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Selamat Sampai Tujuan
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: 1 Petrus 1:3-12
“Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu,
yaitu keselamatan jiwamu.” (ayat 9)
Jelang hari raya banyak orang memanfaatkan
libur panjang untuk mudik. Disepanjang
perjalanan banyak spanduk yang berslogan:
“Semoga sampai tujuan dengan selamat”.
Itulah pengharapan bagi setiap orang yang
berjalan dengan berbagai kendaraan.
Orang-orang Kristen yang telah dilahirkan
kembali oleh kasih karunia Allah, memiliki hidup
yang berpengharapan (ay. 3). Yaitu hidup kekal,
yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar
dan yang tidak layu, yang tersedia di sorga
(ay. 4). Jadi tujuan iman orang Kristen adalah
keselamatan jiwa (ay. 9), berdasarkan kasih
karunia Allah yang telah dinubuatkan oleh para
nabi. Iman yang digerakkan oleh Roh Kudus
untuk memberi kesaksian tentang karya
Kristus (ay. 11), yang sekarang disampaikan
dalam berita Injil (ay. 12).

Pencapaian iman Kristen adalah percaya
kepada Kristus dan mengasihi-Nya, walau
belum pernah melihat-Nya (ay. 8). Pengharapan
tujuan iman Kristen ini seharusnya membuat
orang Kristen bergembira, sekalipun hidup
menderita dalam berbagai cobaan (ay. 6),
untuk menguji kemurnian iman, yang jauh lebih
berharga dari emas murni (ay. 7). Seperti orang
yang menempuh perjalanan panjang, walau
melelahkan namun ada sukacita karena bisa
mencapai tujuan dengan selamat.
Sebab itu tetaplah tekun dan setia dalam
hidup bergaul dengan Tuhan. Kita harus giat
membaca dan merenungkan firman Tuhan,
sehingga kita lebih dekat dengan Tuhan. Agar
makin mengenal- Nya, makin mempercayaiNya dan makin mengasihi-Nya.
JIKA KITA BELUM PERCAYA DAN CINTA
YESUS, BERARTI IMAN KITA BELUM
MENCAPAI TUJUAN.

“Jesus is the PERFECT Savior of IMPERFECT people. Even when you’ve made a mistake,
call on His name and He will come to your RESCUE. ~ Joseph Prince

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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BEDA DANAU GALILEA DAN LAUT MATI
Ada 2 danau yang sangat terkenal di negara
kecil Israel; Danau Galilea dan Danau “Laut”
Mati. Danau Galilea dan Laut Mati samasama mendapatkan air dari sumber yang
sama, yaitu “Sungai Jordan”.
DANAU GALILEA
Sangat indah, dikelilingi oleh pohon-pohonan
rindang serta ditumbuhi dengan berbagai
jenis tanaman, buah-buahan dan beraneka
ragam bunga, sehingga banyak orang yang
bermukim di sekitarnya. Di dalam danaunya
banyak jenis ikan, hewan air dan tanaman air
yang berkembang melimpah. Sebaliknya...
LAUT MATI
Merupakan tempat yang tidak bisa ditinggali.
Gersang dan panas. Tidak ada tumbuhan
atau spesies hewan yang dapat hidup di
dalam maupun di sekeliling Laut Mati.
Mengapa keduanya bisa “sangat berbeda”,
walaupun berasal dari sumber air yang sama?
Hal ini terjadi, karena:
DANAU GALILEA
“menerima dan memberi”, yaitu menerima air
dari Sungai Jordan, kemudian menyalurkan
dan memberikan airnya ke danau lain. Airnya
juga dipakai untuk pengairan kebun-kebun
buah di sekitar Danau Galilea. Airnya memberi
kehidupan. Sedangkan...
LAUT MATI
Hanya “menerima dan menampung” air
Sungai Jordan untuk dirinya sendiri dan tidak
pernah menyalurkan airnya ke tempat lain.

