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Ayat Bacaan: Kejadian 1:26-30; 2:15
“Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ‘...
dengan bersusah payah engkau akan
mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu
... dengan berpeluh engkau akan mencari
makananmu, sampai engkau kembali lagi
menjadi tanah...’” (Kejadian 3:17, 19)
Ayah saya seorang sopir taksi. Pagipagi buta ia berangkat bekerja, dan senja
hari baru pulang ke rumah. Terkadang
ia membawa cukup banyak uang untuk
mencukupi kebutuhan keluarga. Namun di
hari lain ia pulang dengan tubuh loyo dan
wajah kusut, sebab tak ada uang yang bisa
dibawa pulang-apa yang didapatnya hanya
cukup untuk disetorkan ke pemilik taksi.
Walau demikian, ayah saya adalah pribadi
yang kuat. Ia tak pernah menyerah untuk
menghidupi sembilan anaknya. Tak jarang
ia harus tetap berangkat bekerja sekalipun
sedang sakit. Itulah kodrat seorang lakilaki yang menunaikan tugas panggilannya
sebagai kepala keluarga dan ayah (Kej.
3:17-19).

Bagi
seorang
pria/ayah,
bekerja
dan berjerih lelah menghidupi keluarga
bukanlah hukuman karena dosa. Sebab
sebelum manusia berdosa, Tuhan sudah
memberi mandat kepada Adam untuk
bekerja, mengusahakan bumi yang Allah
anugerahkan kepadanya. Kerja bisa dirasa
sebagai kutuk, bila dipahami sebagai beban
berat yang melelahkan atau kewajiban
tanpa akhir yang harus dipikul sendiri,
jauh dari Allah. Akan berbeda bila seorang
pria dekat dengan Allah. Sebagai kepala
keluarga, ia bukan hanya bekerja memenuhi
kebutuhan sandang, pangan, papan bagi
anak-anaknya. Namun ia adalah imam bagi
keluarganya, yang membawa anak-anak
dan keluarganya mendekat dan beribadah
kepada Tuhan dengan rasa syukur (bdk. ay.
15, Ef. 6:4).
Kini, ayah saya sudah tiada. Saya kangen
pada sosoknya yang kuat dan penuh cinta.
Sebab melaluinya, saya mengenal figur Allah
Bapa yang di surga.
MELALUI AYAH, KITA MENGENAL
FIGUR ALLAH BAPA DI SURGA

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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muliakan tuhan dalam hidup kita
Ayat Bacaan: Yohanes 16:13-14
“Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata
dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang
didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya
dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal
yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku,
sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa
yang diterima-Nya dari pada-Ku.”
Jika kita TIDAK BISA MENJAGA HATI,
pengetahuan
rohani
seringkali
justru
dapat membuat kita jatuh dalam dosa
kesombongan, dan tidak selalu dapat
menghasilkan buah-buah kebenaran yang
sesuai. Jika hanya tahu Firman, tetapi TIDAK
DIPRAKTEKKAN dalam kehidupan seharihari, maka semuanya sia-sia.

Tidak
demikian
halnya
dengan
PEWAHYUAN akan kebenaran yang di
berikan oleh Roh Kudus di dalam hati kita.
Ketika Roh Kudus mewahyukan kebenaran, Ia
mencelikkan mata rohani kita dan mengerjakan
perubahan di dalam hati kita.
Pewahyuan kebenaran itu akan membuat
kita semakin menyadari posisi kita di dalam
kasih karunia Allah dan membuat kita
memuliakan hanya nama Tuhan saja. Jadi
jangan hanya puas membaca Alkitab saja,
tetapi inginkan Roh Kudus mewahyukan
kebenaran itu ke dalam hati anda.
Rindukan mata rohani anda di celikkan
dari waktu ke waktu untuk sungguh-sungguh
menyadari berapa besarnya Tuhan yang kita
sembah, dan betapa hebatnya kasih-Nya atas
kita, sehingga kita hanya akan memuliakan
nama Tuhan saja di dalam kehidupan ini.

