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MEnjERuMuSkan PEMiMPin
Article source from http://www.sabda.org

ayat Bacaan: ulangan 3:23-29
“Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh 
karena kamu...” (ayat 26)

seorang bos perusahaan besar memiliki 
kode khusus untuk menunjukkan bahwa ia 
sedang marah dan tidak ingin diganggu. ia 
akan menempelkan selembar kertas merah 
di depan pintu ruangannya. Jika ada tanda 
itu, para karyawan tidak akan mengetuk 
dan menemuinya untuk sementara waktu. 
saat ditanya alasannya melakukan hal itu, 
ia berkata, “Lebih baik bagi mereka tidak 
bertemu saya selama beberapa menit 
daripada mereka tidak lagi mau bertemu saya 
selama-lamanya karena kemarahan saya.”

Pada ujung pidatonya yang terakhir di 
hadapan bangsa israel, musa mengenang 
kembali kegagalannya memasuki tanah 
Kanaan yang menjadi tujuannya bersama 
bangsa itu sejak mereka keluar dari 
perbudakan di mesir. ia melakukan 
kesalahan ketika bangsa itu menggerutu 
dan meminta air (Bil. 20:11-12). ia tidak 

mampu mengendalikan amarahnya sehingga 
melakukan tindakan yang tidak sesuai 
dengan perintah Tuhan. Akibatnya, ia tidak 
diperkenankan memasuki Tanah Perjanjian.

Pemimpin adalah wakil Tuhan di dunia. 
dalam hidup ini, kita masing-masing memiliki 
pemimpin dalam keluarga, pekerjaan, gereja, 
komunitas, dan negara. seorang pemimpin 
tentu saja tidak ada yang sempurna dan 
tidak ada yang luput dari kesalahan. namun, 
sebagai orang yang dipimpin, bagaimana 
sikap kita terhadap para pemimpin? Apakah 
kita mendukung mereka, mendorong ke arah 
yang lebih baik, setia mendoakan mereka? 
(1Tim. 1:1-2). Atau, sebaliknya, kelakuan 
kita malah seperti bangsa israel yang 
menjerumuskan pemimpin mereka ke dalam 
pencobaan?

SaLaH SaTu RESPOnS YanG inDaH 
DaRi SESEORanG BaGi PEMiMPinnYa 
aDaLaH DEnGan MEnYEBuTkan 
naMa PEMiMPin iTu DaLaM DOanYa.

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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wakTu BERLaLu, Tujuan akHiR Makin DEkaT
Luke 12:42 nLT
“And the Lord replied, ‘A FAITHFUL, SENSIBLE 
SERVANT’ is one to whom the master can 
give the RESPONSIBILITY OF MANAGING his 
other household servants and feeding them.” 

Pada umumnya orang tidak suka berteman 
dengan orang yang sensitif: mudah marah, 
tersinggung atau ngambek. gangguan-
gangguan kecil dengan sekejap dapat 
mengubah mood, merampas sukacita dan 
membuatnya bersikap negatif terhadap orang-
orang di sekelilingnya sehingga orang lain 
menjadi tidak nyaman. 

menjadi orang yang sensitif seperti ini 
sangat melelahkan secara emosional. Pribadi 
yang sensitif cenderung tidak FAiTHFUL 
dalam apa yang ia kerjakan dan lakukan. 
Akibatnya, integritas dan reputasinya mudah 
dipertanyakan oleh orang lain.

Kata “sensitif” tidak hanya memiliki 
konotasi negatif, tetapi juga makna yang 
positif. Tuhan Yesus menghendaki agar kita 
menjadi sensiBLe seRVAnT (pelayan yang 
peka/sensitif). sensiBLe seRVAnT di sini 
adalah seorang pelayan yang peka terhadap 
isi hati Tuhan.

Kepekaan atau sensitifitas kita harus 
memiliki arah yang benar. Kita menjadi lebih 
mudah merasakan Tuhan dan menangkap isi 
hati-nya melalui kejadian-kejadian kecil yang 
kita alami.

Tujuan sensitifitas rohani bukanlah untuk 
membuktikan bahwa kita lebih baik dari 
orang lain. melainkan untuk menghasilkan 
THe ResPonsiBiLiTY oF mAnAging. Kita 
bertumbuh menjadi sensiBLe seRVAnT agar 
kita dapat me-manage kasih karunia Tuhan 
dengan penuh tanggung jawab, sehingga 
kasih karunia tersebut bermanfaat bagi orang 
lain.

menjadi sensitif adalah baik jika hal tersebut 
membuat kita menjadi lebih bertanggung 
jawab. sikap sensitif yang negatif justru 
membuat seseorg mengabaikan tanggung 
jawabnya, dengan alasan-alasan yang 
berpusat pada diri sendiri.

Tujuan kita menjadi sensitif adalah agar 
kita mampu me-manage kehidupan secara 
bertanggung jawab, agar melaluinya kita dapat 
berjalan dalam rencana Allah. 

