setiap masalah yang sedang kita hadapi
Tuhan sudah MENYEDIAKAN Anugerah Nya
yang BESAR, sehingga kita dimampukan
untuk dapat menghadapi, melewati dan
menyelesaikan setiap masalah yang sedang
kita hadapi.
Oleh karena itu, apabila kita menghadapi
kesusahan, Tuhan sudah menyediakan
Anugerah Nya untuk kita, kalau kita menghadapi
hidup yang berkelimpahan, Tuhan juga sudah
menyediakan Anugerah Nya untuk kita,
sehingga baik dalam keadaan susah atau dalam
keadaan kelimpahan sekalipun oleh Anugerah
Tuhan kita tetap dapat hidup benar, berespon
dengan benar dan tetap mengandalkan Tuhan.
Dan Janji Tuhan adalah Tuhan akan
MEMBERIKAN ANUGERAH NYA hanya
kepada orang yang RENDAH HATI tetapi orang
yang Congkak atau orang yang Sombong tidak
akan dapat Menerima Anugerah Tuhan, karena
itu semakin kita Rendah Hati semakin kita
Menerima Anugerah Nya yang Melimpah, tetapi
semakin kita Sombong, semakin sulit untuk kita
dapat Menerima Anugrah Nya.
Setiap Proses kehidupan, Masalah,

Tekanan dan Gesekan dalam Kehidupan kita
adalah CARA yang Tuhan IJINKAN untuk
MEMBUAT kita menjadi RENDAH HATI, karena
pada kodratnya kita semua tidak bisa Otomatis
Rendah Hati, jadi melalui semua proses
kehidupan inilah, Tuhan ingin supaya kita dapat
BERESPON dengan Rendah Hati !
Yakobus 4:10 “Rendahkanlah dirimu di
hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan
kamu.”
James 4:10 “Humble yourselves in the sight of
the Lord, and he shall lift you up.”
Oleh karena itu ketika kita sedang diproses
dalam menghadapi Masalah, Tekanan dan
Gesekan, baik dalam Pernikahan kita, dalam
Keluarga kita, dalam Bisnis kita, dalam
Pekerjaan kita, dalam Pelayanan kita dan dalam
segala aspek kehidupan kita, maka RESPON
kita harus TETAP RENDAH HATI yaitu kita harus
RELEASE, MENGAMPUNI, MELEPASKAN
HAK, TIDAK MENUNTUT, TETAP BERESPON
DENGAN BENAR dan POSITIF, karena pada
saat itulah kita akan MENERIMA Anugerah
Nya dengan
BERLIMPAH, sehingga kita
dapat MELEWATI, MENYELESAIKAN dan
MENANG terhadap setiap Masalah yang kita
hadapi dengan CARA yang BENAR, dengan
ANUGRAH Tuhan dan tidak memakai kekuatan
sendiri.
Tuhan menentang orang yang sombong,
oleh karena itu Kerendahan Hati adalah
kunci untuk kita dapat menerima Anugerah,
Kekuatan, Kuasa dan Otoritas yang dari
Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk dapat
mengahadapi, menyelesaikan dan menang
dalam setiap masalah, setiap situasi dan setiap
kondisi dalam segala aspek kehidupan kita.
Have a blessed sunday!
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DALANG KEHIDUPAN

S

halom, kita menjadi putra-putri Abba
Bapa bukan karena kebaikan/prestasi
kita, tapi kasih karuniaNya. Melalui kita
mendengar+percaya+menerima kabar baik
keselamatan yang dikerjakan sempurna oleh
Yesus Kristus (percaya dengan hati-mengakui
dengan mulut Yesus Kristus Juruselamat),
seketika itu kita dimeterai kekal dengan Roh
Kudus dan darah Yesus, menjadi ciptaan
sungguh-sungguh baru.
Jika tidak mempercayai dan mengerti
status baru ini, dia tidak bisa hidup pantas
sebagai anak yang sangat dikasihi Bapa.
Hidupnya tidak beda dengan orang dunia
yang mengejar upah yang sia-sia, sedangkan
kekekalan sudah dianugerahkan.
Dengan kata lain banyak tertipu oleh
musuh yang sudah tidak berdaya karena
sudah dilucuti Tuhan. Memang musuh masih
ada belum dibinasakan, tapi hanya bisa
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menipu saja.
Bagi yang tidak percaya kebenaran
firman Kristus, keselamatan ini upaya? Tentu
bukan...keselamatan ini anugerahNya. Untuk
menjalaninyapun kita dilengkapi imanNya.
Orang
berkeluh-kesah
itu
orang
yang masih bingung karena tercampur
mempercayai hal tidak benar yang seolaholah firman Kristus, seperti iblis katakan ‘ada
tertulis’:
Roma 8:23, “Dan bukan hanya mereka
saja, tetapi kita yang telah menerima karunia
sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita
sambil menantikan pengangkatan sebagai
anak, yaitu pembebasan tubuh kita.”
But we are bound to give thanks to God
always for you, brethren beloved by the Lord,
because God from the beginning chose you
for salvation through sanctification by the
Spirit and belief in the truth, grace to u!
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IN MY 20s

