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Berkembang Menjadi Besar
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Ayat Bacaan: Matius 13:31-35
“Memang biji itu yang paling kecil dari segala
jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh,
sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang
lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burungburung di udara datang bersarang pada
cabang-cabangnya.” (ayat 32)
Saat beribadah di gereja salah satu sahabat,
saya senang mendapati jemaatnya bertambah.
Selesai ibadah, sahabat saya bercerita jemaat
bisa bertambah karena satu tindakan kecil
yang dilakukannya, yaitu mengobrol dengan
seorang bapak saat mereka makan di
warteg. Dari obrolan itulah, terjalin hubungan.
Bapak ini mau belajar Alkitab dan dibaptis.
Setelah menjadi Kristen, keluarganya melihat
ada banyak perubahan positif terjadi dalam
hidupnya, dan mereka pun turut belajar Alkitab
dan dimenangkan. Ada tujuh orang dari
keluarganya yang dimenangkan.
Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang
ditanam seorang petani di ladangnya. Biji
ini adalah biji terkecil, namun biji sesawi bisa

tumbuh menjadi semak-semak yang begitu
besar, sehingga tampak seperti pohon.
Kalau sesawi sudah tinggi, burung-burung
mengira bahwa semak ini adalah pohon dan
mereka bertengger di dahan-dahannya. Dari
perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kepada
kita bahwa pekerjaan Allah mungkin kecil
pada awalnya, tapi kelak dapat berkembang
menjadi besar.
Menyapa orang dengan ramah, menolong
seseorang yang terjatuh di jalan, membawakan
barang-barang seseorang yang kepayahan saat
membawanya sendirian, atau menunjukkan
arah jalan dengan benar adalah beberapa
tindakan kecil namun dampaknya besar.
Jangan pernah menganggap remeh tindakan
sekecil apa pun yang mampu kita kerjakan.
Seperti halnya biji sesawi, tindakan kecil itu,
oleh kedaulatan Allah, dapat mendatangkan
dampak yang besar bagi Kerajaan Allah.
PEKERJAAN ALLAH MUNGKIN KECIL
PADA AWALNYA, TETAPI KELAK DAPAT
BERKEMBANG BESAR.

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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KETIDAKPASTIAN
Ayat Bacaan: Amsal 3:1-6
“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap
hatimu, dan janganlah bersandar kepada
pengertianmu sendiri.”
Dalam wawancara dengan psikolog yang
mendampingi para keluarga korban kasus
hilangnya pesawat Malaysian Airlines MH370
pada Maret 2014, disebutkan bahwa beban
utama keluarga adalah ketidakpastian.
Manusia tidak tahu bagaimana harus
bersikap dalam ketidakpastian. Kebingungan
akibat ketidakpastian membuat emosi
sebagian orang menjadi tidak stabil. Satu
hari ia berpengharapan besar; esoknya ia
bisa frustrasi dan depresi. Itulah yang mereka
alami.
Sebagai
makhluk
yang
terbatas,
ketidakpastian adalah suatu keniscayaan
hidup. Tentu kadarnya berbeda-beda bagi tiap
orang, tergantung pada situasi yang sedang
dihadapi. Cara-cara orang menyikapinya
juga berlainan. Ada yang memilih untuk
mengabaikannya, ada yang mencari jaminan

semu melalui uang atau kekuasaan, dan ada
yang menyerah pada nasib.
Bagi orang percaya, Alkitab mengajarkan
untuk memercayakan hidup kita kepada
Tuhan. Sebab Dia bukan hanya Tuhan
yang mahakuasa dan mahatahu, tapi juga
mahabaik dan mengasihi kita. Karena itu,
kita bisa beriman penuh kepada-Nya tentang
hidup dan masa depan kita.
Iman yang demikian memampukan kita
menjalani hidup yang berbuah. Hidup kita
tidak dikekang kekhawatiran akan masa
depan. Hidup kita juga tidak lagi dipenuhi
dengan kebutuhan mengurusi diri sendiri dan
mencari jaminan semu akan masa depan kita.
Sebaliknya, kita bisa mengisi hidup ini untuk
menjadi berkat bagi orang lain dan membawa
mereka menemukan Tuhan yang memegang
hidup kita.
BANYAK HAL TAK KUPAHAMI DALAM
MASA MENJELANG, TAPI T’RANG
BAGIKU INI: TANGAN TUHAN YANG
PEGANG

21 Tanda Orang Yang Suam-suam Kuku
1. Tidak berdoa.
2.	Saudara mengetahui Firman tetapi tidak
benar-benar hidup di dalam firman.
3.	Pikiran tentang MASALAH KEKEKALAN
tidak lagi berada di hati saudara
4.	Saudara menikmati dosa tanpa merasa
bersalah.
5.	Keinginan untuk hidup dalam kekudusan
dan terpisah dari dunia tidak lagi menjadi
gairah saudara.
6.	Mengejar uang, harta dan posisi terlalu
membayangi
pengejaran
Saudara
terhadap KRISTUS.

