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Menikmati Tidur

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: Mazmur 4
“Dengan tenteram aku mau membaringkan
diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah,
ya TUHAN, yang membiarkan aku diam
dengan aman.” (ayat 9)
Saya sangat bersyukur kalau saat ini mudah
sekali pulas jika tidur. Betapa menderitanya
jika untuk tidur saja penuh dengan perjuangan.
Saya pernah mengalaminya, sewaktu SMA,
karena over dosis minum obat maka saya
tidak bisa tidur selama seminggu. Sungguh
menderita, badan rasanya melayang seperti
tidak menapak di tanah. Betapa mahal
harganya kenikmatan tidur.
Mazmur 4 ini berisi doa Daud pada
malam hari menjelang tidur. Daud sadar
betul bahwa Tuhan mendengarkannya
jika ia berseru kepada-Nya. Oleh karena
itu Daud mencurahkan isi hatinya kepada
Tuhan sebelum tidur. Ia menaikkan syukur
atas berkat Tuhan yang telah dicurahkan
kepadanya. Yang lebih mengharukan adalah
penyerahan diri Daud begitu total kepada

Tuhannya. Di akhir doanya Daud membuat
pernyataan bahwa hanya Tuhan yang
membiarkan ia diam dengan aman, maka ia
merasa tenteram sewaktu membaringkan diri
untuk tidur.
Saya sangat yakin bahwa Daud segera
tertidur pulas setelah doanya di malam hari
menjelang tidur itu. Kunci tidur pulas adalah
berserah total kepada kekuasaan Tuhan. Rasa
ketakutan, kekhawatiran dan banyak pikiranpikiran yang lain adalah penyebab orang tidak
bisa tidur, atau pun tidur dengan kualitas
yang tidak bagus. Mari belajar dari Daud.
Berdoalah sebelum tidur dengan kepasrahan
total. Yakinlah bahwa Tuhan yang Maha baik
akan menjaga hidup kita. Singkirkan pikiranpikiran negatif yang mengganggu tidur kita.
Karena dengan dipikirkan juga tidak akan
menolong apa-apa. Berserah itu indah.
UANG BISA MEMBELI TEMPAT TIDUR
MEWAH TETAPI TIDAK BISA MEMBELI
TIDUR NYENYAK. - ANONIM

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)
Mazmur 114:7-8
“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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GAGAL BUNUH DIRI SETELAH KE GEREJA

J

udith Halim, Dari Satpam Hingga
Meraih Award South East Asia Women
Excellence 2012 di Singapura. Ide dan
kreativitas datangnya dari TUHAN termasuk
untuk menu restoran.
Judith Halim, orang Pematang Siantar.
Judih Halim dahulu adalah seorang petugas
kebersihan, tidak bisa Bahasa Inggris dan
hidup sangat miskin di Singapura setelah ia
ikut suami pertamanya pindah dari Pematang
Siantar. Ia ditinggal suami pertama setelah
anaknya lahir dalam keadaan kelainan otak
dan jantung. Tanpa pekerjaan, tanpa uang
sama sekali. Ketika itu ia sangat depresi,
putus asa, Judith Halim memutuskan bunuh
diri. Sebuah panggilan telepon mengubah
hidupnya.
Dari ujung telepon, seorang agen asuransi
menawarkan polis asuransi jiwa yang tentu
saja ditolak oleh Judith yang berpikir untuk
mati. Buat apa punya asuransi? Namun entah
bagaimana percakapan berakhir dengan
ajakan ke gereja. Judith Halim yang asli
Tionghoa ini belum pernah ke gereja namun
ia mau ikut ajakan agen asuransi itu. Di gereja,
Judith Halim alami perubahan terbesar
dalam hidupnya. Ia mendengar pendeta
mengatakan, “Saya tau ada yang ingin
bunuh diri di sini. Please jangan lakukan itu
karena Tuhan mengasihimu.” Judith melihat
seluruh orang yang hadir seperti berwarna
merah (diselubungi Darah TUHAN Yesus).
Judith kemudian didoakan oleh pendeta. Ia
pulang dan tidur. Esoknya ia bangun dengan
hati yang berbeda. TUHAN memberi gairah
hidup, dunia terlihat begitu indah sehingga
Judith batal bunuh diri dan mulai membangun
hubungan dengan Tuhan.
Judith kemudian bekerja sebagai seorang
petugas kebersihan, kemudian menjadi
satpam tepatnya koordinator satpam karena

