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Karib Dengan Tuhan
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Keluaran 33:1-23
“Dan TUHAN berbicara kepada Musa
dengan berhadapan muka seperti seorang
berbicara kepada temannya; kemudian
kembalilah ia ke perkemahan.” (ayat 11)
Dengan sahabat karib, kita lebih mengenal
sifat, kebiasaan dan kesenangannya.
Kadang sebelum dia berbicara, kita sudah
tahu apa maunya. Demikian pula Musa. Ia
akrab dengan Tuhan. Keinginannya bisa ia
ungkapkan langsung kepada Tuhan dengan
berhadapan muka.
Padahal, tidak seorang pun yang dapat
melihat Allah dan tetap hidup. Hanya orang
yang suci hatinya yang dapat melihat
Allah. Setelah peristiwa anak lembu emas,
Musa membentangkan sebuah kemah di
luar perkemahan orang Israel agar setiap
orang yang mencari Tuhan dapat datang
ke kemah itu. Ini merupakan anugerah bagi
bangsa Israel, mengingat mereka adalah
bangsa pemberontak. Dosa menghalangi
keakraban mereka dengan Tuhan. Namun

anugerah-Nya tetap nyata bagi mereka
melalui Kemah Pertemuan. Di Kemah
Pertemuan itu, Tuhan berbicara dan
menyatakan janji penyertaan kepada Musa
dengan berhadapan muka seperti seorang
berbicara kepada temannya.
Bisa akrab dengan Allah tentu merupakan
anugerah. Anugerah yang direspons
dengan penyembahan dan ketaatan pada
kehendak-Nya. Menjadi karib dengan Allah
akan merasakan dan menikmati hadirat
Tuhan. Bagi kita, Kristuslah pengantara kita
yang mempersatukan kita dengan Allah.
Melihat Kristus berarti melihat Allah karena
di dalam Dialah seluruh kepenuhan Allah
berada. Di dalam Kristus, kita dapat bergaul
akrab dengan Allah, melalui persekutuan
pribadi dengan Allah tiap-tiap hari. Namun
tentu keakraban itu harus direspons dengan
hidup suci dan taat pada firman-Nya.
KEAKRABAN
DENGAN
MEMBUAT KITA SEMAKIN
MENGERTI KEMAUAN-NYA.

TUHAN
MUDAH

POOls of water in the
wilderness
Psalms 114:7-8
“Tremble, O earth, at the presence of the Lord, At the
presence of the God of Jacob, Who turned the rock
into a pool of water, The flint into a fountain of waters.”
(NKJV)
Ulangan 8:7
“Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan
Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi
kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air!.” (TB)
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PEMBAWA BERKAH
Tahukah siapa orang yang membawa berkah
dalam Kehidupan Kita?
•	Pertama: Orang yang membantu kita
ketika Susah.
•	Kedua: Orang yang meninggalkan kita
ketika Susah.
•	Ketiga: Orang yang menyebabkan kita jadi
Susah.
Mengapa membawa BERKAH???
Karena ke 3 jenis orang ini secara tidak
langsung selain melatih kesabaran (Potensi
Diri) kita, juga membuat kita semakin dewasa
dan bijaksana.
Ketika ada orang bicara mengenai Anda di
belakang, itu adalah tanda bahwa Anda sudah
ada di depan mereka.
Saat orang bicara merendahkan diri Anda,
itu adalah tanda bahwa Anda sudah berada di
tempat yang lebih tinggi dari mereka.

Saat orang bicara dengan nada iri
mengenai Anda, itu adalah tanda bahwa Anda
sudah jauh lebih baik dari mereka.
Saat orang bicara buruk mengenai
Anda, padahal Anda tidak pernah mengusik
kehidupan mereka, itu adalah tanda bahwa
kehidupan Anda sebenarnya lebih indah dari
mereka.
“Payung tidak dapat menghentikan hujan
tapi membuat Anda bisa berjalan menembus
hujan untuk mencapai Tujuan.”
Orang pintar bisa gagal, orang hebat
bisa jatuh, tetapi orang yang RENDAH HATI
dan SELALU SABAR dalam segala hal akan
selalu mendapat jalan untuk menempatkan diri
dengan seimbang karena kokoh pijakan nya.
Semoga kita bisa menjadi orang yang
selalu NIATnya BAIK. RENDAH HATI dan
SABAR. NIAT BAIK caranya harus baik HASIL
BAIK.

universitas kehidupan

S

eorang yang DEKAT dengan Tuhan
bukan berarti tidak ada AIR MATA,
seorang yang TAAT pada Tuhan bukan
berarti tidak ada KEKURANGAN, seorg yang
TEKUN berdoa, bukan berarti tidak ada
masa-masa SULIT. Tapi orang teresbut akan
selalu mengalami PENYERTAAN Tuhan.
Seandainya BERGUMUL pasti ada
HARAPAN, seandainya di Padang Gurun
pasti DIPELIHARA oleh Tuhan, seandainya
masih dalam PROSES suatu saat pasti
DIPROMOSIKAN Tuhan. Biarlah Tuhan
yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita.
Karena Tuhan TAU waktu yang TEPAT untuk
memberikan yang TERBAIK.
Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat
itu kau sedang belajar tentang KETULUSAN.

Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka
saat itu kau sedang belajar KEIKHLASAN.
Ketika hatimu terluka sangat dalam,
maka saat itu kau sedang belajar tentang
MEMAAFKAN.
Ketika kau harus lelah dan kecewa,
maka saat itu kau sedang belajar tentang
KESUNGGUHAN.
Ketika kau merasa sepi dan sendiri,
maka saat itu kau sedang belajar tentang
KETANGGUHAN.
Ketika kau harus membayar biaya yang
sebenarnya tidak perlu kau tanggung,
maka saat itu kau sedang belajar tentang
KEMURAH-HATIAN.
Tetap semangat...Tetap sabar...Tetap
tersenyum..,Terus belajar...
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Karena kau sedang menimba ilmu di
universitas KEHIDUPAN. TUHAN menaruhmu
di tempatmu yang sekarang, bukan karena
kebetulan.
Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui:
kemudahan, kesenangan, dan ketenangan.
Mereka dibentuk melalui KESUKARAN,
TANTANGAN dan AIRMATA.

Ketika engkau mengalami sesuatu
yang sangat berat dan merasa ditinggalkan
sendiri dalam hidup ini. Angkatlah Tangan
dan Kepalamu ke atas, tataplah masa
depanmu...Ketahuilah
TUHAN
sedang
mempersiapkanmu untuk menjadi ORANG
YANG LUAR BIASA.

Prinsip Keteladanan

J

arang sekali orang bisa berubah karena
dipaksa. Kita tidak bisa mengubah
orang lain karena perubahan hanya
bisa terjadi dari kesadaran diri. Yang bisa
kita lakukan hanyalah menciptakan suasana
kondusif untuk mendorong orang lain
berubah.
Keteladanan hidup adalah perhiasan
batin; punya daya pikat; menarik orang
untuk berusaha memilikinya juga. Apakah
Anda ingin orang yang Anda kasihi berubah?

Jangan katakan, “Aku akan mengubah dia!”
Mintalah Tuhan yang mengubah orang
tersebut. Sementara itu, berusahalah untuk
mengubah diri Anda sendiri. Tunjukkan
keteladanan yang simpatik.
Memang butuh waktu lama, tetapi
perjuangan Anda tak akan sia-sia. Perlahan
tapi pasti, perubahan akan terjadi.
Keteladanan itu bagaikan magnet Ia menarik
orang mengikuti apa yang contohkan.

Kau orang yang diberkati

J

ika kau terbangun pagi ini dan merasa
lebih bugar dan sehat dari kemarin, kau
lebih diberkati dari berjuta orang yang
tidak akan bertahan hidup minggu ini.
Jika kau belum pernah mengalami bahaya
perang, kesepian di penjara, kepedihan
akibat penyiksaan, atau kelaparan, kau lebih
beruntung dari 500 juta orang di dunia.
Jika kau memiliki cadangan makanan di
lemari es, tumpukan pakaian di lemari, langitlangit untuk berteduh, kau lebih kaya dari
75% manusia di dunia ini.
Jika kau memiliki simpanan di bank,
beberapa lembar cash dollar dan kartu kredit
di dompet, kau termasuk diantara 8% orangorang yang berada di tingkat kesejahteraan
dunia.
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Jika kau telah menikah dan orang tuamu
masih hidup, kau tergolong langka, bahkan di
negara-negara makmur sekalipun.
Jika kau dapat memegang tangan
seseorang, memeluk mereka atau bahkan
membiarkan mereka bersandar di bahumu,
kau sangat dianugerahi karena kau memiliki
sentuhan penyembuhan.
Jika kau dapat membentuk senyuman
tulus di wajahmu dan dapat bersyukur atas
apa yang kau capai, kau diberkati karena
termasuk dari sedikit orang yang bisa seperti
itu, karena kebanyakan tidak.
Hitunglah
berkat-berkatmu
dan
sampaikan
pada
sahabat-sahabatmu
untuk mengingatkan semua orang betapa
diberkatinya kita semua.
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self Reflection
Ketika saya bangun di pagi hari, saat masih
di tempat tidur, saya bertanya pada diri
sendiri, “Apa sih rahasia untuk mencapai
sukses?” Ternyata saya menemukan
jawabannya pada kamar ini.
•	AC bilang: Dingin (hati kita harus sabar)
•	Atap bilang: Tinggi (harus dengan
semangat mencapai yang dicitacitakan)
•	Jendela bilang: Mari kita lihat jauh ke
depan (visioner)

•	Jam bilang: Setiap menit adalah
harapan
•	Kaca bilang: Sebelum bertindak dan
berucap, lihatlah diri sendiri terlebih
dahulu (introspeksi)
•	Kalender bilang: Bersyukurlah karena
kita masih diberi waktu
•	Pintu bilang: Ayo kita berusaha
mencapai apa yang kita inginkan
Dan selain itu jangan lupa untuk menjaga
hati dari rasa iri dan ucapan yang menyakiti.

