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Puji tuhan!
Article source from http://www.sabda.org

ayat bacaan: Mazmur 150
“Biarlah segala yang bernafas memuji 
TUHAN! Haleluya!” (ayat 6)

Coba kita memeriksa sejenak penyembahan 
kita kepada Tuhan selama ini! Apakah hanya 
ritual, tanpa penghayatan sama sekali, 
atau sekedar memenuhi kewajiban. Lebih 
parah lagi, bisa jadi hanya demi pemuasan 
kejiwaan kita yang membutuhkan kelepasan 
dari emosi-emosi negatif karena kerumitan 
hidup di dunia ini. dengan mengangkat 
tangan, berteriak, menangis, kita mencoba 
menghibur diri dengan penyembahan yang 
hakikatnya berpusat pada diri sendiri! Kita 
lupa bahwa dia yang bertakhta di tempat 
kudus-nya, berhak menerima sembah kita 
tanpa embel-embel apa pun, tanpa motivasi 
sampingan apa pun.

mengapa mazmur pungkasan ini 
mengajak umat untuk memuji Tuhan? 
mazmur ini mau mengatakan bahwa memang 
Tuhan itu layak dipuji. dia yang kudus, yang 
menguasai cakrawala, yang perkasa dengan 

segala kebesaran-nya. dengan apa memuji 
Tuhan? Tentunya dengan segala yang ada 
pada kita. dengan tubuh kita, melalui harta 
kita, dengan sikap dan perbuatan kita. melalui 
segala aspek kehidupan ini kita diminta untuk 
memuliakan Tuhan. Apa makna ajakan 
memuji Tuhan ini buat kita?

Ajakan menyembah Tuhan merupakan 
kesempatan untuk menghayati ulang 
kebesaran dan kemuliaan-nya, serta 
terkagum-kagum akan karya-nya yang ajaib. 
Kalau motivasi kita keliru, atau penghayatan 
kita dangkal, atau kita ternyata sedang 
mendua hati dengan hal-hal dunia ini yang 
lebih menarik daripada dengan Tuhan, kita 
perlu bertobat! Lantunkan ulang mazmur ini. 
mari hayati kembali penyembahan kepada 
Tuhan secara segar dan buka hati untuk 
menerima berkat-nya.

baiKLah SeMuanYa MeMuji 
naMa tuhan, Sebab Dia MeMberi 
Perintah, MaKa SeMuanYa 
terCiPta. - MaZMur 148:5

Water in the DrY LanD
isaiah 35:7
“The parched ground shall become a pool, and the 
thirsty land springs of water; in the habitation of 
jackals, where each lay. There shall be grass with reeds 
and rushes.” (nKJV)

Yesaya 35:7
“Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan 
tanah kersang menjadi sumber-sumber air; di tempat 
serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan.” 
(TB)
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rintanGan aDaLah KeSeMPatan

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang 
Raja, yang menempatkan sebuah 
batu besar di tengah-tengah jalan. ia 

ingin melihat apakah ada orang yang mau 
menyingkirkan batu itu dari jalan.

Beberapa pedagang kaya yang menjadi 
rekanan raja lewat begitu saja. Ada pula 
yang mengumpat dan memaki, karena jalan 
mereka terhalangi. 

Kemudian, seorang petani yang 
menggendong hasil ladang melewatinya. 
ia meletakkan bebannya, lantas mulai 
menggeser batu itu. 

ia mendorongnya ke pinggir jalan. Ketika 
ia akan mengangkat kembali pikulannya, 
ternyata di tempat batu tadi ada kantung  
berisi banyak uang emas dan surat raja.

surat itu menyebutkan bahwa emas ini 
hanya untuk orang yang mau menyingkirkan 
batu tersebut dari jalan. 

Kadang kita menilai rintangan adalah 

masalah yang mempersulit hidup kita. 
Padahal dalam setiap rintangan juga 
tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai 
untuk memperbaiki hidup kita. 

Tidak sedikit dari kita juga di kala 
menghadapi batu pergumulan yang Tuhan 
izinkan...sangat mudah untuk menghindar 
dan mengkritik, lalu menyalahkan Tuhan.

Percayalah, di kala kita menemui batu 
pergumulan tersebut, engkau tidak sendiri, 
sebab Tuhan selalu menyertaimu seperti raja 
yang menempatkan batu tadi.

Tuhan izinkan semua itu terjadi dengan 
maksud agar kita mengalami kenaikan level 
dan semakin dewasa dalam pertumbuhan 
iman kerohanian kita. 

marilah kita belajar berserah dan percaya 
sepenuhnya kepada Tuhan karna Tuhan 
memiliki setiap rancangan-rancangan yang 
indah bagi anak anaknya.