7.	Saudara dapat mendengarkan musik
rohani yang memuliakan Tuhan dan
musik duniawi yang memuliakan dosa
dengan alasan dan pembenaran.
8.	Saudara dapat mendengar orang-orang
yang belum percaya mengejek gereja
dan hal-hal kekal tanpa merasa sedih.
9.	
Kepedulian utama saudara adalah
kesenangan dan kenyamanan saudara
sendiri.
10.	Saudara tidak lagi memiliki KELAPARAN
YANG MENDALAM untuk TUHAN.
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11.	Saudara tidak lagi hidup dengan hati
yang penuh dan bersyukur.
12.	Saudara memiliki sedikit kepedulian
terhadap jiwa-jiwa orang lain.
13.	Saudara selalu melihat tingkat kerohanian
diri sendiri dalam hal yang positif.
14.	Saudara lebih peduli tentang doktrin
hewan peliharaan Saudara daripada jiwa
manusia
15.	Olahraga, hiburan, mainan dan gadget
menjadi berhala dalam hidup Saudara
16.	Saudara lebih peduli dengan gambar luar
Saudara daripada kenyataan batiniah
Saudara.

17.	Saudara
memiliki
kepala
penuh
pengetahuan Alkitab dan keras hati.
18.	Saudara didorong oleh keinginan daging
yang begitu besar. (Berbagai kecanduan
- porno, dan dosa seksual lainnya, obatobatan, alkohol, perjudian, dll)
19.	Saudara mengagumi Firman Tuhan tapi
tidak melihat betapa perlunya untuk
berkomitmen serius mengikutinya.
20.	Saudara pergi ke gereja untuk merasakan
sesuatu, bukan untuk mendengar dan
menanggapi.
21.	Saudara sangat mengejar pengakuan
manusia dan bukan dari Tuhan.

Tuhan, ini aku...

A

cong,
seorang
pegawai
yang
sederhana, memiliki kebiasaan unik.
Tiap kali makan siang, dan pulang ke
rumah, dia selalu berhenti di depan pintu
gereja yang dilaluinya walau sebentar.
Dua belas tahun sudah hal ini ia lakukan,
sampai suatu hari ada yang bertanya: “Acong,
apa yang loe laku’in di depan pintu gereja,
setiap hari?” Jawabnya “OWE berdoa.”
Ditanya lagi “Doa apa?” Singkat aja, “TUHAN,
INI OWE, Acong.”
Suatu hari Acong sakit, masuk ruang
ICU. Ia merintih kesakitan sambil berseru:
“TUHAN, INI OWE, Acong.” Setiap rasa sakit
mendera ia selalu panggil nama Tuhan.
Sampai suatu malam Acong bermimpi,
Tuhan datang, menyentuh kening Acong
dengan lembut sambil berkata: “Acong INI
‘OWE’”. Acong senang sekali, dia langsung
duduk, tapi yang menyapa sudah menghilang.
Dilepasnya selang infus, Acong keluar
dari ruang ICU mencari Tuhan. Perawat
terkejut dan bertanya: “Mau ke mana Koh?”
Dijawabnya: “OWE mau cari Tuhan yang
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menyapa OWE.”
Perawat berpikir Acong ngelantur, tapi ia
heran, waktu diperiksa ternyata Acong sudah
sembuh total dan sehat.
KETAHUILAH: TUHAN menyayangi orang
yang tulus hati dan setia. Tuhan tidak butuh
kehebatan kita. Tuhan tidak butuh fasih lidah
kita. Tuhan tidak butuh doa yang panjangpanjang dan bertele-tele. Tuhan tidak kagum
dengan seberapa banyak uang yang kita bisa
beri, dan megahnya gedung.
Satu hal yang pasti, Tuhan melihat jauh ke
dalam hati kita, apa yang menjadi keinginan
dan kerinduan kita saat berdoa pada Tuhan.
APAKAH KITA SUNGGUH-SUNGGUH
MENCARI DIA? Hanya dengan berkata
“TUHAN, INI OWE (AKU)” itu sudah lebih dari
cukup.
Yang terpenting bagi Tuhan, kita selalu ingat
kepadaNYA setiap waktu, taat dan percaya
dengan sepenuh hati. Karena mataNya tidak
pernah tertutup, dan telingaNya tidak pernah
lelah untuk mendengar setiap doa dari anakanakNYA .

kau berharga...
Saat hati berkata INGIN, namun Allah berkata
TUNGGU...
Saat AIR MATA menetes semakin
deras, Allah berbisik dengan lembut
TERSENYUMLAH...
Saat semua terasa MEMBOSANKAN,
Allah berkata BERTAHANLAH...
Saat pundak terasa lelah memikul beban,
Allah menguatkan dengan kata “teruslah
MELANGKAH...”
Saat
kemarahan
menguasai
diri,
Allah
menenangkan
dengan
berkata
BERSABARLAH...
Saat
keegoisan
memuncak,
Allah
meluluhkan
hati
dengan
berkata

MENGALAHLAH...
Karena TUHAN Maha Tahu rancangan
apa yang mendatangkan kebaikan untuk
kehidupanmu.
Wahai sahabat, manakala hati tak
menentu, tanpa kita sadari TUHAN menghibur
kita dengan menghadirkan insan terpilih
sebagai petunjuk jalan ke arah yang lebih baik
agar kita mampu mengambil hikmah di balik
semua peristiwa.
Sesungguhnya, Allah akan memberi apa
yang engkau perlu, bukan apa yang engkau
mau. Karena dirimu begitu berharga di mataNya, Tuhan telah merancangkan yang terbaik
buat kamu dan aku.

