Kingdom News 10 DECember 2017

Berlandaskan Kuasa Tuhan
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Ayat Bacaan: Keluaran 4
“Oleh sebab itu, pergilah, Aku akan menyertai
lidahmu dan mengajar engkau, apa yang
harus kaukatakan.” (ayat 12)
Saya bukan siswa yang pandai ketika
bersekolah. Bahkan saya pernah tidak naik
kelas di SMA. Ditambah oleh fisik yang lemah,
saya pun merasa sangat tidak percaya diri.
Daya konsentrasi yang buruk dan takut salah
membuat saya selalu tampak ragu dan tidak
lancar berbicara. Namun secara perlahan
namun pasti, saya semakin percaya diri. Hal
itu diawali ketika saya merasa doa-doa saya
untuk orang lain dijawab secara ajaib. Tuhan
berkenan menyertai saya sekalipun saya
penuh kelemahan.
Tidak percaya diri juga melanda diri Musa
ketika dia dipanggil untuk memimpin Israel
keluar dari Mesir. Tentu dia teringat akan
pengalamannya sebagai orang yang ditolak
teman-teman sebangsa yang dibelanya.
Oleh pengalaman pahit itu, mungkin Musa
menuduh dirinya sebagai orang yang
gagal dan penakut. Apalagi saat itu pun,

Musa bukan siapa-siapa. Pekerjaannya
hanyalah gembala domba yang bahkan
bukan miliknya sendiri, melainkan milik
mertuanya. Berkata-kata menentang Firaun
yang berkuasa dan dikelilingi oleh tentara
yang hebat tentu membuat gentar. Namun
TUHAN meneguhkan Musa dengan janji akan
menyertai serta mengajarnya.
Setiap
orang
percaya
dipanggil
untuk
melayani
sesamanya.
Namun
ketidakpercayaan diri ada kalanya membuat
kita menolak melayani. Dalam keadaan
demikian, ada baiknya kita bercermin pada
pengalaman Musa. Orang yang kita hadapi
merasa terbantu dan terberkati bukan
bergantung pada keterampilan hebat dan
kefasihan kita berbicara. Sebaliknya, Tuhanlah
yang empunya kuasa yang membuat kita
berhasil.
KEBERHASILAN MELAYANI SESAMA
TERLETAK PADA KUASA PENYERTAAN
DARI TUHAN YANG MEMERCAYAKAN
TUGAS ITU KEPADA KITA.

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)
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UANG

N

amaku: UANG (sering disebut DUIT).
Wajahku biasa saja, fisikku juga
lemah, namun aku mampu merombak
tatanan dunia. Aku juga “bisa” merubah
Perilaku, bahkan sifat Manusia karena
manusia mengidolakan aku.
Banyak orang merubah kepribadiannya,
mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan
meninggalkan keyakinan imannya, demi aku!
Aku tidak mengerti perbedaan orang
saleh dan bejat, tapi manusia memakai aku
menjadi patokan derajat, menentukan kaya
miskin dan terhormat atau terhina.
Aku bukan iblis, tapi sering orang
melakukan kekejian demi aku. Aku juga
bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri
pisah gara-gara aku, kakak dan adik beradu
dan saling benci karena aku. Anak dan
orangtua berselisih gara-gara aku.
Sangat jelas juga aku bukan Tuhan, tapi
manusia menyembah aku seperti Tuhan,
bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih
menghormati aku, padahal Tuhan sudah
pesan jangan jadi hamba uang.
Seharusnya aku melayani manusia, tapi

kenapa malah manusia mau jadi budakku?
Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk
siapa pun, tapi banyak orang rela mati demi
aku.
Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa
menjadi alat bayar resep obat manusia,
tapi tidak mampu memperpanjang hidup
manusia.
Kalau suatu hari manusia dipanggil
Tuhan, aku tidak akan bisa menemani
manusia, apalagi menjadi penebus dosadosa manusia, manusia harus menghadap
sendiri kepada sang Pencipta lalu menerima
penghakimanNYA.
Saat itu, Tuhan pasti akan hitung-hitungan
dengan manusia, APAKAH SELAMA HIDUP
MANUSIA MENGGUNAKAN aku dengan
baik, atau sebaliknya MENJADIKAN aku
sebagai TUHAN?
Ini informasi terakhirku: Aku TIDAK ADA
DI SURGA, Jadi jangan cari aku disana.
Salam sayang,
Ttd
UANG

1 Timotius 6:10 “Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh
memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya
dengan berbagai-bagai duka.”
Juga, Ibrani 13:5 “Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu
dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: ‘Aku sekali-kali tidak
akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.’”
God can only bless who you really are, not who you pretend to be. You will never
get what you’re after if you’re always trying to get it by being someone or something
you’re not. Don’t settle for someone else’s blessings when God wants to give you
your own.”