Walk In The Light 
1 John 1:7

The world around us is 
dark & scary & full of sin. 

But if we stay close to 
Jesus, we will be safe in 

His light.
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GOODneSS DiSGuiSeD
ayat bacaan: amsal 6:23
“Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu 
cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan 
kehidupan.”

Terkadang KAsiH bersembunyi di balik 
TegURAn, untuk dapat menemukannya di 
perlukan HATi yang mau di AJAR.

Terkadang KeBAiKAn bersembunyi 
di balik tongkat didiKAn, untuk dapat 
melihatnya di perlukan tindakan KeTAATAn.

seringkali KeBeRHAsiLAn bersembunyi 
di balik KegAgALAn, untuk mendapatkannya 
di perlukan KeTeKUnAn dan siKAP 
PAnTAng menYeRAH.

seringkali mUJiZAT bersembunyi di balik 
KemUsTAHiLAn, untuk dapat mengalaminya 
di perlukan imAn dan PengHARAPAn yang 
tak mudah padam.

Kita perlu menyadari bahwa, 
KesemPATAn-KesemPATAn BesAR sering 
menyamar di dalam TUgAs-TUgAs KeCiL; 
KARAKTeR yang kuat sering menyamar di 
dalam PRoses YAng menYAKiTKAn.

seBAB...di balik KeKURAngAn, 
tersimpan segala KeLimPAHAn-nYA, di balik 
PendeRiTAAn, tersimpan KemULiAAn-nYA, 

di balik AiRmATA, tersimpan AnUgeRAH-
nYA, di balik RAsA sAKiT, tersimpan 
PemULiHAn-nYA, di balik pelanggaran, 
tersimpan PengAmPUnAn-nYA.

sekalipun sang fajar tertutup awan gelap, 
ia tidak pernah terlambat bersinar. Begitu 
pula dengan janji TUHAn, tidak datang terlalu 
cepat ato terlalu lama, tapi TePAT PAdA 
wAKTUnYA.

seperti sungai yang terus mengalir, 
begitu pula kasih sayang TUHAn tidak dapat 
di hentikan dan di pisahkan oleh apapun, 
sekalipun itu kesalahan dan pelanggaran 
anak-anaknYA.

Ketika kita mulai merasa lelah dan ingin 
berhenti, taruhlah janji TUHAn di dalam hati 
kita. ingatkanlah jiwa kita bahwa di balik 
setiap hal yang terjadi, menyenangkan ato 
membawa kepedihan, tak satu hal pun yang 
sia-sia dan tak berarti di dalamnYA.

Karena di dalam semuanya tersembunyi 
rencananYA, yang mendatangkan kebaikan 
bagi setiap orang-orang yang mengasihi diA.

Mazmur 37:28a “Sebab TUHAN mencintai 
hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-
orang yang dikasihi-Nya.” 

      Trusting God has some amazing side effects: peace, joy, 
confidence, stability, joy, extreme joy.” #UnshakeableTrust

- joyce Meyer

      God has a purpose for you to fulfill, an assignment for you to 
accomplish. He’s put the right gifts and talents on the inside.”

- joel Osteen
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hati YanG tenanG

aPSintuS

ayat bacaan: Mazmur 131:2
“Sesungguhnya, aku telah menenangkan 
dan mendiamkan jiwaku; seperti anak yang 
disapih berbaring dekat ibunya, ya, seperti 
anak yang disapih jiwaku dalam diriku.”

Banyak yang membuat kita tidak tenang. 
di zaman modern ini segala sesuatu bisa 
terjadi. Hal yang aneh menjadi hal yang wajar. 
Kebenaran sepertinya sudah tidak mutlak lagi, 
karena kebenaran sudah bergantung kepada 
suasana zaman itu atau menjadi berbayang. 

Firman Tuhan Yakobus 1:17, setiap 
pemberian yang baik dan setiap anugerah 
yang sempurna, datangnya dari atas, 
diturunkan dari Bapa segala terang; pada- 
nya tidak ada perubahan atau bayangan 
karena pertukaran. Artinya kalau benar ya 
benar kalau salah ya salah. Tidak ada di 
daerah abu-abu. 