bisa berbahasa Melayu. Anak buah Judith
pria semua lho, sementara Judith cantik imutimut dan mungil. Judith kemudian disuruh ikut
kursus Bahasa Inggris oleh kantor. Kariernya
kemudian menanjak hingga mencapai
posisi CEO di sebuah retail namun justru
TUHAN menyuruh Judith mundur, keluar dari
pekerjaannya. Judith taat meski bingung. Tiap
hari Judith bertanya apa rencana Tuhan. Ayat
yang ia ulang-ulang perkatakan saban hari
adalah ayat dari Amsal 3:5-6, “Percayalah
kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan
janganlah bersandar kepada pengertianmu
sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu,
maka Ia akan meluruskan jalanmu.”
Kesaksian Judith Halim yang sangat
menarik adalah bagaimana ia yang tidak
bisa masak tapi ia “mendengar” Tuhan ingin
ia buka restoran. Ia kembali memilih menaati
Tuhan untuk masuk dalam bidang yang ia
tidak tahu sama sekali. Judith Halim tunduk
pada kehendak Tuhan meski harus berjibaku
di dapur. Mujizat itu nyata. Masakan yang ia
produksi laris manis dan cuma butuh waktu
3 bulan untuk menjadi peraup penjualan
tertinggi di sebuah food court di Singapura.
Luar biasa ya penyertaan TUHAN itu.
Nah, ini bagian “aneh tapi nyata”....,
ternyata Judith Halim mendapat petunjuk
menu apa yang harus ia masak itu dari
TUHAN sendiri yang dinyatakan dalam
mimpi. Jadi jika Anda menikmati hidangan
di restoran Judith Halim, bisa jadi itu
adalah menu dari Tuhan. Kini melalui bisnis
restorannya, Olive Vine di Singapura, Judith
Halim menolong banyak orang miskin dan
kelaparan sebagaimana dirinya dulu yang
pernah sangat lapar karena irit makanan.
Pelayanan untuk orang miskin menjangkau
Myanmar, Malaysia, Jakarta, Kalimantan dan
Manila. Bagi anda yang tinggal di Singapura
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silakan order delivery menu-menu Olive Vine.
Kesuksesan Olive Vine membuat Judith
Halim, mantan satpam ini dianugerahi award
South East Asia Women Excellence 2012.
Orang Indonesia lho ini yang dapat award
bidang entrepreneurship. Keren kan...
Judith kini hidup bersama suami yang
sembuh dari kanker dan anaknya yang
disembuhkan Tuhan dari kelainan jantung
dan otak. Kini Judith Halim menjadi Hamba
TUHAN, penginjil yang kerap melayani di
Indonesia. Dalam waktu dekat, Judith dan
suaminya akan melayani pasien kanker
dan keluarganya di MGK Kemayoran. Kita

bersyukur Judith Halim juga mengerti aliyah
yaitu kembalinya orang Yahudi ke Israel.
Kisah nyata Judith Halim ini kiranya
membawa kita semakin sungguh-sungguh
dalam iman kepada Tuhan Yesus. Hidup
terpuruk, hilang harapan, tanpa masa depan,
penyakit, kemiskinan...itu semua bisa diubah
oleh TUHAN Yesus. Tidak ada yang mustahil.
Satu hal yang jelas, penundukan diri dan
ketaatan Judith yang selalu melakukan
kehendak TUHAN membuat rancangan indah
dari TUHAN tergenapi di dalam hidupnya.
Amin. Semangat! Imanuel buat kita semua.