SANG JENDERAL

A

da kisah tentang seorang Jenderal
bintang empat diperlakukan seperti
pelayan restoran. Ceritanya celana
seragam yang dipakai sang Jenderal itu
sangat mirip dengan seragam pelayan pada
suatu acara dinner. Jadi tidak sengaja seorang
tamu memberikan order, minta minum kepada
sang Jenderal ini.
Dengan santai sang Jenderal ini pergi
mengambilkan minum untuk tamu tersebut,
yang panik justru tamunya saat tahu ia
menyuruh seorang Jenderal. Tapi sang
Jenderal ini hanya tersenyum, dan tidak
mempermasalahkannya.
Juga Karl Malone, pebasket kenamaan
sekelas Michael Jordan, pernah lewat di
depan bandara, dan seorang ibu mengira ia
adalah porter atau petugas taksi. Maka ibu ini
meminta Karl Malone membawakan kopernya
ke taxi.
Dengan senang hati, Karl Malone
menaikkan tas itu ke bagasi. Saat ibu mau

memberikan tips, dengan sopan Karl Malone
menolak, dan menjelaskan siapa dirinya.
Tapi sebaliknya, ada Penyanyi yang
hendak masuk di suatu acara. Petugas di
pintu tidak mengenalinya, dan bertanya, “Anda
siapa?” Dengan marah sang Penyanyi segera
menyelonong masuk, mencari panitia, dan
memerintahkan agar petugas di pintu segera
dipecat.
Besar kecil-nya seseorang terlihat saat
mengalami perlakuan “merendahkan” dari
orang lain. Kalau kita panik, dan bereaksi
keras untuk mempertahankan “kebesaran”
kita, maka kita sebenarnya orang “kecil”.
Tapi orang besar yang sebenarnya itu tetap
bereaksi sopan dan anggun saat disepelekan
orang lain.
Kebesaran orang terlihat saat ia
berbesar hati manakala ia DIKECILKAN
dan Kekerdilan orang terlihat saat ia
MEMBESAR-BESARKAN hal sepele.
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self reflection

S

uatu hari....Aku meminta kepada
Tuhan agar Tuhan mengangkat
KESOMBONGAN & KEANGKUHAN
yang ada padaku. Tuhan menjawab: “TIDAK!
Kamulah yang harus MERENDAHKAN
hatimu,
bertindak
MELAYANI
bagi
sesamamu, maka KESOMBONGAN dan
KEANGKUHANMU pun akan HILANG.”
Aku meminta kepada Tuhan agar Tuhan
memberikan KESABARAN kepadaku.
Tuhan menjawab: “TIDAK! Kesabaran
bukan suatu PEMBERIAN cuma-cuma.
kesabaran harus DILATIH, kesabaran
adalah HASIL masa sulitmu, RENUNGKANlah FIRMAN-KU dan LAKUKAN-lah, maka
kesabaranmu akan BERTAMBAH.”
Aku meminta kepada Tuhan agar
Tuhan MENGANGKAT beban hidupku,
Tuhan menjawab: “TIDAK! beban hidupmu
MENJAUHKAN kamu dari KESUKAAN
DUNIAWI dan membuat kamu tidak
MENGANDALKAN
DIRIMU
SENDIRI,
melainkan AKU, sehingga membuat kamu
LEBIH DEKAT KEPADA-KU. Dan Aku, akan

senantiasa MENEMANI kamu dimasa sulit,
serta MEMAMPUKAN kamu MELEWATI
masa sulitmu.”
Aku meminta agar Tuhan memberiku
KEBAHAGIAAN. Tuhan menjawab: “TIDAK!
Aku
MEMBERIMU
segala
nikmat,
kebahagiaan tergantung PENERIMAAN
HATIMU dalam MENSYUKURINYA.”
Aku meminta agar Tuhan membuat
KEHIDUPAN ROHANIKU BERTUMBUH.
TUHAN menjawab: “TIDAK! kehidupan
rohanimu,
kamulah
yang
harus
MEMBUATNYA BERTUMBUH, dengan
semakin seringnya engkau BERSEKUTU
dengan-KU, AKU akan MENYIRAMI nya,
sehingga akan MEMBUAHKAN hasil yang
baik.”
Aku meminta agar Tuhan menolongku
untuk MENGASIHI SESAMA seperti Tuhan
mengasihiku. Tuhan menjawab: “HambaKu, Inilah PERMINTAAN TERBAIKMU HARI
INI, lakukanlah! KASIHILAH SESAMAMU,
pasti AKU akan MENOLONGMU.

“Sin may appear attractive, but
it’s a deceit, and it will leave
you cold and hardened. We
are all subject to it’s lure at one
time or another, but with the
encouragement of our brothers
and sisters in Christ, we can
resist it.”
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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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