BE SEnSiBLE, BE faiTHfuL & BE 
RESPOnSiBLE!

BanGkiT kEMBaLi

Pada suatu hari, seorang pendeta muda 
mendapat kesempatan berkotbah 
disebuah penjara yang sangat terkenal 

sebagai penjara yang sering terjadi bentrok 
antara sesama narapidana.

Hari terus berlalu, dan pendeta muda 
inipun belum mendapatkan bahan khotbah 
yang akan ia sampaikan dipenjara tersebut. 
sampai tiba hari dimana ia akan berkotbah, 
ia belum mendapatkan bahan khotbah yang 

bisa menYenTUH HATi para narapidana. 
Ketika ia mulai memasuki ruangan, pendeta 
muda itu kelihatan sangat cemas melihat 
wajah para narapidana.

sambil menaiki tangga menuju ke 
mimbar, pendeta muda ini berdoa dalam 
hati, supaya ia mendapat bimbingan Tuhan. 
namun, tiba-tiba ia tersandung dan terjatuh 
sampai TeRTeLUngKUP di lantai. seketika 
itu juga, para narapidana tertawa terbahak-
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TaBuR Tuai

suatu hari, Bryan Anderson pulang 
kerja larut malam. dalam perjalanan, ia 
melihat sebuah mobil berhenti di pinggir 

jalan, dengan salah satu BAn KemPis dan 
seoRAng iBU. Bryan-pun segera menolong.

setelah selesai, si ibu bertanya: “Berapa 
harus saya bayar?” Byan menjawab: “Tidak 
usah. Jika ada orang yang memerlukan 
pertolongan, tolonglah dia dan ingatlah saya.”

ibu itu melanjutkan perjalanan dan mampir 
disebuah kedai. ia dilayani oleh seorang 
perempuan yang sedang hamil. ia lalu 
menyelipkan beberapa lembar uang sebagai 
TiPs untuk si pelayan. Pelayan itu ternyata istri 
Bryan Anderson.

Apa yang kita kerjakan, suatu hari 
akan KemBALi kepada kita. “Siapa yang 
MENABUR, dia akan MENUAI.” Kebaikan 

yang dikerjakan seseorang, akan kembali 
kepada orang itu dan kadang melalui orang 
yang berbeda.

Pesan ini mengingatkan kita untuk menjadi 
orang yang TidAK JemU-JemU menghadirkan 
KeBAiKAn, namun lakukanlah semuanya itu 
dengan TULUs, bukan untuk mencari balasan.

KeBAiKAn bisa mengubah dunia.
seandaimya setiap orang yang pernah 
menerima kebaikan itu melanjutkannya 
kepada orang lain, maka kebaikan itu TeRUs 
AdA dan BeRKemBAng.

Akibatnya, ada semakin banyak orang 
yang merasakan kebaikan itu. mungkin, 
banyak orang menganggapnya sekadar 
imPiAn belaka. Karena itu, marilah kita mulai 
dari diri kita sendiri, agar mimpi ini menjadi 
nYATA.  

bahak karena kejadian tersebut.
Pendeta muda itu tidak dapat bangun 

untuk beberapa saat, karena kakinya yang 
sakit dan karena rasa malu. namun, disaat 
yang sama, Tuhan memberikan HiKmAT 
kepadanya.

ia bangkit, berjalan ke mimbar dan 
berkata: “Saudara-saudara, apa yang baru 
saja terjadi, merupakan alasan MENGAPA 
saya datang ketempat ini. Saya ingin 
memperlihatkan kepada anda, bahwa 
seberapa HEBAT seseorang terjatuh, yang 
penting ia MAU BANGKIT LAGI.”

Adanya masa sulit dalam kehidupan, 

dikecewakan rekan bisnis ataupun merasa 
dianggap remeh dan sebagainya. mungkin 
bisa terjadi dalam hidup kita.

Apakah kita pernah mengalami keadaan 
yang sama? Tuhan tidak melihat seBeRAPA 
HeBAT kita jatuh, tapi yang Tuhan ingin 
lihat itu, adalah ketika kita BAngKiT dari 
KeJATUHAn dan KeTeRPURUKAn kita 
dan hidup sesUAi dengan yang Tuhan mau.  
sebab Firman Tuhan menjamin, bahwa orang 
benar JATUH, tapi tak sampai TeRgeLeTAK.

Yang terpenting: bukanlah BeRAPA 
KALi anda JATUH, tetapi berapa kali anda 
BAngKiT KemBALi.

      whatever obstacle you face today, know that god will always lead 
you to a place of safety in Christ (see deut 33:12).”

- joseph Prince
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nEXT LEVEL

aPakaH DOa MEnGuBaH SESuaTu?

semua orang ingin dibawa Tuhan ke 
puncak gunung. Tapi tidak banyak yang 
betul-betul mempersiapkan itu HARi 

demi HARi. Tuhan hanya angkat yang siap!
Kelilingi tembok masalah Anda dengan 

doA dan PeRKATAAn imAn, maka segera 
Anda akan melihat tembok masalah Anda itu 
diRUnTUHKAn oleh kuasa Tuhan!