Mengetuk Pintu

P

ernahkah kita melihat gambar Tuhan
Yesus yang sedang berdiri di depan
sebuah pintu sambil mengetuk?
Gambar tersebut dibuat oleh seorang seniman
bernama Holman Hunt.
Ada peristiwa menarik saat Holman Hunt
membuat gambar tersebut. Ketika ia sudah
selesai menggambar, ia ingin mengetahui
tanggapan dari rekan-rekannya terhadap
gambar Tuhan Yesus yang sedang berdiri
didepan pintu dan mengetuk. Semua rekanrekannya dengan teliti dan kritis mencoba
menemukan kesalahan dalam gambar
tersebut. Namun, rekan-rekannya tidak
bisa menemukan kesalahan, justru mereka
memujinya.
Hal ini membuat Holman Hunt merasa tidak
puas, ia memanggil rekan-rekannya yang lain
dan memintanya mencari kesalahan dengan
lebih teliti secara profesional. Tetapi mereka
pun tidak bisa menemukan kesalahannya.
Sampai salah seorang rekannya yang masih
amatir merasa menemukan kesalahan yang
sangat mendasar yaitu Holman Hunt lupa
membuat pegangan pembuka pintu. Akhirnya
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semua orang setuju itulah kesalahan mendasar
yang dibuat Holman Hunt.
Holman Hunt memberikan jawaban yang
sangat mengejutkan semua orang bahwa itu
bukan suatu kesalahan atau keteledoran. Ia
sengaja membuat gambar Tuhan Yesus berdiri
didepan pintu yang tidak memiliki handle pintu
luar karena itu adalah gambar Tuhan Yesus
yang berdiri didepan “pintu hati”, bukan pintu
rumah. Pintu Hati hanya bisa dibuka dari dalam
sehingga tidak ada handle pintu luarnya.
Dalam kemaha-kuasaan-Nya, Tuhan
Yesus tidak pernah memaksa seseorang
untuk percaya kepada-Nya. DIA tidak pernah
menggunakan kuasaNya untuk memaksa kita
bertobat dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus
mau setiap manusia menggunakan kehendak
bebas yang mereka miliki untuk memilih DIA
daripada hidup dalam dosa. Pilihan ini muncul
dari suara hati manusia sendiri yang sudah
dicerahkan oleh Roh Kudus.
Bila saat ini kita masih jatuh bangun dalam
dosa, masih menyembunyikan dosa atau
tidak bisa melepaskan dosa, ingatlah Tuhan
Yesus sedang berdiri dan mengetuk pintu hati
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kita. Dia tetap menunggu sampai kita mau
membuka pintu hati kita untuk menerimaNya.
Jadi...jangan kunci hati kita...bukalah pintu

hati kita lewat heningnya doa dan biarkan
Tuhan Yesus masuk dan tinggal di dalam hati
kita.

Penghalang
Ayat Bacaan: Markus 10:22
“Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa,
lalu pergi dengan sedih, sebab banyak
hartanya.”
Ada banyak bermacam-macam penghalang
antara manusia dengan Yesus yang
harus disingkirkan. Tiap-tiap orang punya
penghalang yang berbeda-beda.
Dalam kasus orang muda yang kaya itu,
penghalang yang membuat dia tidak bisa
beroleh Kerajaan Allah adalah hartanya yang
banyak itu.

Padahal dalam Injil, perikop yang berjudul
“Orang kaya sukar masuk Kerajaan Allah”
ini dituliskan bahwa orang muda itu adalah
seorang pemimpin yang baik dan saleh.
Namun ketika ia berhadap-hadapan
dengan Yesus; Tuhan yang mengetahui
isi hati manusia, menunjuk langsung pada
PENGHALANG yang bikin ia gagal masuk
dalam Kerajaan Allah.
Ada saatnya, kita akan berhadapan
dengan Tuhan dan mengijinkan Dia menunjuk
langsung apa yang jadi PENGHALANG bagi
kita untuk masuk dan menikmati KerajaanNya.

