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Balik Arah

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: Yeremia 8:4-7
“Engkau harus mengatakan kepada mereka:
‘Beginilah firman TUHAN: Apabila orang
jatuh, masakan ia tidak bangun kembali?
Apabila orang berpaling, masakan ia tidak
kembali?’”
Penggunaan Global Positioning System
(GPS) atau peta digital sudah sangat
lazim saat ini, terutama ketika kita sedang
bepergian ke luar kota dan kita sama sekali
tidak tahu arah dan jalan-jalan di kota
tersebut. Namun kadang-kadang, meskipun
sudah ada GPS, kita masih bisa saja
tersesat. Tentu saja, penunjuk arah yang
terbaik adalah bertanya pada penduduk
sekitar.
Pada zaman nabi Yeremia, bangsa Israel
juga tersesat. Namun, mereka tersesat
bukan karena salah jalan. Mereka tersesat
karena jalan hidup mereka menyimpang
dari firman Tuhan. Sayangnya, mereka
masih tidak mau berbalik arah dan kembali
mengikuti jalan Tuhan. Mereka lebih nyaman
“terjatuh” dan tidak ingin bangun kembali.

Karena itulah, Tuhan, melalui perantaraan
nabi Yeremia, memberikan teguran yang
keras. Dia bahkan memakai contoh hewanhewan seperti burung ranggung, burung
bangau, dan lainnya untuk menunjukkan
kepada bangsa Israel bahwa burung-burung
pun tahu musim-musim mereka, kapan harus
pergi, kapan harus pulang. Bangsa Israel
bukannya tidak mempunyai hukum Tuhan
itu. Mereka punya, tetapi sayang, mereka
tidak memahami dan melaksanakannya.
Bagaimana dengan kita? Hampir
sebagian besar kita pasti punya Alkitab.
Bahkan Alkitab bisa dengan mudah diunduh
melalui telepon genggam pintar kita. Apakah
kita sudah membaca, memahami, dan
melaksanakan perintah Tuhan di dalamnya?
Apakah selama ini jalan kita tersesat dan
sudah berbalik arah? Ataukah kita masih
tetap berpaling dari Tuhan?
SAAT KITA SUDAH SALAH ARAH,
CARILAH SANG PEMBERI ARAH SEJATI,
AGAR HIDUP KITA TIDAK SEMAKIN
TERSESAT.

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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BELAJAR, TERBENTUR, dan TERBENTUK

K

etika engkau berpikir negatif pada
seseorang...Tanpa sadar, engkau telah
menghakimi orang itu.
Lebih
mudah
mana?
Berusaha
menyingkirkan semua kerikil tajam di
sepanjang jalan, atau memakai sepatu agar
kakimu tidak terluka?
Lebih
mungkin
mana?
Berusaha
mensterilkan semua tempat agar tak ada
kuman, atau memperkuat daya tahan
tubuhmu sendiri?
Lebih mudah mana? Berusaha mencegah
setiap mulut agar tak bicara sembarangan,
atau menjaga hatimu sendiri agar tidak
mudah tersinggung?
Lebih
penting
mana?
Berusaha
menguasai orang lain, atau belajar menguasai
dirimu sendiri?
Yang penting bukan bagaimana orang
harus baik padamu, melainkan bagaimana
engkau berusaha baik pada orang lain

terlebih dahulu.
Bukan orang lain yang membuat engkau
bahagia, melainkan sikap dirimu sendirilah
yang menentukan engkau bahagia atau tidak.
Setiap waktu yang telah kau habiskan
dalam hidup ini, tidak akan terulang kembali.
Pergunakanlah waktu yang ada untuk
tetap BELAJAR. Belajar dari masa lalu untuk
persiapan hari esok yang lebih baik. Hiduplah
seperti orang arif, usahakanlah supaya
engkau mengerti Hakekat Hidup ini.
Hidup adalah PROSES. Hidup adalah
BELAJAR. Tanpa ada batas UMUR. JATUH,
bangun lagi. KALAH, coba lagi. GAGAL,
bangkit lagi.
PERCAYALAH...SEBAB TIDAK ADA
YANG MUSTAHIL KALAU KITA SUNGGUHSUNGGUH BERUSAHA.
TERBENTUR dan TERBENTUR
Sampai engkau TERBENTUK.

lagi.