Steven Furtick
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ALLAH Datang Berjalan Di Dunia
Ayat Bacaan: Yohanes1:11-18
Setelah menjalankan misi Apollo’XV, Kolonel
James B. Irwin menceritakan beberapa
pengalamannya yang sangat luar biasa. Dia
menceritakan tentang pendaratannya di bulan
yang penuh kemenangan di hadapan warga
dunia yang sedang menontonnya terpesona.
Tubuhnya yang tanpa bobot melayanglayang dengan bebas di ruang pesawat luar
angkasa. Bumi yang dari bulan terlihat seperti
bulan sabit yang sedang terbit.
Kolonel James Irwin juga menceritakan
dampak dari pengalaman tersebut bagi
kehidupan rohaninya. Dari permukaan bulan,
dia dapat merasakan Kemuliaan ALLAH dan
juga keadaan manusia yang terikat dengan
keduniawian.
Ketika kembali ke bumi, dia menyadari
bahwa dia tidak dapat puas hanya dengan
menjadi selebriti. Dia harus menjadi pelayan,
mewartakan cara hidup yang lebih baik

kepada sesama.
Dia menyimpulkan bahwa jika kita
menganggap pergi ke bulan merupakan hal
yang luar biasa, betapa jauh lebih luar biasa
ketika ALLAH datang ke dunia dan menjadi
manusia.
Ilmu dan teknologi telah membuat suatu
kemajuan pesat karena manusia berjalan di
bulan. Tetapi karena ALLAH berjalan di dunia,
kita menjadi tahu asal-usul maupun tujuan
kita. Kita dapat mengenal secara pribadi akan
Pencipta kita dalam Terang Kemuliaan’NYA.
(Yohanes1:1,9,14,18).
Melalui kehidupan YESUS KRISTUS
yang tanpa dosa dan kematian-NYA, kita
dapat mengenal sukacita karena dosa-dosa
kita telah diampuni. Kita dapat mengalami
kepenuhan hidup kekal yang berkelimpahan.
Semuanya itu karena ALLAH berjalan di
dunia. ALLAH tinggal bersama kita, supaya
kita tinggal bersama ALLAH.

perubahan seperti ragi
Ayat Bacaan: Matius 13:33
“Hal kerajaan sorga seumpama ragi yang
diadukkan dalam tepung terigu sampai
khamir seluruhnya.”
Coba perhatikan baik-baik kenapa kerajaan
sorga diumpamakan seperti ayat diatas.
Pernyataan di atas merupakan jalan dan cara
dimana itu yang sebenarnya harus terjadi.
Bahwa kita harus mengalami perubahan
yang secara, tenang, pelan tapi pasti, secara
terus menerus sampai merubah seluruh jiwa
kita, sama seperti ragi, yang tersembunyi
dalam gandum dan meskipun berada hanya
pada satu tempat, yang bekerja secara
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tersembunyi sampai semuanya berada di
bahwa pengaruhnya.
Artinya coba perhatikan sifat dari ragi,
ragi itu mengubah, atau memadukan, seperti
dalam adonan. Begitu juga anugerah dalam
Kristus itu seharusnya mengubah seluruh jiwa
kita sampai menjadi serupa dengan anugerah
itu sendiri.
Itulah maksud Tuhan bahwa prinsip
ini seharusnya dikerjakan terus menerus
sampai seluruh jiwa kita terkhamiri, sampai
memunculkan wujud surgawi. Semakin hari
semakin serupa dengan Kristus.
Sebenarnya ini merupakan sebuah
nubuatan untuk menunjukkan secara
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prinsip bagaimana dimulai hal yang kecil
tapi berdampak bagi seluruh orang-orang.
Dan memenuhinya dengan kebenaran dan
kekudusan sejati.
Hari ini kita diajar, bagaimana mengubah
sesuatu. Anda pernah dengar, indonesia
penuh kemuliaan Tuhan? Menurut anda,
bagaimana hal itu bisa terjadi. Coba
renungkan.
Apakah kepercayaan yang kita hidupi,
bisa merubah orang-orang seisi rumah kita,
sekolah kita, kampus kita, masyarakat kita.
Bagaimana caranya?!
Hari ini kita diajar Tuhan, satu-satunya cara
supaya kerinduan kita terwujud untuk orang-