Konflik-konflik terjadi saat kita berada 
dalam kebenaran dan mempertahankannya 
yang akhirnya memicu stress dan kuatir. Kita 

salah satu senjata akhir jaman iblis 
adalah apsintus. Roh yang menyebar 
kepahitan. siapa sasarannya kalau 

bukan manusia, terutama anak-anak Tuhan.
Kepahitan itu bentuknya akar. itu sebabnya 

ada istilah akar pahit di alkitab. Awalnya bisa 
dari iri hati, kecewa, sakit hati atau apa saja. 
Jadi yang paling penting bagi kita adalah 
waspadalah! Jujurlah dengan Tuhan jika akar 
itu ada dalam hidupmu. Akuilah. 

Bagaimana kita tahu ada akar pahit? 
Sederhana: apakah ada nama yang tiap 
kali disebut menimbulkan ketidaksukaan 

menjadi tidak tenang karena awalnya kita 
hanya mau hidup dalam damai. susah tidur 
dan kalau sudah tidur kita akan bermimpi 
buruk dan karena kurang tidur kita cepat 
emosi. Karena desakan-desakan yang sudah 
di luar batas kemampuan kita membuat kita 
menjadi orang yang berbeda. 

sToPPP!!!

mari tenangkan hati. Firman Tuhan berkata 
karena hanya dengan tinggal tenang terletak 
kekuatanmu. mulai bertenang dengan 
mencari wajah Tuhan saja. Karena pada waktu 
kita tenang maka kita bisa menyelesaikan 
segala sesuatu dengan baik. 

Bisa saja dalam kondisi tidak tenang kita 
menyelesaikan semuanya tapi hasilnya akan 
semakin memperparah keadaan. oleh sebab 
itu carilah wajahnya. Temukan ketenangan 
yang berbeda dengan bergaul akrab dengan 
Tuhan. maka apapun pergumulan kita pasti 
Tuhan tolong.

dihatimu?
Jika ada dan kita cenderung 

menghindarinya, itu adalah salah satu 
tanda. Apsintus membawa pencemaran 
dan ujungnya menimbulkan kerusuhan. Jadi 
jangan simpan-simpan yang begitu.

Kepahitan ini lebih ganas dari penyakit 
apapun juga; sebab ia mengerogoti fisik 
jasmani dan terus berakar, hingga dapat 
membunuhnya mati secara menderita. 
Hati-hati Kawan; lepaskan pengampunan 
seKARAng!
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SeLf refLeCtiOn

ayat bacaan: 1 Petrus 2:16
“Hiduplah sebagai orang merdeka 
dan bukan seperti mereka yang 
menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk 
menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, 
tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.”

Untuk apa kita punya ilmu yang tinggi jika 
tak bisa memberi manfaat bagi yang lain ?

Untuk apa kita punya harta melimpah 
jika kita tidak bisa menjadi Berkat?

Untuk apa kita punya jabatan yang 
tinggi kalo cuma untuk korupsi dan 
menelantarkan rakyat?

Untuk apa kita hafal kitab suci dan rajin 
ibadah bila sikap kita jahat tak berbelas 
kasih?

Untuk apa kita di beri kuasa jika kita 
sewenang-wenang malah jadi penindas?

Untuk apa kita di beri wajah tampan 
ato cantik bila jadi perusak rumah tangga 
orang?

Untuk apa kita di beri hidup jika kita tak 
tau tujuan hidup?

Apakah mAKnA, ARTi dan TUJUAn 
KiTA HidUP di dUniA ini?

mencari Ketenaran kah? menjadi idola 
orang kah? Yang penting Happy kah? 

menimbun Kekayaan kah? menjadi orang 
paling bijak kah? semuanya itu seperti uap 
dan akan berakhir di kuburan.

Yakobus 4:14 “Apakah arti hidupmu? 
Hidupmu itu sama seperti uap yang 
sebentar saja kelihatan lalu lenyap.”

Hidup yang tak bermakna ialah mereka 
yang hanya mencari kesenangan diri 
sendiri!

Hidup yang tak berarti ialah mereka 
yang tak berguna bagi orang lain!

Hidup yang sia-sia ialah mereka yang 
menjalaninya tanpa tujuan!

MaKna hiDuP: untuk menyenangkan 
TUHAn.
arti hiDuP: untuk menghasilkan BUAH.
tujuan hiDuP: menjadi serupa dengan 
TUHAn.

1tesalonika 5:9-10 “Karena Allah tidak 
menetapkan kita untuk ditimpa murka, 
tetapi untuk beroleh keselamatan oleh 
Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati 
untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, 
entah kita tidur, kita hidup bersama-sama 
dengan Dia.”
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MaKna, arti, Dan tujuan hiDuP

     inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, 
seperti Aku telah mengasihi kamu.”

- Yoh 15:12.

     fear: forget everything and run or face everything 
and rise. The choise is in our hand.”
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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