YOU CAN CHANGE
Ayat Bacaan: Roma 6:4
“Dengan demikian kita telah dikuburkan
bersama-sama dengan Dia oleh baptisan
dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus
telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh
kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup
dalam hidup yang baru.”
Kita tidak akan pernah mencapai destiny kita
dengan memikirkan hal-hal yang negatif. Saat
kita bangun di pagi hari, mulailah berkata, “I love
my life. It is wonderful. I thank God for everything
He has given me.”

Kita akan melakukan sesuatu yang baik bagi
diri kita sendiri, apabila kita mulai memikirkan
pikiran-pikiran yang benar sehingga kita juga
akan memilih tindakan-tindakan yang benar.
Dengan menabur tindakan-tindakan yang
benar, kita akan membentuk kebiasaankebiasaan yang baru. Saat kita mulai
menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baru,
kita akan mengubah karakter kita. Dan saat
karakter kita berubah, kita akan bergerak
menuju destiny yang telah Tuhan tetapkan
untuk kita. By God’s power you can live in
newness of life.

Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan
hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil
dengan kasih yang besar.”
- Mother Teresa

Setetes kebencian di dalam hati pasti akan membuahkan
penderitaan, tapi setetes kasih di dalam relung hati akan
membuahkan kebahagiaan.”
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self Reflection

sampah hati
Seorang
laki-laki
yang
berbeda
paham dengan seorang Guru Spiritual
mengeluarkan kecaman dan kata-kata
kasar meluapkan kebenciannya kepada
Sang Guru. Sang Guru hanya diam,
mendengarkannya dengan sabar, tenang
dan tidak berkata apa pun.
Setelah lelaki tersebut pergi, si
murid yang melihat peristiwa itu dengan
penasaran bertanya: mengapa Sang Guru
diam saja tidak membalas makian lelaki
tersebut.
Beberapa saat kemudian, maka Sang
Guru bertanya kepada si murid: “Jika
seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu
tidak mau menerimanya, lalu menjadi milik
siapa kah pemberian itu?” “Tentu saja
menjadi milik si pemberi”, jawab si murid.
“Begitu pula dengan kata-kata kasar
itu”, tukas Sang Guru. “Karena aku tidak
mau menerima kata-kata itu, maka katakata tadi akan kembali menjadi miliknya.
Dia harus menyimpannya sendiri. Dia
tidak menyadari, karena nanti dia harus
menanggung akibatnya! Karena energi
negatif yang muncul dari pikiran, perasaan,
perkataan, dan perbuatan hanya akan
membuahkan penderitaan hidup.”
Kemudian, lanjut Sang Guru: “Sama
seperti orang yang ingin mengotori langit
dengan meludahinya. Ludah itu hanya akan
jatuh mengotori wajahnya sendiri. Demikian
halnya, jika di luar sana ada orang yang

marah-marah kepadamu...biarkan saja...
ampuni, karena mereka sedang membuang
SAMPAH HATI mereka: jika engkau diam
saja, maka sampah itu akan kembali
kepada diri mereka sendiri, tetapi kalau
engkau tanggapi, berarti engkau menerima
sampah itu. Kamu akan luka batin!
“Hari ini begitu banyak orang di jalanan
yang hidup dengan membawa sampah
di hatinya (sampah kekesalan, sampah
amarah, sampah kebencian, dan lainnya)
maka jadilah kita orang yang BIJAK dan
waspada selalu!”
Sang Guru melanjutkan nasehatnya:
“Jika engkau tak mungkin memberi,
janganlah mengambil. Jika engkau terlalu
sulit untuk mengasihi, janganlah membenci.
Jika engkau tak dapat menghibur orang
lain, janganlah membuatnya sedih.
Jika engkau tak bisa memuji, janganlah
menghujat. Jika engkau tak dapat
menghargai, janganlah menghina. Jika
engkau tak suka bersahabat, janganlah
bermusuhan.”
Inilah saatnya - kita melatih diri untuk
membuang semua sampah yang ada di
hati kita...tiap pagi dalam nama Yesus!
Marilah kita renungkan untuk diri kita
masing-masing: mampukah kita mengikuti
nasehat dan meneladani kebijakan Sang
Guru...Yesus Kristus yang lemah lembut
dan rendah hati. Maka jiwamu mendapat
ketenangan (Matius 11:29).

Mazmur 46:2
Tak ada yang SUKAR bagi orang BENAR. Tak ada yang BERAT bagi orang TAAT
Tak ada yang MAHAL bagi orang MURAH HATI. Tak ada yang MUSTAHIL bagi orang
PERCAYA!! TUHAN itu sebagai PENOLONG dalam kesesakan sangat TERBUKTI!
Apa masih takut menghadapi hidup?Mujizat pasti terjadi!
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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
07 kingdomnews