Sama sekali tidak ada kehidupan alias mati.
PESAN MORAL: Jika HIDUP kita hanya
MENERIMA saja..dan..tidak mau MEMBERI,
BERBAGI dan MENYALURKAN BERKAT
yang kita terima dari TUHAN, maka hidup kita
akan penuh dengan penyakit dan masalah.
Sikap hati dan cara hidup seperti
“Laut Mati” ini tidak akan membuat kita
HIDUP BAHAGIA dan memberikan DAMAI
SEJAHTERA dalam hati kita. Sebagai orang
PERCAYA dan TAKUT akan TUHAN...Jangan
hanya menerima saja, akan tetapi mari kita
“belajar memberi” kepada orang lain, bahkan
dari segala kekurangan kita.
Tuhan pasti memberkati orang-orang
yang memberi dan berbagi, karena semuanya
milik TUHAN dan Dia menghendaki agar kita
mau dan dipercaya untuk menyalurkannya
berkat kepada sesama, terutama kepada
orang-orang yang hina.
Apa saja yang telah kita terima, baik
anugerah,
berkat,
talenta,
kekayaan,
kepandaian, fasilitas, kesempatan dan
keberhasilan, semuanya itu hanya merupakan
PEMBERIAN TUHAN dan MILIK TUHAN yang
dipercayakan kepada kita, agar hidup kita
dapat dipakai sebagai ALAT TUHAN yang
efektif dan menjadi SALURAN BERKAT dari
TUHAN, bagi orang-orang yang dipilihNya.
Oleh karena itu mari kita: bagikan ILMU
yang kita miliki, bagikan TALENTA yang kita
miliki, bagikan BERKAT yang kita miliki.
Jika kita DAPAT DIPERCAYA, maka:
TUHAN akan MEMPERCAYAKAN lebih
banyak dan lebih besar lagi. Selamat pagi
Tuhan Memberkati.

“Change it up. Explore new places. Meet new people. There are too many opportunities in
life to be stuck in a routine!” - Rick Godwin
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Bagaimana Keadaanmu Hari Ini?
Ayat Bacaan: Efesus 5:15-17
“Karena itu, perhatikanlah dengan seksama,
bagaimana kamu hidup, janganlah seperti
orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan
pergunakanlah waktu yang ada, karena harihari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah
kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya
kamu mengerti kehendak Tuhan.”
Mengapa kanker sangat berbahaya? Salah
satu penyebabnya adalah karena tidak
adanya gejala yang jelas dalam tahaptahap awal. Biasanya penderita kanker tidak
mampu mendeteksi keberadaan kanker ini
karena sekilas semuanya tampak baik-baik
saja. Dan kecurigaan mulai muncul ketika
kesehatan penderita mulai menurun secara
drastis. Biasanya saat kanker terdeteksi,
semuanya sudah terlambat. Sama halnya
dengan dosa. Perlu diperhatikan di sini
bahwa Paulus memulai pesannya dengan
kalimat “Perhatikanlah dengan seksama,
bagaimana kamu hidup.” Terlihat jelas bahwa
ada penekanan yang sangat penting. Paulus
tidak hanya berkata “perhatikan hidupmu”,
tapi juga ada himbauan untuk sebuah
kewaspadaan. Mengapa demikian? Karena
kita sering berasumsi, bahwa tidak ada yang
salah dalam kehidupan kita, terutama pada
saat hidup kita terlihat semuanya lancar. Dan
seperti kanker, ketika kita sadar, semuanya
sudah terlambat.
Mungkin rumah tangga kita sudah hancur
atau kuliah kita berantakan, atau yang lain.

