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Legenda Basket

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: Bilangan 14:1-38
“Dan berkata kepada segenap umat Israel:
“Negeri yang kami lalui untuk diintai itu
adalah luar biasa baiknya.” (ayat 7)
Rick Bailey adalah salah seorang pemain
basket legendaris dalam sejarah NBA. Pada
pramusim basket tahun 1978 sampai 1979,
statistiknya dalam lemparan bebas adalah
sebanyak 94,7%. Satu hal yang membuatnya
berbeda adalah caranya menembak saat
mendapatkan lemparan bebas. Alih-alih
melempar seperti kebiasaan pemain basket
pada umumnya, ia justru menggunakan
kedua tangannya dan menembakan bola
dari bawah ke atas.
Kaleb dan Yosua berani tampil berbeda
dalam tataran yang lain. Mereka berani
melawan arus saat kesepuluh rekan
yang lain merasa pesimistis untuk dapat
masuk ke tanah Kanaan. Kaleb dengan
berani berkata, “Tidak! Kita akan maju dan
menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan
mengalahkannya!” (Bil. 13:30). Kaleb dan
Yosua tetap berpegang pada iman kepada

Tuhan dan meneguhkan hati mereka. Mereka
berani membayar harga, siap menanggung
risiko, dan bahkan mempertaruhkan nyawa.
Ya, ketika tetap teguh mengikuti jalan Tuhan
dan tidak mau mengikuti arus, Kaleb dan
Yosua nyaris mati karena orang-orang Israel
hendak melempari mereka dengan batu (ay.
10).
Menjadi berbeda bukanlah hal yang
mudah dilakukan. Sering kali ada risiko
ketika seseorang menjunjung kebenaran
firman-Nya ketika kebanyakan orang
melanggarnya. Meskipun demikian, menjadi
berbeda bukanlah sesuatu yang mustahil
untuk diwujudkan. Lihatlah Yosua dan
Kaleb. Ada berkat besar yang Tuhan berikan
kepada mereka yang berani menegakkan
kebenaran-Nya dan berani melawan arus
dunia (ay. 24).
JANGAN MENJADI SERUPA DENGAN
DUNIA INI, TETAPI MARI BERTUMBUH
MENJADI SEMAKIN SERUPA DENGAN
KRISTUS.

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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terang dunia
Ayat Bacaan: Markus 6:56
“Ke manapun Ia pergi, ke desa-desa, ke
kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang
meletakkan orang-orang sakit di pasar dan
memohon kepada-Nya, supaya mereka
diperkenankan hanya menjamah jumbai
jubah-Nya saja. Dan semua orang yang
menjamah-Nya menjadi sembuh.”
Yesus menjadi Terang dunia dan Ia menjadi
titik pengharapan bagi banyak orang, untuk
memperoleh
kesembuhan,
kelepasan,
pemulihan, kelegaan. Dan perjumpaan
dengan Yesus walaupun hanya menyentuh
ujung jubah-Nya sajapun, orang memperoleh
sesuatu yang diharapkan karena:
• Yesus memancarkan hidup
• Yesus memancarkan aliran air hidup
•	Yesus
mengalirkan
sesuatu
yang
menghidupkan sehingga orang yang
sakit. memperoleh kesembuhan.

Kita orang-orang percaya ditentukan
sebagai pembawa hidup-Nya. Dia mau
menggantikan seluruh sistim hidup kita
menjadi hidup Kristus, sehingga orang yang
bergaul dengan kita memperoleh sesuatu
yang positif, sehingga kita dapat menjawab
kebutuhan dan pengharapan bagi orang
yang membutuhkannya.
Tuhan Yesus memanggil kita, bukan
sebagai orang yang menerima berkat saja
dan selalu ditolong dalam segala problem kita.
Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi
seperti Dia dan menjadi titik pengharapan
bagi orang yang membutuhkan pertolongan.
Tuhan Yesus memanggil kita menjadi wakil
Kristus, pembawa kehadiran hidup Kristus,
sebagai penjawab kebutuhan banyak orang.
Selamat menjadi “Pembawa Hidup-Nya
Kristus” didunia.
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Tidak ada yang kebetulan
Saat kau duduk santai dan menikmati
harimu, tiba-tiba kamu terpikirkan ingin
berbuat sesuatu kebaikan untuk seseorang?
Itu adalah Tuhan yang sedang berbicara
denganmu dan mengetuk hatimu.
Pernahkah ketika kau sedang sedih,
kecewa tetapi tidak ada orang disekitarmu
yang dapat kau jadikan tempat curahan hati?
Itulah saatnya di mana Tuhan ingin agar kamu
berbicara padaNya.
Pernahkah
kamu
tanpa
sengaja
memikirkan seseorang yang sudah lama
tidak bertemu dan tiba-tiba orang tersebut
muncul atau kamu bertemu dengannya atau
menerima telepon darinya? Itu adalah kuasa
Tuhan yang sedang menghiburmu. Tidak ada
namanya kebetulan.
Pernahkah kamu mengharapkan sesuatu
yang tidak terduga, yang selama ini kamu
inginkan tapi rasanya sulit untuk didapatkan?
Itu adalah Tuhan yang mengetahui dan