“If we put our
hope and trust in
the Lord, and wait
for His timing, we
will exchange our
poor strength for
His great strength,
which is able to
overcome any
obstacle.”
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SEDANG DIPROSES

D

alam mengarungi kehidupan ini ada
begitu banyak hal yang sudah terjadi
dalam hidup kita, dan masih akan ada
banyak hal lagi yang akan terus terjadi. Ada
kalanya senyum dan tawa mewarnai hari-hari
kita, tetapi ada saatnya juga keluhan dan air
mata menghiasi hidup kita.
Semua itu datang silih berganti tanpa kita
bisa memilihnya, karena semua itu sudah
diatur dan sudah ada dalam skenarionya
Tuhan, selaku Sang Sutradara Agung yang
menyusun hidup kita.
Mungkin saat-saat ini kita merasa
sepertinya Tuhan tidak perduli lagi dan
meninggalkan kita. Seakan-akan masalah

besar menerjang bagai tsunami yang tanpa
ampun memporak-porandakan seluruh segi
kehidupan kita.
Semua itu diijinkan terjadi karena Tuhan
sedang merenda hidup kita, TanganNya
sedang menata agar hidup kita menjadi
lebih kuat, lebih indah dan lebih sempurna
sehingga kita akan menjadi emas yang murni
dihadapanNya.
Kalau pun saat ini kita sedang mengalami
hal-hal yang tidak mengenakkan, tetaplah
bertahan dan senantiasa BERSYUKUR
kepada Tuhan, karena semuanya itu akan
berakhir dengan Happy Ending.

mengucap syukurlah
Ayat Bacaan: 1 Tesalonika 5:18
“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab
itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus
Yesus bagi kamu.”
Firman Tuhan ini sungguh tidak mudah untuk
dilakukan, kita biasanya mengucap syukur
untuk hal-hal yang terjadi yang sesuai dengan
keinginan kita, ketika kita mendapatkan
promosi, ketika kita sembuh dari sakit, ketika
kita terhindar dari kecelakaan. Namun kalau
yang terjadi, justru sebaliknya, sulit sekali
untuk mengucap syukur, yang ada adalah
bersungut-sungut kepada Tuhan atau paling
tidak bertanya, mengapa ini terjadi? Kenapa
saya Tuhan?
Mengucap
syukur
tidak
semudah
membalikkan telapak tangan, sebab itu tidak
heran kalau banyak orang dalam doanya
berisi daftar permintaan ketimbang mengucap
syukur. Kita lebih sering menggerutu
dibandingkan mengucap syukur
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Rasul
Paulus
berkata,
mengucap
syukurlah dalam segala hal, artinya bukan
pada saat baik saja, tetapi dalam keadaan
sulit atau dalam penderitaan sekalipun kita
harus mampu memandangnya dari sisi positif
sehingga kita tetap bisa mengucap syukur,
itulah yang dikehendaki Tuhan. Paulus ketika
menuliskan ayat ini juga bukan pada waktu
dia dalam keadaan senang, tetapi ketika dia
berada dalam penjara.
Fanny Crosby yang mengalami kebutaan
sejak bayi, menulis 8500 lagu rohani dan dia
tidak bersungut-sungut atas keadaannya,
salah satu judul lagu yang dia gubah adalah
blessed assurance yang diterjemahkan
menjadi “ku berbahagia”. Dan dia juga
suka menulis puisi, salah satu puisinya
sebagai berikur: “Oh, aku anak yang sangat
berbahagia. Meskipun aku tidak bisa melihat.
Aku memutuskan bahwa di dunia ini. Aku akan
berpuas hati. Begitu banyak berkat kunikmati
yang tidak orang lain dapati. Untuk menangis
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atau berduka karena aku buta, Aku tak akan
melakukannya.”
Mari kita belajar mengucap syukur dalam

segala hal dan belajarlah untuk tidak bersungutsungut, tetapi lihatlah segala peristiwa dengan
iman percaya kita kepada Kristus.

sampah atau bahan bakar?

S

aat Abraham Lincoln (1809-1865)
masih pengacara muda, ia sering
berkonsultasi dengan pengacara lain
tentang kasusnya. Suatu hari, ia duduk di
ruang tunggu untuk menjumpai seorang
pengacara senior. Tapi ketika tiba waktunya,
pengacara itu hanya melihat Lincoln sekilas
dan berteriak, “Apa yang dia lakukan di sini?
Singkirkan dia! Aku tidak akan berurusan
dengan seekor monyet kaku!”
Lincoln berpura-pura tidak mendengar,
walaupun dia tahu kalau hinaan itu disengaja.
Biarpun malu, dia tetap bersikap tenang.
Kemudian ketika pengadilan berlangsung,
Lincoln diabaikan. Namun pengacara yang
telah menghina Lincoln dengan begitu
kejamnya, ternyata bisa membela kliennya
dengan brillian. Penanganannya atas kasus itu
membuat Lincoln terpesona. Katanya dalam
hati, “Nalarnya sangat bagus. Argumennya
tepat dan sangat lengkap. Begitu tertata serta
benar-benar dipersiapkan! Aku akan pulang
dan lebih giat belajar hukum lagi.”
Waktu berlalu…Lincoln menjadi presiden