Kesalahan fatal yang sering manusia lakukan
adalah menghubungkan dosa hanya dengan
hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup.
Contohnya, bukankah kita lebih sering
mengintrospeksi diri saat kehidupan kita
mengalami banyak benturan? Di saat hidup
susah, kita baru bertanya “apakah ada dosa
dalam hidupku?” atau “apakah hidupku benar
di hadapan Tuhan?” Tapi pernahkah kita
bertanya seperti itu ketika di tengah-tengah
kesuksesan kita? Hidup sukses bukan
berarti hidup benar. Paulus berkata dalam
ayat 16, “hari-hari ini adalah jahat”. Dia tidak
berkata bahwa hari ini jahat saat hidup kita
tidak baik. Semua hari adalah jahat, itulah
sebabnya kita harus selalu waspada. Paulus
berkata “usahakanlah supaya kamu mengerti
kehendak Tuhan”.
Mari kita lihat hidup kita saat ini dengan
seksama. Apakah yang paling kita usahakan
dalam hidup ini? Apakah untuk mengetahui
kehendak Tuhan atau untuk mengejar
kehendak
kita
sendiri?
Pengetahuan
akan kehendak Tuhan tidak terjadi secara
otomatis. Paulus berkata “usahakanlah!”,
hal ini adalah sesuatu yang harus kita kejar
setiap saat. Dalam Roma 12:2 juga Paulus
berpesan supaya kita tidak menjadi serupa
dengan dunia, tetapi untuk senantiasa
memperbaharui akal budi kita melalui
firmanNya, sampai kita mengerti apa yang
baik, berkenan kepadaNya, dan yang
sempurna.

You CAN. With God’s help you can close the gap between
the person you are and the person you want to be.”
- Max Lucado
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THE LAST LECTURE

R

andy Pausch, 47 tahun, seorang dosen
ilmu komputer dari Universitas Mellon,
United States meninggal akibat kanker
pankreas yang dideritanya pada 2008 silam.
Di akhir hidupnya ia menulis sebuah buku
yang berjudul “The Last Lecture” (Pengajaran
Terakhir) yang menjadi salah satu buku bestseller di tahun 2007.
Dan apa yang menjadi warisan yang
ditinggalkannya? Di dalam sebuah surat
untuk istrinya, Jai, dan anak-anaknya, Dylan,
Logan dan Chloe, ia menuliskan secara indah
mengenai “panduan menuju kehidupan yang
lebih baik” untuk diikuti istri dan anaknya.
Semoga Anda diberkati melalui tulisan ini.
KUNCI UNTUK MEMBUAT HIDUP ANDA
LEBIH BAIK
PERSONALITY:
1.	
Jangan membandingkan hidup Anda
dengan orang lain karena Anda tidak
pernah tahu apa yang telah mereka lalui
2.	Jangan berpikir negatif akan hal-hal yang
berada diluar kendali Anda, melainkan
salurkan energi Anda menuju kehidupan
yang dijalani saat ini, secara positif
3.	
Jangan bekerja terlalu keras, jangan
lewati batasan Anda
4.	Jangan memaksa diri Anda untuk selalu
perfect, tidak ada satu orang pun yang
sempurna
5.	
Jangan membuang waktu Anda yang
berharga untuk gosip
6.	Bermimpilah saat Anda bangun (bukan
saat tertidur)
7.	Iri hati membuang-buang waktu, Anda
sudah memiliki semua kebutuhan Anda
8.	Lupakan masa lalu. Jangan mengungkit
kesalahan pasangan Anda di masa lalu.
Hal itu akan merusak kebahagiaan Anda
saat ini