W

hen trouble
comes,
when things
start heating up, what
comes out of you
will be whatever you
have been putting in.
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Hidup yang Menjadi Inspirasi

S

alah satu prinsip yang saya selalu
pegang dalam hidup ini adalah
“Jangan pernah menginginkan apa
yang menjadi kepunyaan orang lain” atau
“ingin mengejar kesuksesan agar kelihatan
berhasil”, karena semuanya itu hanyalah
sebuah topeng kesia-siaan. Melalui pengertian
tersebut, saya belajar bahwa setiap orang
mempunyai kapasitas yang berbeda di mana
ukuran gelas tidak bisa dibandingkan dengan
ukuran mangkuk atau botol. Sejak lama saya
mengerti bahwa untuk memiliki kapasitas
yang besar juga dibutuhkan pembentukan
karakter yang intensif. Oleh karena itu, saya
pantang mengeluh selama menjalani hidup ini
dan selalu melakukan segala sesuatu dengan
iman dan ketulusan.
Dahulu, saya adalah orang yang mudah
sekali marah, tidak bisa bersabar dan banyak
hal buruk lainnya. Setelah saya mengenal

Kristus, saya belajar bahwa hidup bukan
hanya tentang berapa banyak harta kita,
seberapa hebat pekerjaan kita atau seberapa
kuat otoritas kita. Ada benarnya juga pepatah
yang mengatakan “Semakin padi berisi, maka
semakin padi merunduk”.
Saya
selalu
berusaha
untuk
menerapkannya tiga prinsip di atas di dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu belajar melalui
Firman Tuhan, pribadi Kristus dan pepatah
di atas. Apa yang saya dapat dan yang telah
alami semuanya, saya pakai untuk menjadi
berkat bagi orang lain yang membutuhkannya.
Saya tidak lagi merasa diri saya paling hebat.
Saya justru semakin senang jika banyak
orang menjadi berhasil karena nasehat yang
saya berikan atau hidup mereka berubah
karena terinspirasi dari kehidupan nyata dari
diri saya sendiri.

Hidup Dipimpin Roh
Q1. Saya sudah dibaptis air tapi belum
berbahasa roh. Apakah berbahasa roh itu
perlu?
Bahasa roh sangat penting di dalam
pertumbuhan rohani kita. Rasul Paulus berkata
“Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh,
ia membangun dirinya sendiri…” (1 Korintus
14:4) Seperti baterai atau handphone yang
harus dicharge, begitu juga dengan roh kita.
Ada kalanya kita merasa lelah secara rohani,
dan bahasa roh adalah salah satu pemberian
Tuhan supaya kita bisa memperbaharui
kekuatan roh kita.
Q2. Saya percaya kepada Tuhan
Yesus, tapi belum dibaptis karena saya
menghargai permintaan orang tua yang
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tidak mengijinkan saya dibaptis. Apakah
tindakan saya ini benar?
Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus,
bukankah kita akan melakukan apa yg menjadi
kehendakNya? Pada hari Yesus naik ke surga,
Dia berkata kepada murid-muridnya “Karena
itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan
Anak dan Roh Kudus…” Matius 28:19.
Mengenai orang tua yang melarang
anaknya untuk dibaptis, Efesus 6:1 berkata
“Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di
dalam Tuhan, karena haruslah demikian.”
Perhatikan kata “di dalam Tuhan” – apakah
orang tua anda percaya kepada Tuhan Yesus?
Kalau jawaban anda tidak, berarti perintah
ini tidak berlaku untuk anda. Tetapi jangan
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lupa juga bahwa Firman Tuhan tidak berhenti
sampai di situ saja. “Hormatilah ayah dan
ibumu…” (ayat 2). Di dalam segala hal, kita
harus menghormati orang tua, baik mereka
percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak.
Hormat berbicara mengenai sikap hati. Tuhan
menghargai sikap hati kita yang menghormati
orang tua, tapi jangan sampai Dia mendapati
hati kita lebih menghormati orang tua daripada
menghormati perintahNya.
Q3. Bagaimana cara membedakan suara
Roh Kudus dan suara hati nurani sendiri?
Dalam hal ini, Alkitab adalah sumber yang
paling terpercaya. Cara termudah untuk
menguji suara Roh Kudus atau suara hati
adalah mengcross check dengan Alkitab. Jika
suara yang
anda dapatkan bertentangan dengan
Alkitab, itu pasti bukan suara Roh Kudus. Jika
Alkitab mendukung, maka anda bisa 80%
yakin bahwa yang anda dapatkan adalah suara
Roh Kudus. Untuk lebih yakinnya lagi, anda
bisa mendiskusikan hal ini dengan gembala
KM dan pemimpin-pemimpin lainnya.

