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Arti Hidup

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: Mazmur 119:96-106
“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang
bagi jalanku.” (ayat 105)
Kurt Cobain (1967-1994), mendirikan
kelompok musik beraliran grunge, Nirvana,
dan meraih sukses. Pada 1991, single pertama
berjudul “Smells Like Teen Spirit” dari album
kedua Nevermind meledak dan menjadikan
Nirvana sebagai salah satu band paling
berpengaruh sepanjang masa. Ketenaran Kurt
sebagai vokalis membuatnya stres karena
tidak tahan menjadi pusat perhatian. Beberapa
kali ia mencoba bunuh diri dengan minum pil
overdosis, sampai akhirnya ia mati dengan
menembak kepalanya sendiri.
Hidup di dunia tidak hanya untuk mengejar
kesenangan, melampiaskan hawa nafsu, dan
mendewakan pekerjaan. Semua itu hanya
semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak
orang Kristen menganggap beribadah di
gereja dan mengikuti persekutuan tidaklah

penting. Bahkan makan dan tidur pun tidak
sempat. Semua waktu hanya dihabiskan
untuk pemuasan diri.
Lalu apa arti hidup? Kita dilahirkan ke
dunia dengan sebuah alasan berdasarkan
rancangan Tuhan. Tidaklah tepat jika nilai hidup
kita hanya diukur dari seberapa banyak kita
memiliki materi dan kehormatan. Hidup orang
Kristen menjadi bernilai ketika punya arti bagi
orang lain. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita
bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita agar
kita menemukan arti hidup yang sebenarnya.
Kiranya firman-Nya menjadi penuntun yang
menerangi hidup kita, agar kita tidak mengejar
popularitas diri yang kosong, tetapi memakai
segala keberhasilan yang Tuhan berikan untuk
memberkati orang lain.
HANYA
DENGAN
BERPEDOMAN
PADA FIRMAN TUHAN, KITA DAPAT
MENEMUKAN
ARTI
HIDUP
YANG
SEBENARNYA.

“Judging requires that you think yourself superior to the one you judge.”
- William Paul Young | The Shack

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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MENGUKUR ORANG LAIN
Ayat Bacaan: Matius 4:24
“Lalu Ia berkata lagi: ‘Camkanlah apa yang
kamu dengar! Ukuran yang kamu pakai
untuk mengukur akan diukurkan kepadamu,
dan disamping itu akan ditambahkan lagi
kepadamu.’”
Salah satu hal yang terberat dalam hidup kita
adalah “mengukur”. Ukuran yang kita pakai
untuk orang lain akan diukurkan kepada kita,
bahkan lebih lagi.
Tuntutan yang kita tuntutkan kepada
orang lain akan dituntutkan kepada kita,
bahkan akan ditambah lagi. Penilaian kita
terhadap orang lain akan dinilaikan juga

kepada kita, bahkan ditambah lagi.
Tiap kali kita mengukur orang lain, tanpa
sadar kita sebetulnya sedang menambahkan
beban tuntutan terhadap diri kita sendiri. Kita
menambahi beban target terhadap diri sendiri
di mata Tuhan.
Orang yang banyak mengukur, menilai,
menuntut, dan menghakimi orang lain,
biasanya akan padam api Tuhan dalam
hidupnya, karena dibebani dengan terlalu
banyak hal yang menuntut terlalu banyak
terhadap dirinya.
Jadi...waspada dengan sikap hati dan
penilaian kita terhadap orang lain.

MEMPROGRAM PIKIRAN KITA

P

emenang game “Jeopardy” di USA
bernama Watson, mengalahkan dua
finalis lainnya, Ken & Brad. Tetapi
Watson tidak tersenyum saat di umumkan
sebagai pemenang. Maklum saja, Watson
adalah nama sebuah komputer!
Orang berlomba membuat komputer
yang bisa menyamai otak. Fujitsu membuat
komputer tercanggih, K-computer, yang
dapat menghitung 4x lebih cepat dan
menyimpan data 10x lebih banyak dari
otak.Bila servernya itu di kumpulkan, maka
dibutuhkan satu kota kecil untuk memuatnya
dan 9,9 juta watt listrik (kira-kira untuk 10.000
rumah).
Bandingkan dengan “server” yang ada
dalam kepala kita yang besarnya hanya 2
kepalan tangan dengan berat 1,5kg dan
menggunakan listrik 20 watt.
Otak
manusia
merupakan
mesin
tercanggih di alam semesta, bagaimana
merawat “server” kita?