orang yang kita kasihi adalah perubahan dari
dalam diri kita sendiri, Anugerah, kasih Tuhan,
merubah seluruh bagian yang ada dalam jiwa
kita sampai jiwa kita diubah menjadi seperti
anugerah itu sendiri, serupa dengan Kristus.
Dan itu harus dikerjakan terus menerus,
mengalami perubahan, pelan tapi pasti.
Perubahan bukanlah suatu perubahan
sampai benar-benar berubah dari yang buruk
menjadi baik, dari yang salah menjadi benar,
dari yang jahat menjadi kudus.
Jangan
pernah
bermimpi,
kalau
mengingini orang lain berubah, jika tidak
dimulai dari diri sendiri.

self Reflection
Saat hati berkata INGIN, namun Allah
berkata TUNGGU...
Saat AIR MATA menetes semakin
deras, Allah berbisik dengan lembut
TERSENYUMLAH...
Saat semua terasa MEMBOSANKAN, Allah
berkata BERTAHANLAH...
Saat pundak terasa lelah memikul beban,
Allah menguatkan dengan kata “teruslah
MELANGKAH”...
Saat
kemarahan
menguasai
diri,
Allah menenangkan dengan berkata
BERSABARLAH...

Saat
keegoisan
memuncak,
Allah
meluluhkan
hati
dengan
berkata
MENGALAHLAH...
Karena TUHAN Maha Tahu rancangan
apa yang mendatangkan kebaikan untuk
kehidupanmu.
Wahai sahabat, manakala hati tak
menentu, tanpa kita sadari TUHAN
menghibur kita dengan menghadirkan
insan terpilih sebagai petunjuk jalan ke arah
yang lebih baik agar kita mampu mengambil
hikmah di balik semua peristiwa.
Sesungguhnya.., Allah akan memberi
apa yang engkau perlu, bukan apa yang
engkau mau. Karena dirimu begitu berharga
di mata-Nya, Tuhan telah merancangkan
yang terbaik buat kamu dan aku.

Choose to believe even when the odds are against you. Stay in
faith even when you don’t see a way. Thank God for His goodness
even though it looks impossible.”

Joel Osteen
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SETIAP LANGKAH

S

etiap Langkah adalah Anugerah. Kita
belajar untuk hidup di antara pijakan
setiap langkah. Kita tidak pernah
tahu, apakah langkah berikutnya adalah
pijakan terakhir. Sehingga kita belajar untuk
melakukan segala sesuatu yang sanggup
kita lakukan, tatkala mengangkat dan
memijakkan kaki serta mensyukuri langkah
sebelumnya.
Setiap langkah yang kita ayunkan
merupakan sebuah dunia baru. Dan kita
merasa sejak awal melangkah itulah kita
menjalani kehidupan seperti saat ini.
Kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh
berapa lama Kita Hidup, tetapi sejauh mana
Kita menjalani kehidupan yang bermakna
bagi orang lain.

Nilai manusia, tidak ditentukan dengan
bagaimana IA mati, melainkan bagaimana
IA menjalankan hidupnya.
Kekayaan manusia bukan apa yang
IA peroleh, melainkan apa yang telah IA
berikan dan lakukan.
“Banyak orang berpikir bagaimana
mengubah dunia ini. Hanya sedikit yang
memikirkan bagaimana mengubah dirinya
sendiri. Banyak orang mudah menyalahkan
orang lain tapi tidak mau menilai diri sendiri.”
Hidup hanya sekali, waktu yang telah
kita lalui tidak akan pernah kembali.
Selamat menikmati setiap langkah hidup
Anda dan BERSYUKURLAH PADA TUHAN
SETIAP SAAT.

“Imagine a car
wash that not
only makes
your car clean,
it makes it new
again. That is
just what the
Holy Spirit does
for us when
we accept
Jesus Christ as
our Lord and
Savior.”
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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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