J

ika kedua belah tanganmu tidak cukup
untuk menutup banyaknya mulut
orang-orang yang membicarakan
tentang keburukanmu, cukup gunakan
kedua belah tanganmu untuk menutup
kedua belah telingamu saja.
Kamu tidak mungkin menyuruh semua
orang untuk berbicara sopan dan penuh
kelembutan terhadapmu, tapi kamu bisa
menyuruh hatimu untuk tidak mudah
tersinggung dengan semua ucapan yang
di dengar oleh telingamu!

W

mendengar suara batinmu.
Pernahkah kau berada dalam situasi
yang buntu, semua terasa begitu sulit,
begitu tidak menyenangkan, hambar, kosong
bahkan menakutkan? Itu adalah saat di mana
Tuhan mengijinkan kamu diuji, supaya kamu
menyadari keberadaanNya. Karena Dia tahu
kamu sudah mulai melupakanNya dalam
kesenangan.
Sering Tuhan mendemonstrasikan kasih
dan kuasanya di saat manusia merasa dirinya
tak mampu.
Apakah kau pikir tulisan ini hanya iseng
tebaca olehmu? TIDAK! Sekali lagi TIDAK
ada yang kebetulan. Beberapa menit ini,
tenangkanlah dirimu. Rasakan kehadiranNya.
Dengarkan suaraNYA yang berkata, “Jangan
Khawatir AnakKu. Aku ada disini bersamamu!”
Tersenyumlah...Bersukacitalah...GOD
KNOWS what is the BEST for you. Because
He loves you more than you love yourself.
Biarlah kita tidak di hargai tetapi masih
mempunyai harga diri, daripada hilangnya
harga diri hanya demi untuk di hargai.
Apapun yang kita hadapi saat ini semua
akan berlalu semoga menjadi berkah dan
rahmat untuk orang lain.
Jadilah orang yang tetap sejuk di
tempat yang panas, tetap manis di tempat
yang pahit, tetap merasa kecil meskipun
telah menjadi besar, tetap tenang di tengah
badai yang hebat.

hen man’s truths contradict GOD’s truth, do NOT listen to man. If the bible tells
us it is wrong then do NOT listen to man who tells us it is right. Ask the HOLY
SPIRIT to lead you and help you understand the bible the way HE want you to every
day...then you will stay in the right course.
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Tuhan Menetapkan
Ayat Bacaan: Mazmur 37:23-24
“TUHAN
menetapkan
langkah-langkah
orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya;
apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak,
sebab TUHAN menopang tangannya.”
Terkadang perjalanan hidup kita seperti
sedang menaiki wahana “roller coaster” yang
‘menantang’ dan siap menguji adrenalin.
Seperti X2 Six Flags Magic Mountain yang ada
di Los Angeles, Amerika Serikat. Wahana ini
dibuka sejak tahun 2002 dan dikenal sebagai
roller coaster “empat dimensi” pertama
di dunia. Julukan “empat dimensi” karena
kursinya yang dapat berputar 360 derajat dan
siap menjungkir balikkan penumpangnya.
Arena ini juga dilengkapi terowongan dan
tambahan berupa audio visual.

Kunci “keselamatan” para penumpang
roller coaster terletak pada “safety belt”
yang terbuat dari besi baja dan dilapisi busa
empuk/lembut.
Demikian juga dengan kita sebagai orang
percaya. Mungkin har-hari ini kita sedang
mengalami keterpurukan atau merasa seperti
sedang dijungkir balikkan oleh masalah
keluarga, ekonomi, sakit-penyakit, pekerjaan
dll. Percayalah bahwa ada tangan kuat namun
lembut; dan selalu ada untuk menopang
hidup kita.
Tangan-Nya yang berlubang paku itu
akan memeluk kita dengan erat sehingga kita
selamat dan menang atas setiap masalah
yang kita hadapi. Tuhan menetapkan kita
untuk menjadi pemenang, asal hidup kita
tetap berkenan kepada-Nya.

