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AnugErAh DAn PrEstAsi
Article source from http://www.sabda.org

Ayat bacaan: Lukas 1:26-38
“Jangan takut, hai Maria, sebab engkau 
beroleh anugerah di hadapan Allah.” (ayat 30)

Jean-dominique Bauby adalah editor, penulis, 
dan jurnalis kenamaan dari majalah Prancis, 
eLLe. Pada 1995, ia mengalami serangan 
jantung parah dan koma selama 20 hari. 
Ternyata ia terkena sindrom saraf langka, yaitu 
locked-in syndrome. Penderitanya lumpuh 
total, tetapi pikirannya tetap sadar. dalam 
kondisi itu, Bauby menulis The diving Bell 
and the Butterfly dengan cara mengedipkan 
mata ketika penulis yang membantunya 
menunjukkan huruf yang benar. ia menulis 
dan mengedit buku itu sepenuhnya dalam 
kepalanya, huruf demi huruf. Bauby meninggal 
dua hari setelah bukunya terbit. ia tercatat 
sebagai salah satu manusia yang berprestasi 
dan produktif dalam segala keadaan.

Allah yang mahakuasa memilih perawan 
maria, seorang gadis desa yang sederhana, 
tulus dan rendah hati. maria menempatkan 

diri sebagai hamba Allah dan merindukan 
kehendak Allah terjadi atas hidupnya. Tercatat 
bahwa maria “beroleh kasih karunia” (ay. 30) 
atau charis atau anugerah. sebuah pemberian 
yang diberikan kepada orang yang tidak 
layak menerimanya. Allah yang sepenuhnya 
berinisiatif memberikan anugerah-nya atas 
maria.

Kepada setiap orang percaya, Tuhan 
memberikan anugerah yang sama. dosa 
yang membuat kita “lumpuh” dalam segala 
hal tidak menghalangi anugerah Allah untuk 
memanggil, menguduskan, melayakkan, dan 
memampukan kita untuk melayani dia. sekali 
lagi, bukan karena usaha kita, kata Paulus (ef. 
2:8-10). oleh karena itu, marilah kita kembali 
menghayati anugerah Allah secara benar 
supaya kita dapat melayani Allah dengan 
sukacita dan rendah hati.

AnugErAh tuhAn mEmAmPuKAn 
KitA mEngAtAsi KELumPuhAn 
AKibAt DOsA.

sPring OF 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)

“God positions you, not according to your preference, but according to His purpose.”
- steven Furtick
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PrinsiP Ayub
Ayat bacaan: Ayub 2:10
“Tetapi jawab Ayub kepada-nya: ‘Engkau 
berbicara seperti perempuan gila! Apakah 
kita mau menerima yg baik dari Allah, tetapi 
tidak mau menerima yg buruk?’ Dalam 
kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa 
dengan bibirnya.”

setelah ditimpa kemalangan bertubi-tubi: 
seluruh harta milik lenyap dan kematian 
semua anak-anaknya. Akhirnya, sekujur 
tubuhnya dipenuhi dengan barah yang busuk 
dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya.
Tidak tahan akan malapetaka yang luar biasa 
itu, berkatalah istrinya: “Masih bertekunkah 
engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah 
dan matilah!” (ayat9)

Jawaban Ayub pada omelan sang istri itu 
menggambar-kan  keteguhan prinsip hidup 
yang dipegangnya. Bagi Ayub, kewarasan 

seorang umat Tuhan harus ditandai dengan 
prinsip hidup: “Apakah kita mau menerima 
yang baik dari Allah, tetapi tidak mau 
menerima yang buruk?”

Ketika Arthur Ashe (juara tenis grand 
slam yang berkulit  hitam) tertular virus HiV 
Aids, seorang wartawan bertanya padanya: 
“Mr Ashe, saat ini Anda mengidap HIV, 
apakah Anda tidak bertanya kepada Tuhan, 
mengapa anda tertular?”

Jawab Arthur: “Ada jutaan orang belajar 
tenis, ratusan diantaranya mahir, puluhan 
mengikuti turnamen tapi hanya satu yang 
menang yaitu saya. Ketika saya mengangkat 
piala turnamen Grand Slam, saya tidak 
bertanya kepada Tuhan, mengapa saya yang 
menang.”

Ketika kita tidak bertanya mengapa yang 
terbaik terjadi, seharusnya kita tidak perlu 
mengeluh ketika hal yang buruk terjadi.