Amerika Serikat pada bulan Maret 1861.
Di antara kritikus utamanya, terdapat
Edwin M. Stanton, pengacara yang pernah
menghinanya dan melukai hatinya begitu
dalam. Namun Lincoln mengangkatnya di
posisi penting sebagai Sekretaris Perang.
Ia tidak pernah lupa bahwa Stanton adalah
pengacara berotak cerdas, yang amat
dibutuhkan negaranya.
Saat
Lincoln
meninggal,
Stanton
berkata, “Dia (Lincoln) merupakan mutiara
milik peradaban. Hanya seseorang yang
berkarakter dan mau memaafkan seperti
Lincoln, dapat bangkit dan berhasil di atas
penghinaan!”
Maka, jaga suasana hati. Jangan biarkan
sikap buruk orang lain menentukan cara kita
bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik dan
belajarlah memaafkan. Jadikan “sampah”
sebagai “pupuk” atau “bahan bakar” untuk
maju—baik di lingkungan keluarga, kerja,
atau tempat tinggal kita.
Have a miraculous BREAKTHROUGH in
every step of our life...Tetap semangat

Indahnya hidup bukan seberapa banyak orang mengenal
dirimu. Tetapi seberapa banyak orang bahagia karena telah
mengenal dirimu. Jadilah berkat dimanapun kau berada.”
We can’t control what other people do and how they
decide to treat us, but we can control our response to them.”
- Joyce Meyer
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self motivation
1.	Mereka
γang
beralasan
“tidak
punya waktu” adalah mereka γang
membiarkan waktu mengatur hidupηγa,
bukan malah sebaliknya.

6.	Jangan hanya tertarik dengan аρа
yang dicapai orang sukses, tertariklah
dengan air mata yang mereka keluarkan
untuk mencapainya.

2.	Masalah itu berlaku “adil”, ia datang
kepada semua orang, tetapi tidak
demikian dengan jalan keluar. Jalan
keluar hanya datang kepada mereka
γang mencariηγa.

7.	
Yang menyedihkan bukanlah “bidikan
yang meleset”, tapi “bidikan tanpa
target”.

3.	Dunia lebih menghargai orang yang mau
melakukan pekerjaan kecil daripada
orang yang hanya memiliki rencana
besar.
4.	Nasib baik tidak pernah “salah” memilih
orang, ia memilih orang yang proaktif
menjemputηγa.
5.	Gunakan perasaan saat menghadapi
manusia;
gunakan
logika
saat
menghadapi masalah.

8.	
Hidup ibarat sebuah buku, Tuhan
menyediakan pena (takdir), akan tetapi
Andalah penulisnya (nasib).
9.	Hal yang perlu ditakuti saat mengkritik
orang lain adalah ketika kita sendiri pun
tidak lebih baik dari mereka!
10.	 “Lovers” adalah alasan saya untuk terus
berkarya. “Haters” adalah alasan saya
untuk terus bertumbuh.

AKIBAT TINGGI HATI

K

adang sepatah kata yang ketus
membuat kita. Sakit hati sampai
bertahun-tahun. Sikap ceria dan
kegembiraan yang selama ini hadir di wajah,
tersapu habis oleh sepatah kata tersebut.
Kalau orang bertanya mengapa bisa
sampai seperti itu? Kita akan menjawab:
“kata-kata itu sungguh amat TERLALU
menyakitkan hati!” Benarkah kata-kata itu
yang begitu menyakitkan? Ataukah kita yang
terlalu lemah?
Bukan! Kita tidak lemah dan kata-kata
ketus itu pun sesungguhnya tidak ada apaapanya. Permasalahannya adalah: Hati kita
yang terlalu tinggi.
Tinggi hati membuat: Harga diri, Gengsi,
Keinginan dihormati, Semua ikut menjadi
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tinggi. Tinggi hati membuat kita merasa diri:
Terhormat, Mulia dan Sempurna.
Sikap inilah yang membuat kita
gampang: Tersinggung, Mudah sakit hati dan
Berprasangka buruk. Tinggi hati membuat
kita Rapuh dan Jiwa Kita lemah.
Jika Kita mau jadi kuat, belajarlah Rendah
Hati setiap saat, maka kata-kata ketus di atas
tidak akan berarti apa pun bagi Kita.
Kerendahan hati membuat kita Tenang…
Hening namun…Tegar bagai samudera yang
mengambil tempat paling rendah.
Rendah hati membuat kita bebas leluasa.
Rendah hati adalah sumber Kekuatan dan
Sukacita. Semoga setelah membaca artikel
ini, kita selalu ingat untuk selalu bersikap
rendah hati di manapun dan kapan pun.
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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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