ALLAH ADALAH GUNUNG BATU KEKUATANKU
Ayat Bacaan: Mazmur 18:2-3; 46:2-4 &
59:10
“Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang,
sebab daripada-Nyalah harapanku. Hanya
Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota
bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah
ada keselamatanku dan kemuliaanku; gunung
batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah
Allah.”
Seekor anak katak sangat takut saat langit
tiba-tiba gelap. “Ibu, apa kita akan binasa,
kenapa langit tiba-tiba gelap?” Sang ibu
menjawab dengan senyuman, “Anakku, itu
bukan pertanda kebinasaan kita. Justru, itu
pertanda baik.”
Anak katak itupun mulai tenang..Namun,
ketenangan itu tak berlangsung lama. Tibatiba angin bertiup kencang. Lagi-lagi, suatu

pemandangan menakutkan buat si katak
kecil. “Ibu, itu apa lagi? Apa yang kita tunggu?”
Tanya si anak sambil bersembunyi. “Anakku,
itu cuma angin, itu juga pertanda kalau yang
kita tunggu pasti datang!” Tambahnya dengan
tenang.
Blarr…!!! suara petir menyambar-nyambar,
kilatan cahaya putih menjadikan suasana
begitu menakutkan. “Sabar, anakku, Itu cuma
petir. Itu tanda ketiga kalau yang kita tunggu
tak lama lagi datang! Keluarlah, pandangi
tanda-tanda yang tampak menakutkan itu.
Bersyukurlah, karena hujan tak lama lagi
datang.” Ungkap sang induk dengan tenang.
Anak katak itupun keluar dari balik
tubuh induknya. Ia memandangi langit yang
hitam, angin yang meliuk-liuk dan sambaran
petir yang begitu menyilaukan. Tiba-tiba, ia
berlanjut ke halaman 6...
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self reflection

SABAR, TENANG DAN SENYUM
Ada tiga hal yang patut kita lakukan dalam
keseharian kita: “SABAR, TENANG,
SENYUM.”
SABAR
Pada saat EMOSI kita sedang MENINGGI.
Apapun yang menjadi penyebabnya maka
janganlah kita MELEPASKAN suara atau
sikap yang merupakan EKSPRESI dari
KEMARAHAN. Ini akan menyakiti HATI
orang lain atau menjadi hal yang negatif
serta akan MERUSAK nama baik kita
sebagai orang yang tidak dapat menguasai
EMOSI.
TENANG
Yaitu sikap yang selalu DATAR dan SEJUK
dalam SITUASI apa pun. Baik LISAN
maupun
GERAKAN,
KETENANGAN
merupakan CERMIN kuatnya KESABARAN.
Obsesi, resah, gelisah dan kepanikan
adalah cermin tiadanya KETENANGAN.
SENYUM
Yaitu sikap BERSAHABAT serta cinta kasih
yang TULUS dari lubuk HATI. Terhadap
siapa saja yang bertatap muka dengan

kita, bertemu dengan kita. Kita tidak perlu
bersikap dingin, tidak peduli dan cuek.
Karena kita sudah sangat berbakat untuk
hal itu. Akan tetapi untuk TERSENYUM,
PEDULI dan RAMAH. Mungkin kita akan
belajar sepanjang HIDUP kita.
STS (Sabar, Tenang, Senyum) itu akan
banyak membawa KEBAHAGIAAN serta
KEBAIKAN dalam HIDUP kita.
Seorang PEMARAH, adalah seorang
yang lelah, ia seorang yang berperang
dengan dirinya sendiri, sekalipun ia
menang, ia akan HANCUR hidupnya.
Tidak ada yang lebih BURUK daripada
seorang yang menjadi marah sampai ia
tidak dapat menguasai diri.
Pada saat kita marah, kita telah kalah.
Pada saat kita membenci, Kita telah
terkunci. Pada saat kita mendendam, Kita
menjadi tawanan.
Kamu harus memiliki sikap SABAR,
TENANG,
SENYUM
dan
teguhkan
hatimu dalam menjalankan segala aspek
kehidupan. Dengan sikap demikian maka
kita akan merasakan dampak yang positif
untuk kita dan menjadi berkat bagi orang
lain. Amin.

artikel lanjutan dari halaman 5...
berteriak, “Ibu, hujan datang! Horeee..!!!”
Anugerah hidup kadang datang melalui
cara yang tidak diinginkan. Ia tidak datang
diiringi dengan tiupan seruling merdu.
Tidak dihantar oleh pelayan-pelayan yang
cantik rupawan. Tidak disegarkan dengan
wewangian harum.
Dan saat itulah, tidak sedikit manusia yang
pada akhirnya dipengaruhi oleh keadaan.
Persis seperti anak katak yang sangat
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ketakutan saat langit hitam, angin yang bertiup
kencang dan kilatan petir yang menyilaukan.
Padahal, itu sebenarnya merupakan tandatanda hujan. Tanda-tanda diturunkan oleh
TUHAN segala kelimpahan-Nya.
Jangan takut melangkah, jangan sembunyi
dari kenyataan, hadapi saja! Karena dalam
kesulitan hidup, pasti ada jalan keluar. Apapun
yang terjadi, Allah adalah gunung batuku. Di
dalam Dia ada ketenangan dan pengharapan.
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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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