“The good news is 
that, through Jesus, 

everyone is invited 
to partake of God’s 
blessing. We need 

to be telling the 
world about the 

blessing Christ has 
provided for them.”
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mAtA tErtuju

huKum truK sAmPAh

Ayat bacaan: ibrani 12:2a
“Marilah kita melakukannya dengan mata yg 
tertuju kepada Yesus, yg memimpin kita dlm 
iman, dan yg membawa iman kita itu kepada 
kesempurnaan.”

Leslie dunkin bercerita tentang anjing yang 
dimilikinya saat ia masih kecil. Kadang-
kadang ayahnya suka menguji kepatuhan 
anjing itu. ia meletakkan sepotong daging 
yang membangkitkan selera dilantai dan 
memberi perintah, “Tidak boleh!”

suatu hari saya naik sebuah taxi 
menuju ke Bandara. Kami melaju 
pada jalur yang benar, ketika tiba-tiba 

sebuah mobil hitam melompat keluar dari 
tempat parkir tepat di depan kami.supir taxi 
menginjak pedal rem dalam-dalam hingga 
ban mobil berdecit dan berhenti hanya 
beberapa centi dari mobil tersebut.

Pengemudi mobil hitam tersebut 
mengeluarkan kepalanya dan memaki maki 
ke arah kami. supir taxi hanya tersenyum dan 
melambai pada orang tersebut. saya sangat 
heran dengan sikapnya yang bersahabat.

saya bertanya, “Mengapa anda 
melakukannya? Orang itu hampir merusak 
mobil anda dan dapat saja mengirim kita ke 
rumah sakit?” saat itulah saya belajar dari 
supir taxi tersebut mengenai apa yang saya 
kemudian sebut “Hukum Truk Sampah”. 

ia menjelaskan bahwa banyak orang 
seperti truk sampah. mereka berjalan 
keliling membawa sampah, seperti frustrasi, 
kemarahan, kekecewaan. seiring dengan 
semakin penuh kapasitasnya, semakin mereka 
membutuhkan tempat untuk membuangnya 

Anjing itu yang tentunya memiliki dorongan 
yang sangat kuat untuk mendapatkan daging, 
dihadapkan pada situasi yang sangat sulit... 
mematuhi atau melanggar perintah tuannya.

dunkin berkata, “Anjing itu tidak 
pernah mengarahkan pandangannya pada 
daging. Tampaknya ia merasa bahwa jika 
ia melakukannya, godaan untuk melanggar 
perintah itu akan menjadi terlalu besar. Maka 
ia terus-menerus memandang wajah ayah 
saya.”

Kemudian dunkin menerapkannya secara 

dan seringkali mereka membuangnya kepada 
orang lain termasuk anda.

Jangan ambil hati, tersenyum saja, 
lambaikan tangan, lalu lanjutkan hidup. 
Jangan ambil sampah mereka untuk kembali 
anda buang kepada orang lain yang anda 
temui di tempat kerja, di rumah atau dalam 
perjalanan.

intinya, orang yang sukses adalah orang 
yang tidak membiarkan “truk sampah” 
mengambil alih hari-hari mereka dengan 
merusak suasana hati. Hidup itu 10% 
mengenai apa yang kau buat dengannya dan 
90% tentang bagaimana kamu menyikapinya. 
You choose to be Happy or grumpy!

Hidup ini jangan diisi dengan hati sampah, 
maka kasihilah orang yang memperlakukan 
anda dengan benar, berdoalah bagi yang 
memperlakukan anda tidak benar. Hidup 
bukan mengenai menunggu badai berlalu, 
tapi tentang bagaimana belajar menari dalam 
hujan. 

Jangan pernah menghakimi orang 
lain, biarlah kita menjadi pribadi bijak dan 
mencoba belajar mengerti orang lain.
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tAAt PADA KEhEnDAK-nyA
Ayat bacaan: yohanes 15:10-11
“Jikalau kamu menurut perintah-Ku, kamu 
akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku 
menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di 
dalam kasih-Nya. Semuanya itu Ku katakan 
kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam 
kamu dan sukacitamu menjadi penuh.”

Acapkali kita terjebak dengan konsep 
pemikiran duniawi yang humanis egois, 
sehingga lebih banyak meracuni nalar kita 
dibandingkan dengan kehendak Firman Tuhan 
yang seharusnya mengisi dan menguasai 
pikiran kita.

saat kita menuruti kehendak diri sendiri, 
maka roh dunia akan merembes masuk dan 
mempengaruhi pemikiran kita sedemikian 
rupa, yang pada akhirnya menciptakan 
kecenderungan dalam diri kita untuk melakukan 
sesuatu pekerjaan hanya mengandalkan diri 
sendiri, tanpa mengikutsertakan Tuhan. 