Q4. Saya sering sekali mengalami apa
yang Yesus katakan “roh memang
penurut tapi daging itu lemah”. Apa yang
harus saya lakukan supaya memperkuat
roh?
Berbahasa roh sangat membantu untuk
memperkuat roh anda (baca 1 Korintus 14:4).
Selain itu, biasakanlah berpuasa. Ketika kita
bisa berkata tidak kepada kebutuhan perut
kita, maka
pelan-pelan kita juga akan bisa
memperkuat roh kita untuk berkata tidak
kepada dosa. Fungsi puasa mirip dengan
berolahraga. Ketika kita rajin berolahraga,
maka tubuh kita akan kuat.
Semakin sering kita menolak kebutuhan
jasmani (makan, shopping, nonton, anda
bisa sebut semua hobby anda yang bersifat
jasmani), maka semakin kuat roh kita. Selain
puasa, membaca dan merenungkan Alkitab
adalah mutlak! Jadikan Firman Tuhan sebagai
makanan bagi roh kita. Semakin banyak anda
membaca, merenungkan dan juga melakukan
Firman Tuhan, semakin bertumbuh dan
semakin membesar roh anda.

Apa YANg Kupunyai
Ayat Bacaan: Kisah Para Rasul 3:6
“Tetapi Petrus berkata: ‘Emas dan perak
tidak ada padaku, tetapi apa yg kupunyai kuberikan kepadamu: Demi nama Yesus Kristus,
orang Nazaret itu, berjalanlah!’”
Terhadap pengemis lumpuh yang tiap hari
meminta-minta di Gerbang Indah itu, Petrus
berkata: “Lihatlah kepada kami.” Petrus
ingin si pengemis lumpuh itu melihat bahwa
mereka (Petrus dan Yohanes) adalah orangorang yang sederhana, bersahaja.
Mereka bukan orang yang membawa

emas atau perak disaku, namun mereka
punya HARTA yang paling berharga yaitu
Yesus Kristus Tuhan! Itulah sebabnya Petrus &
Yohanes dapat memberikan pada pengemis
lumpuh itu sesuatu yang jauh lebih berharga
dari sekedar emas atau perak. Itulah kuasa
dalam Nama Yesus Kristus yang mampu
memberinya kesembuhan permanen dari
kelumpuhan yang dia derita sejak lahir.
Pertanyaan: Sejujurnya, apakah yang kita
miliki dan andalkan? Emas perak ataukah
Yesus Kristus Tuhan?
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self reflection

FUNGSI MATA

M

ATA adalah PELITA TUBUH.
“Caramu memandang oranglah
menunjukkan siapa kamu. Jika
kamu memandang orang dan kamu mau
menolongnya, kamu akan penuh dengan
terang. Jika kamu memandang orang
dengan maksud pribadi, kamu akan penuh
dengan kegelapan. Dan jika pelita yang ada
padamu sungguh-sungguh gelap, kamu
mempunyai kegelapan yang luar biasa.”
(Matius 6:22-23)
Jadi...Jika matamu baik, teranglah
seluruh tubuhmu; Jika matamu jahat,
gelaplah seluruh tubuhmu. MATA adalah
POLA PIKIR & SUDUT PANDANG!
Banyak orang yang tak bisa mengerti
bahwa ada HARTA DI SORGA yang sudah
TUHAN siapkan bagi kita. Akibatnya
mereka mati-matian hanya berusaha untuk
mengumpulkan harta di bumi ini, padahal
BUMI TIDAK PERNAH DI PERINTAHKAN
UNTUK DI MILIKI.
Maka…SEMAKIN BANYAK yang DI
CARI, rasanya SEMAKIN SEDIKIT SAJA
yang BERHASIL DI MILIKI!
SEMAKIN BANYAK yang BERHASIL
DI KUMPULKAN, justru malah SEMAKIN
BESAR saja RASA KUATIR!

Mengapa KUATIR? Sebab harta di
bumi bisa berpindah tangan, berubah
kepemilikan…Di curi orang…Di sita bank…
Di tipu saingan…Di makan rentenir…Di
korupsi…Di devaluasi…Di likuidasi, dan
sebagainya.
Jadi, makin besar hartanya, makin besar
juga resikonya, yang mana MAKIN BESAR
juga RASA KUATIR takut kehilangannya.
Itulah sebabnya TUHAN berkata,
“JANGAN
KUATIR
akan
hidupmu,
bukankah hidup itu lebih penting dari
pada makanan dan tubuh itu lebih penting
daripada pakaian?” (Matius 6:25)
JIKA MATA “POLA PIKIR” dan “SUDUT
PANDANG” KITA TEPAT, mudah-mudahan
kita TIDAK KUATIR lagi tentang HIDUP INI.
HARTA DI BUMI tidak untuk di
kumpulkan dan di miliki, melainkan untuk di
kelola dan bisa jadi BERKAT bagi orang lain.
HARTA DI SORGA lah yang semestinya kita
KEJAR dan KUMPULKAN.
“Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu.
Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu,
dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang
diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah
gelisah dan gentar hatimu.” (Yohanes
14:27)

Life is too short to waste your valuable time with the
wrong people. Surround yourself with people that make you
better.”

- Joel Osteen

For He satisfies the longing soul, And fills the hungry soul
with goodness.”

- Psalm 107:9
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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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