S

etelah wisuda, saya merasa bahwa
mencari kerja itu susah. Lebih dari 90%
lowongan pekerjaan yang saya lamar
mendapat jawaban yang sama: “Maaf aplikasi
anda tidak berhasil.” Saya berdoa, “Tuhan
aku mau kerja apa aja, gak peduli gajinya, asal
aku dapat kerja.” Setelah menunggu proses
aplikasi, akhirnya datang juga panggilan untuk
interview. Dengan melewati beberapa tahap,
akhirnya saya mendapatkan pekerjaan!
Selain posisi saya yang paling junior di
tempat kerja, ternyata saya adalah orang
yang paling muda dan tidak sedikit teman
kerja yang memandang saya sebelah
mata karena usia saya. Ketika umur saya
bertambah, posisi saya naik dan di tengahtengah pekerjaan yang semakin sibuk, tibatiba muncul pertanyaan di hati kecil, “God,
am I on the right track? Apa ini panggilanMu?
Apa ini pekerjaan yang tepat?”
Saya takut salah melangkah. Tetapi, saya
diingatkan dalam Kejadian 1, yaitu Tuhan
mendemonstrasikan, ketika Dia bekerja
dalam menciptakan alam semesta, bumi dan
segala isinya. Tuhan tidak hanya bekerja,
tetapi Ia juga menemukan kesukaan dalam
pekerjaanNya. “Maka Allah melihat segala
yang dijadikanNya itu sungguh amat baik”.
Raja Salomo dalam kebijaksanaaNya juga
berkata, “Segala sesuatu yang dijumpai
tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu
dengan sekuat tenaga, karena tidak ada
pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan
hikmat dalam dunia orang mati, ke mana

engkau akan pergi.” (Pengkotbah 9:10).
Jack Ma, founder Alibaba group,
perusahaan IT tersukses di Cina, memberikan
arahan khususnya kepada orang-orang muda
dalam mengambil keputusan besar:
“Ketika kamu berumur di bawah 20, jadilah
pelajar yang baik, belajar dari pengalamanmu;
Ketika kamu berumur 25, jangan khawatir,
melakukan kesalahan itu wajar, kamu jatuh
lalu bangkit lagi.
Sebelum kamu berumur 30, bekerjalah
di perusahaan kecil. Di perusahaan besar
biasanya kamu belajar prosesi, kamu hanya
bagian dari mesin yang besar. Tetapi di
perusahaan kecil kamu belajar dari daya
juang mereka, impian mereka dan kamu
diperlihatkan akan banyak hal. It’s not which
company you go but which boss you follow.
A good boss teaches you differently.
Di umur 30-40, kamu bekerja untuk dirimu
sendiri, kamu menjadi pengusaha. Di umur
40-50, kamu harus menekuni bidang yang
kamu paling suka dan kamu hebat melakukan
hal itu. Jangan mencoba hal baru, walaupun
kamu mungkin berhasil, tetapi kemungkinan
gagal lebih besar.
Di umur 50-60, kamu bekerja untuk
generasi yang lebih muda. Kamu investasikan
waktumu untuk mereka karena mereka bisa
mengerjakan lebih baik dari kamu. Di umur
mu 60+, enjoy yourself!”
Jangan takut melangkah! Tuhan yang
membawa kita sejauh ini adalah Tuhan yang
sama yang akan membuka jalan ke depan.

If you’re going to reach your full potential, you can’t be a
weakling; you’ve got to be a warrior.”
- Joel Osteen
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etika Gelap, baru tersadarkan apa
arti dari Terang. Ketika Kekeringan,
baru tersadarkan betapa berartinya
Air. Ketika Kehilangan, baru tersadarkan
arti dari Memiliki.
Ketika Sakit, baru tersadarkan apa
arti dari Kesehatan. Ketika Berpisah, baru
tersadarkan arti dari Kebersamaan. Ketika
akan Mati, baru tersadarkan arti dan
indahnya Kehidupan.
Sungguh disayangkan “kesadaran” itu
selalu datang Terlambat...Bukan Kejadian
yang membuat kita Bahagia / Sedih tetapi
saat harus Memilih diantara keduanya.
Kemarin sudah tiada, esok belumlah
tiba, kita hanya punya 1 hari yaitu hari
ini. Jangan sesali yang telah berlalu...itu
perbuatan sia-sia.
Yakini bahwa Kebahagiaan adalah
hasil dari Memberi dan Melayani. Tidak
mungkin akan timbul kebahagiaan diatas
penderitaan orang lain.
Syukurilah apa yang telah dimiliki,
agar kebahagiaan selalu berada di sisi
kita. Jangan cari Kesempurnaan tetapi
Sempurnakanlah Yang Telah Ada.
Dalam kehidupan NYATA. Kadang kita
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suka mempermasalahkan hal yang KECIL,
yang tidak PENTING, sehingga akhirnya
merusak NILAI yang BESAR.
Persahabatan yang INDAH selama
puluhan
tahun
BERUBAH
menjadi
permusuhan yang HEBAT hanya karna
SEPATAH kata PEDAS yang tidak
DISENGAJA.
Keluarga yang RUKUN dan HARMONIS
pun bisa HANCUR hanya karena
perdebatan KECIL yang tidak PENTING.
Yang REMEH kerap dipermasalahkan,
yang LEBIH penting dan berharga LUPA
dan TERABAIKAN.
Seribu
KEBAIKAN
sering
tidak
BERARTI. Tapi SETITIK kekurangan
DIINGAT seumur hidup.
Mari belajar MENERIMA kekurangan
apapun yang ada dalam kehidupan kita.
Bukankah tak ada yang SEMPURNA di
dunia ini???
SEHATI bukan karena MEMBERI, tapi
sehati karena saling MEMAHAMI. BETAH
bukan karena MEWAH, tapi betah karena
saling MENGALAH. BERSAMA bukan
karna Harta Dunia, tapi bersama karena
SALING MENGISI.
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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
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

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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