“GARBAGE IN, GARBAGE OUT”. Bila
kita memasukkan data yang salah, tak peduli
betapa canggih program komputer kita, yang
keluar adalah sampah.
Kita tak bisa berharap menjadi seorang
pemenang bila memikirkan hal-hal yang
negatif. Kita tak bisa berharap hidup dekat
TUHAN bila memenuhi otak kita dengan
gambar seronok.
Kita tak mungkin berhasil di masa depan
bila paradigma di kuasai masa lalu. Jangan
berharap berjalan ke kiri bila pikiran kita ke
kanan.
PASANG “FIREWALL” untuk memblokir
program yang tidak kita inginkan. Memang
kadang terlintas pikiran yang tidak benar
/ jahat / kotor, tapi kita perlu cepat-cepat
memblokirnya.
KUASAI PIKIRAN KITA dan PIKIRKAN halhal yang BENAR!!! DELETE OLD PROGRAMS.
Program lama yang menghambat perlu di
hapus: kekecewaan, kekuatiran, dendam,
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ketakutan, dan lain-lain.
“Reprogram”
dengan
Input
yang
menguatkan dan memberi Inspirasi.
Semua di mulai dari PIKIRAN yang menjadi
sumber
dari
kesuksesan,
kekayaan,
penemuan, inovasi dan prestasi.
Jadi, ATURLAH apa yang KITA

PIKIRKAN...BE CAREFUL WHAT YOU
THINK, BECAUSE YOUR THOUGHTS RUN
YOUR LIFE!!!
“Pandangan orang berhikmat tertuju pada
hikmat, tetapi mata orang bebal melayang
sampai ke ujung bumi.” (Amsal 17:24)

mengapa harus saya?

A

rthur Ashe, pemain Wimbledon
legendaris sekarat karena AIDS yang
berasal dari darah yang terinfeksi virus
ketika operasi jantung pada 1983.
Dia
menerima
surat
dari
para
penggemarnya, salah satu dari mereka ada
yang menyampaikan: “Mengapa Tuhan
memilih Anda untuk mendapatkan penyakit
yang buruk seperti ini?”
Terhadapnya, Arthur Ashe menjawab:
“Lima puluh juta anak mulai bermain tenis,
Lima juta dari mereka belajar bagaimana
bermain tenis, Lima ratus ribu belajar tenis
secara profesional, Lima puluh ribu bertanding
dalam turnamen, Lima ribu mencapai Grand
Slam, Lima puluh mencapai Wimbledon,
Empat mencapai semifinal, Dua mencapai final
dan ketika saya menggenggam pialanya, saya
tak pernah bertanya pada Tuhan, ‘Kenapa
(harus) saya?’”
Jadi ketika sekarang saya sakit, bagaimana
bisa saya menanyakan kepada Tuhan,
“Kenapa (harus) saya?”
Kebahagiaan membuatmu tetap manis.
Cobaan membuatmu kuat. Kesedihan
membuatmu
tetap
menjadi
manusia.

Kegagalan membuatmu tetap rendah hati.
Kesuksesan membuatmu tetap berpijar.
Namun, hanya iman yang membuatmu tetap
melangkah.
Kadang engkau merasa tidak puas
terhadap kehidupanmu sementara banyak
orang di dunia ini memimpikan bisa hidup
sepertimu.
Anak kecil di ladamg memandang
pesawat terbang di atasnya, dan memimpikan
bisa terbang, tetapi sang pilot di pesawat
itu memandang ladang di bawahnya dan
memimpikan bisa pulang ke rumah. Begitulah
hidup. Nikmatilah hidupmu.
Jika kekayaan adalah rahasia kebahagiaan,
tentu orang-orang kaya akan menari-nari di
jalanan. Tapi? Hanya anak-anak miskinlah
yang melakukannya.
Jika kekuatan memang menjamin
keamanan, tentu orang-orang penting akan
berjalan tanpa pengawalan. Tapi? Hanya
mereka yang hidup sederhana yang bisa tidur
nyenyak.
Hiduplah sederhana. Berjalanlah dengan
rendah hati. Dan mencintailah dengan tulus.

Life passes by so fast, be grateful for the good times
and keep the faith during the bad times. Stay positive, what
makes you happy, that’s what you should do.”
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MEMINJAMI TUHAN
Ayat Bacaan: Matius 25:34-46
“Siapa menaruh belas kasihan kepada orang
yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan
membalas perbuatannya itu.” (Amsal 19:17)
Seorang ayah memberikan uang 50 sen
kepada putranya yang masih kecil dan
berpesan bahwa ia boleh memakai uang
itu sesukanya. Di kemudian hari ketika sang
ayah menanyakan tentang uang itu, si anak
menjawab bahwa ia telah meminjamkannya
kepada seseorang.
“Siapa yang kaupinjami?” tanya ayahnya.
Anaknya menjawab, “Aku memberikannya
kepada seorang pria miskin di jalan yang
kelihatannya lapar.” “Oh, sungguh bodoh!
Kamu takkan pernah mendapatkan uang itu
kembali,” kata ayahnya.
“Tetapi, Yah, Alkitab mengatakan bahwa
orang yang memberi kepada orang miskin
berarti memiutangi Tuhan.” Sang ayah
sangat senang mendengar jawaban anaknya
sehingga ia memberinya 50 sen lagi.
“Lihat, Ayah,” ujar sang anak. “Tadi sudah