Pecandu Kesibukan (WORKAHOLIC)

B

anyak hamba Tuhan menjadi kelelahan
dalam pelayanan disebabkan karena
mereka jauh lebih menikmati aktifitas
mereka sendiri daripada menikmati Allah.
Demikian juga para aktifis sosial yang bekerja
di lembaga sosial atau LSM. Tenggelam dalam
kesibukan hingga mengalami KEKERINGAN
sukacita.
Saat kita sibuk bekerja dan melayani bukan
berarti bahwa kita lagi (sibuk) mencari Tuhan
Allah. Sebaliknya tanpa sadar sebenarnya kita
sedang meninggalkannya.
Cara kita mencari Tuhan juga kerap salah.
Sebagian Orang mencari Tuhan karena merasa
itu adalah suatu kewajiban. Merasa terpaksa.
Seharusnya kita merindukan Allah karena kita
membutuhkannya, timbul dari suatu kehausan
yang timbul dalam diri kita. Muncul sebagai
tanda syukur atas kebaikanNya.
Sesungguhnya
kita
tidak
bisa

menggantikan kesibukan pelayanan sebagai
jalan bersekutu dengan Dia. Kerinduan akan
Allah tidak bisa tergantikan oleh apapun,
termasuk rasa puas akan keberhasilan
pelayanan, popularitas dan pujian manusia
atas karya kita. Ingat, tidak ada perbuatan
baik, amal, sukses, keberuntungan dan
kekayaan, yang dapat memuaskan kehausan
kita akan Allah.
Kita dikasihi Tuhan bukan karena amal,
kesibukan, atau hasil karya kita. Ia menerima
kita tanpa syarat. Apa adanya. Saat kita datang
bersekutu dengan tulus selalu ada sukacita
melimpah. Tanpa membawa jasa-jasa kita.
Janganlah melayani Tuhan agar Anda
diberkati, atau mendapat perkenanan
Tuhan. Layanilah Dia atas dasar respon yang
murni terhadap kebaikan Tuhan yang kita
terima. Sebagai tanda syukur karena sudah
ditebus. Perbuatan baik kita adalah cara kita
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mengapresiasi keindahan kasih Allah.
FirmanNya: Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk
melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan
Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup
di dalamnya.

Semoga
kita
dimerdekakan
dari
kecanduan akan kesibukan. Sebab itu hanya
melelahkan dan menjauhkan kita dari Tuhan.
Corrie Ten Boom pernah berkata, “Jika iblis
tidak bisa membuat Anda menjadi orang jahat,
ia akan menggoda Anda menjadi Orang sibuk”

S

halom, kita diberi kuasa untuk membangun orang lain, sama-sama naik
mengatasi badai, bersama Bapa mendandani orang lain dan didandani, bukan
mempermalukan+menghancurkan, agar yang lemah berkata aku kuat, yang miskin
berkata aku kaya, yang sakit berkata aku sembuh, yang putus asa berkata aku bersemangat,
yang hancur berkata aku pulih, semua ini ada dalam kasih karuniaNya, 2 Korintus 10:8, “Bahkan,
jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa, yang dikaruniakan Tuhan kepada kami
untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan
mendapat malu.” It is unmerited favor from Father God to us, blessed u!

Kebahagiaan bukan soal banyaknya harta, tapi bagaimana kita bisa
bersyukur dan tetap hidup dalam pusat kehendak Tuhan.”

- Agur bin Yake - TH

kata-kata bijak

The Great Seven-Up (7-Up) untuk kita semua
1.	
Get Up - Tidak peduli berapa kali Anda
gagal, bangunlah lagi dan lagi.
2.	
Dress Up - Kecantikan dari dalam jauh
lebih penting daripada sekedar hiasan
dan riasan luar yang bersifat sementara.
3.	
Shut Up - Berhentilah berbicara tentang
kesuksesan masa lalu dan berkeluh
kesah melulu tentang masalah Anda.
Setiap manusia mempunyai medan
perangnya masing-masing. Jadilah
pejuang tangguh dan berhentilah
mengasihani diri sendiri.
4.	
Stand Up - Berdirilah dengan teguh
dan yakinlah bahwa Anda bisa berhasil.
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5.	
Look Up - Jangan melihat kemampuan
diri sendiri yang terbatas, tetapi lihatlah
pertolongan Tuhan yang tak terbatas.
6.	
Reach Up - Capailah prestasi yang
lebih tinggi daripada sebelumnya.
7.	
Lift Up - Panjatkan semua impian Anda
dalam doa dan ucapan syukur.
Ketika orang lain membenci Anda tanpa
alasan, ingatlah bahwa Tuhan selalu
mencintai Anda tanpa alasan. Tetaplah
berbuat baik. Tuhan memberkati
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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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