Pertanyaan sekaligus evaluasi bagi kita 

apakah dalam setiap keputusan yang kita 
ambil, untuk melakukan suatu pekerjaan, 
sejauh mana Tuhan diikutsertakan?   

masih banyak orang mengaku sebagai 
pengikut Kristus, namun dalam hidupnya, 
tak pernah memberikan kesempatan pada 
Roh Tuhan untuk bekerja dalam hidupnya, 
sehingga yang nampak adalah sikap ketaatan 
hanya pada diri sendiri, bukan taat pada 
kehendak-nya.  

 seharusnya kita lebih taat pada kehendak 
Tuhan, karena dalam kehendak Tuhan ada 
rencana dan rancangan terbaik dari Tuhan 
bagi kehidupan hamba-nya.

yeremia 29:11
“Sebab aku ini mengetahui rancangan-
rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai 
kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu 
rancangan damai sejahtera dan bukan 
rancangan kecelakaan untuk memberikan 
kepadamu hari depan yang penuh harapan.” 

rohani demikian, “Ada sebuah pelajaran untuk 
kita semua, yaitu: Arahkan selalu pandangan 

kita pada wajah ‘Tuan’ kita.” maka dia akan 
membawa iman kita pada kesempurnaan!

      oRAng YAng KUAT bukanlah orang yang berotot atau yang 
tidak pernah menangis, melainkan orang yang hatinya mau dan 
mampu bertahan ketika ia diremukkan dan dibentuk Tuhan. Ketika 
saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan mampu bertahan 
dalam pembentukan Tuhan.”

     god loves you, He’s good, He has the power to help you and 
He will help you. Keep trusting!”

joyce meyer
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sELF rEFLECtiOn

Bila semua orang mau rendah hati dan 
berani berkata: “Aku yang salah”, maka 
dunia akan menjadi damai! sayang sekali 
yang sering terjadi adalah: “Engkau yang 
salah!”

sebab banyak orang selalu merasa 
dirinya paling benar, bahkan jika bersalah 
pun masih merasa benar. Hampir semua 
orang cenderung saling menuduh dan 
menyalahkan. Jarang ada yang merasa 
dirinya bersalah. inilah faktor terjadinya 
konflik, perseteruan, bahkan sampai pada 
peperangan.

Kalau orang-orang mau saling mengaku 
salah dan pengakuan itu memang keluar 
dari hati yang tulus, maka banyak persoalan 
dapat diselesaikan dengan mudah, banyak 
pertikaian dan masalah dapat dihindari dan 
banyak kemelut dapat dipadamkan.

orang yang mengaku “Aku yang salah” 
dan berjanji tidak mengulanginya lagi, 
bukanlah orang yang lemah, bodoh atau 
frustrasi melainkan adalah orang yang 
berani, bijak dan bertanggung jawab serta 
siap berubah menjadi orang yang lebih 
baik. orang yang tidak bersalah namun 
demi kedamaian dan kepentingan orang 
banyak ia bersedia mengorbankan dirinya 

dan berkata “Aku yang salah” adalah orang 
yang luar biasa! 

“Aku yang salah” adalah ucapan 
yang menyejukkan hati, menggugah 
nurani, membangkitkan rasa hormat dan 
merupakan tutur kata orang yang berJiwa 
besar.

Buang segala keegoisan dan 
gengsimu! Jadilah orang yang rendah hati. 
Jadilah pemimpin yang berJiwa besar. 
Jadilah pasangan hidup yang arif. niscaya 
kedamaian, kesatuan dan kebahagiaan 
akan engkau peroleh.

yakobus 5:9 “Janganlah kamu bersungut-
sungut dan saling mempersalahkan, supaya 
kamu jangan dihukum. sesungguhnya 
Hakim telah berdiri di ambang pintu.”

Kejadian 41:9 “Lalu berkatalah kepala 
juru minuman kepada Firaun: ‘Hari ini aku 
merasa perlu menyebutkan kesalahanku 
yang dahulu.’”

 roma 15:7 “Sebab itu terimalah satu akan 
yang lain, sama seperti Kristus juga telah 
menerima kita, untuk kemuliaan Allah.”

AKu yAng sALAh
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     we cannot calm the storm. so stop trying. what we can do is 
calm ourselves. The storm will pass.”

sidney mohede

     if you want to lead on the highest level, be willing to serve on 
the lowest.”

john maxwell
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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