9.	
Hidup terlalu singkat untuk membenci
siapapun itu. Jangan membenci
10.	
Berdamailah dengan masa lalu Anda
agar hal tersebut tidak menganggu masa
ini
11.	Tidak ada seorang pun yang bertanggung
jawab atas kebahagiaan Anda kecuali
Anda
12.	Sadari bahwa hidup adalah sekolah,
dan Anda berada di sini sebagai pelajar.
Masalah adalah bagian daripada
kurikulum yang datang dan pergi
seperti kelas aljabar (matematika) tetapi,
pelajaran yang Anda dapat bertahan
seumur hidup
13.	Senyumlah dan tertawalah
14.	
Anda tidak dapat selalu menang
dalam perbedaan pendapat. Belajarlah
menerima kekalahan
COMMUNITY:
15.	
Hubungi keluarga Anda sesering
mungkin
16.	Setiap hari berikan sesuatu yang baik
kepada orang lain
17.	Ampuni setiap orang untuk segala hal
18.	Habiskan waktu dengan orang-orang di
atas umur 70 dan di bawah 6 tahun
19.	
Coba untuk membuat paling sedikit 3
orang tersenyum setiap hari
20.	
Apa yang orang lain pikirkan tentang
Anda bukanlah urusan Anda
21.	
Pekerjaan Anda tidak akan menjaga
Anda di saat Anda sakit, tetapi keluarga
dan teman Anda. Tetaplah berhubungan
baik
LIFE:
22.	
Jadikan Tuhan sebagai yang pertama
dalam setiap pikiran, perkataan, dan
perbuatan Anda
berlanjut ke halaman 6...
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self reflection

Janganlah berselisih
Avoid arguments at all cost, because you
never win anyway:
1.	
Kalau berselisih dengan “pelanggan”,
walaupun kita menang...Pelanggan
tetap akan lari.
2.	Kalau berselisih dengan “rekan sekerja”,
walaupun kita menang...tiada lagi
semangat bekerja dalam tim.
3.	
Kalau berselisih dengan “boss”,
walaupun kita menang...Tiada lagi masa
depan di tempat itu.
4.	
Kalau berselisih dengan “keluarga”,
walaupun kita menang...Hubungan
kekeluargaan akan renggang.
5.	
Kalau berselisih dengan “teman”,
walaupun kita menang...Yang pasti kita
akan kekurangan teman.
lanjutan dari halaman 5...
23.	Tuhan menyembuhkan segala sesuatu
24.	Lakukan hal yang benar
25.	Sebaik/ seburuk apapun sebuah situasi,
hal tersebut akan berubah
26.	Tidak peduli bagaimana perasaan Anda,
bangun, berpakaian, dan keluarlah!
27.	Yang terbaik belumlah tiba
28.	
Buang segala sesuatu yang tidak
berguna, tidak indah, atau mendukakan
29.	
Ketika Anda bangun di pagi hari,
berterima kasihlah pada Tuhan untuk itu

6.	
Kalau berselisih dengan “pasangan”,
walaupun
kita
menang...Perasaan
sayang pasti akan berkurang.
7.	
Kalau berselisih dengan “siapapun”,
walaupun kita menang...Pada prinsipnya
kita kalah.
Yang menang, hanya Ego diri sendiri yang
tinggi dan naik adalah Emosi. Yang jatuh
adalah Citra dan Jati diri kita sendiri. Tidak
ada artinya kita menang dalam perselisihan.
Apabila menerima teguran, tidak usah
terus melenting atau berkelit, bersyukurlah,
masih ada yang mau menegur kesalahan
kita...Berarti masih ada orang yang
memperhatikan dan menyayangi kita.
Intinya: tidak semua masalah harus
diselesaikan dengan emosi DAN mengalah
tidak selalu berarti kalah.
30.	Jika Anda mengenal Tuhan, Anda akan
selalu bersukacita. So, be happy ☻
Saat Anda mempelajari semua hal di atas,
bagikan tulisan ini kepada orang-orang yang
Anda cintai, teman-teman sepermainan Anda,
teman-teman kantor, maupun orang-orang
yang tinggal dengan Anda. Pengetahuan ini
tidak hanya akan memperkaya Anda tetapi,
orang disekeliling Anda.
INGAT:
KITA
HADIR
UNTUK
MEMBAGIKAN HAL-HAL YANG BAIK!

When you pray, something powerful happens. The miracle is set into
motion. You may not see anything happening, but God is working.”

- Joel Osteen
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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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