Penuhi pikiran dan hati Anda dengan 
KeBAiKAn TUHAn, sehingga perkataan 
Andapun senantiasa menceritakan KeBAiKAn 
TUHAn.

Jadikan masa susah sebagai waktu belajar, 
dan dengan demikian berbuah di setiap musim 
kehidupan. inilah kehendak Allah.

mereka mengatakan bahwa doa mengubah 
sesuatu, tetapi apakah doa sUnggUH dapat 
mengubah segala sesuatu? Ya! doA sUnggUH 
dAPAT mengUBAH segALA sesUATU!

Apakah doa dapat mengubah suatu keadaan 
secara tiba-tiba? Tidak, tidak selalu, tetapi doa 
akan mengubah caramu memandang situasi 
tersebut!

Apakah doa mengubah kondisi keuanganmu 
dimasa depan? Tidak, tidak selalu, tetapi doa 
akan mengubah kepada siapa engkau berharap 
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari!

Apakah doa mengubah hati yang hancur atau 
tubuh yang rusak? Tidak, tidak selalu, tetapi doa 
akan mengubah sumber kekuatan dan sumber 
penghiburanmu!

Apakah doa mengubah apa yang kau butuhkan 
dan inginkan? Tidak, tidak selalu, tetapi doa 
akan mengubah kebutuhanmu menjadi sesuai 

Hadapilah penderitaan dengan percaya 
kepada Tuhan, karena penderitaan selalu 
membawa hikmah suatu kebahagiaan.

Kita tidak bisa menghentikan gelombang 
tapi kita bisa berselancar diatasnya... Kita 
tidak bisa menghentikan semua masalah tapi 
kita bisa melewati semua masalah bersama 
Tuhan yang mengangkat kita terbang lebih 
tinggi dengan menggunakan Angin BAdAi 
KeHidUPAn.

aLLaH DaPaT MEnGGunakan HaL-
HaL YanG TaMPak BuRuk SEkaLiPun 
unTuk MEnYaTakan kEBaikan-nYa 
DaLaM HiDuP kiTa.

dengan keinginan Tuhan!

Apakah doa mengubah caramu melihat dunia? 
Tidak, tidak selalu, tetapi doa akan mengubah 
dengan mata siapa kau akan melihat dunia!

Apakah doa mengubah penyesalanmu di 
masa lalu? Tidak, tidak selalu, tetapi doa akan 
mengubah harapanmu di masa depan! 

Apakah doa mengubah orang-orang 
disekitarmu? Tidak, tidak selalu, tetapi doa akan 
mengubahmu-masalah tidak selalu terletak 
dalam diri orang-orang disekitarmu!

Apakah doa mengubah hidupmu dengan cara 
yang tidak dapat kau jelaskan? oh, ya, selalu! 
dan doa akan benar- benar mengubah seluruh 
dirimu! 

Apakah doa sungguh mengubah segala 
sesuatu? YA, doa sungguh mengubah segala 
sesuatu.



weeklydevotional

SELf REfLEcTiOn

Cara Tuhan menyayangimu bukanlah 
dengan meringankan masalahmu, 
tapi dengan menguatkan jiwamu 

sehingga sehebat apapun masalahmu kau 
tetap bertahan dan tak menyerah.

Cara Tuhan menyayangimu bukan 
dengan mengurangi beban yang kau pikul, 
tapi dengan mengokohkan pundakmu, 
sehingga kau mampu memikul beban yang 
diberikan kepadamu,

Cara Tuhan menyayangimu mungkin 
tidak dengan memudahkan jalanmu menuju 
sukses, tapi dengan kesulitan yang kelak 
baru kau sadari bahwa kesulitan itu yang 
akan membuatmu semakin berkesan dan 
istimewa.

Hidup itu...Butuh masalah supaya 
kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan 
supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh 

air mata supaya kita tahu merendahkan hati.
Hidup itu...Butuh dicela supaya kita tahu 

bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa 
supaya kita tahu mengucap syukur, Butuh 
senyum supaya tahu kita punya cinta, Butuh 
orang lain supaya tahu kita tidak sendiri.

Beberapa luka tidak diciptakan untuk 
sembuh, tidak pula untuk menetap. Jika 
ia berakhir dengan ke iKHLAsAn, ia akan 
lahir menjadi cahaya yang itu adalah hadiah 
terindah dari Tuhan.

semoga kita semua diberikan 
keselamatan, kesehatan, kekuatan, 
kesabaran dan berkah yang melimpah, 
Amin.

Awali dengan doa dan hati yang 
bersyukur. selamat pagi...tetap semangat, 
sehat, dan sukses selalu.
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When you find 
yourself in a 

situation that’s 
over your head, 
don’t give in to 

fear, but trust that 
God is able to 

sustain you in the 
midst of trouble
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ABoUT
ROck MiniSTRY singAPoRe

kOMuniTaS
MESianik (kM)

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
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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

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

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