kukatakan bahwa aku akan mendapatkan
uang itu kembali, hanya saja aku tidak
menduga itu terjadi begitu cepat!”
Pernahkah Tuhan meminjam sesuatu dari
Anda? Pernahkah Anda sadar bahwa dalam
kebutuhan orang lain terdapat permintaan
langsung dari surga terhadap sedikit dari
yang Anda miliki?
Alkitab menegur sikap mengabaikan
orang miskin, yang sering kita lakukan
dengan melontarkan perkataan saleh tanpa
berbuat apa-apa untuk mereka (Yakobus
2:14-17). Bahkan Galatia 6:10 meminta kita
supaya “berbuat baik kepada semua orang”.
Tak ada janji bahwa kita akan segera
menerima balasan. Namun, saat Yesus
mengajar para pengikut-Nya tentang
kedatangan-Nya kembali, Dia mengatakan
kita akan diberi upah karena memberi diri
kepada orang lain dalam nama-Nya (Matius
25:34-46)
ANDA
DAPAT
MEMBERI
TANPA
MENGASIHI NAMUN ANDA TIDAK
DAPAT MENGASIHI TANPA MEMBERI.

HATI YANG MURNI DAN TULUS
Ayat Bacaan: 2 Korintus 1:12; 2:17
Kekuatan kita sebagai orang Kristen bukan
terletak pada dahsyatnya pengurapan, atau
hebatnya karunia-karunia Roh Kudus yang
bekerja di dalam diri kita. Hati kitalah yang
menentukan kekuatan kita. Di sinilah mata air
kehidupan mengalir dari dalam diri seseorang
(Amsal 4:23; Yohanes 7:38)
Yang membuat Daud kian lama kian kuat,
sedangkan keluarga Saul kian lama kian
lemah (2 Samuel 3:1) adalah karena Daud

menjaga hatinya, sedangkan Saul menjaga
posisinya.
Tuhan memperingatkan Samuel agar
tidak tergesa-gesa mengurapi orang yang
akan menggantikan Saul (baca 1 Samuel
16:7 dan Yeremia 17:10).
Pertumbuhan kerohanian seseorang
sangat ditentukan oleh kondisi hatinya.
Seorang perwira Italia yang belum
mengenal Kristus, Kornelius, adalah seorang
berlanjut ke halaman 6...
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eorang yang dekat dengan Tuhan
bukan bearti tidak ada AIR MATA,
Suatu saat TUHAN akan ubahkan air
mata menjadi MATA AIR...
Seorang yang TAAT pada TUHAN
bukan berarti tidak ada KEKURANGAN,
Suatu saat TUHAN gantikan kekurangan
itu dengan kelimpahan...
Seorang yang TEKUN BERDOA, Bukan
berarti tidak ada masa-masa SULIT, Suatu
saat pasti ada KELEGAAN...
lanjutan dari halaman 5...
yang terkenal baik di antara seluruh bangsa
Yahudi, hatinya tulus, dan takut akan
Tuhan (Kisah Para Rasul 10:22). Inilah yang
membuat malaikat melawat Kornelius, dan
akhirnya ia dan seisi rumahnya dipenuhi
dengan Roh Kudus.
Apabila kita ingin terus meningkat di
dalam Tuhan dan di dalam perkara-perkara
supranatural, maka kita harus menjaga hati
kita dengan penuh kewaspadaan.
“Siapakah yang boleh naik ke atas gunung
Tuhan?” (Mazmur 24:3).
Pertanyaan ini menunjuk kepada mereka
yang boleh naik ke atas untuk menghadap

Yang pasti orang tersebut akan selalu
mengalami PENYERTAAN Tuhan.
Walau
BERGUMUL
pasti
ada
HARAPAN.Walau
dipadang
GURUN
pasti DIPELIHARA oleh Tuhan. Walau
masih dalam PROSES suatu saat pasti
DIPROMOSIKAN Tuhan.
Biarlah
TUHAN
yang
berdaulat
sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan
tahu waktu yang TEPAT untuk memberikan
yang TERBAIK. HALLELUYA.
Tuhan, dan menangkap isi hati Tuhan,
menerima pewahyuan-Nya, dan mengalirkan
seluruh kekuatan, kuasa, dan kepenuhanNya. Inilah orang-orang yang memiliki posisi
rohani (stature) yang tinggi.
Hati yang murni adalah sikap hati yang
tidak memiliki agenda dan maksud-maksud
terselubung untuk kepentingan pribadi.
Hatinya sepenuhnya murni untuk kepentingan
Tuhan.
Inilah hati yang tidak tercampur dengan
berbagai motivasi buruk dan terselubung.
Sedangkan hati yang tulus adalah hati yang
jujur, tidak ada tipu muslihat, tidak licik,
transparan, dan tidak ada kemunafikan.

Kesuksesan bukan berarti segalanya, kegagalan adalah
proses semata, berusaha untuk menjadi yang terbaik adalah
yang paling utama.”
Dalam hidup ini tidak ada orang yang tak bisa dan tak
mampu, melainkan hanyalah orang yang ingin dan orang
yang tak ingin.”
kingdomnews 06

infogereja

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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