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Hari Istimewa

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: Pengkhotbah 5:17-19
“Setiap orang yang dikaruniai Allah
kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk
menikmatinya, untuk menerima bahagiannya,
dan untuk bersukacita dalam jerih payahnyajuga itu pun karunia Allah.” (ayat 18)
Istri pria itu baru saja meninggal. Ketika
membereskan barang-barang istrinya, ia
menemukan syal sutera yang mereka beli saat
bertamasya di New York. Secarik syal yang
cantik, anggun, dan mahal. Label harganya
masih menempel. Istrinya terlalu menyayangi
syal itu sehingga malah tidak sempat
memakainya karena menunggu kesempatan
istimewa. Padahal, pria itu pernah berkata,
“Sudahlah. Jangan menunggu hari istimewa
baru memakai barang yang bagus. Setiap
hari dalam kehidupanmu itu istimewa.”
Menurut Pengkhotbah, alangkah baiknya
jika orang makan-minum dan bersenangsenang dalam segala usaha yang dilakukan
dengan jerih-payah di bawah matahari selama
hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah

kepadanya. Allah juga mengaruniakan kepada
manusia kekayaan dan harta benda serta
kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima
bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam
jerih payahnya (ay. 17-18).
Setiap hari adalah hari yang istimewa.
Setiap jam dan menit sangat berharga. Kita
seharusnya menikmati pengalaman hidup
setiap hari dengan gembira. Bukan berarti
kita hidup berfoya-foya dan sembrono. Kita
menikmati hubungan, pelayanan, waktu,
kegiatan, kekayaan, dan harta secara
bijaksana, penuh syukur, dan sukacita. Kita
juga menikmati hidup sebagai kesempatan
untuk mencari, mengenal, dan mengalami
Tuhan. Jangan menundanya atau menunggununggu hari yang istimewa. Hari semacam itu
tidak akan pernah datang. Kalau ada hal yang
menyenangkan, marilah kita menikmatinya
dengan penuh rasa syukur.
AKU AKAN MENIKMATI KEINDAHAN
BERKAT KEHIDUPAN HARI INI DAN
TIDAK
BERDALIH
“MENUNGGU
KESEMPATAN” YANG TEPAT.

EXPANSIONS from jerusalem
Acts 5:28
“We gave you strict orders not to teach in this name,
he said ‘Yet you have filled Jerusalem with your
teaching...’” (NIV)
Kisah Para Rasul 5:28
“Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam
Nama itu. Namun ternyata, kamu telah memenuhi
Yerusalem dengan ajaranmu...”
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RUSA & SINGA: Mental Korban & Mental Pemenang

K

ECEPATAN lari RUSA mencapai
90 km/jam. Kecepatan lari SINGA
cuma 58 km/jam.Kecepatan lari ke
2 binatang ini berbeda jauh sekali. Anehnya
seringkali Singa begitu gampang memburu
rusa dan memangsanya.
Kok Bisa? Ketika mengetahui seekor
Singa
mengintai
dan
memburunya,
seekor Rusa berlari secepat angin untuk
menyelamatkan dirinya.
Namun di waktu yang bersamaan dalam
“mindset” rusa:
1.	
Rusa yakin betul bahwa singa akan
memangsanya.
2.	
Rusa berpikir bahwa dirinya lemah
dibandingkan dengan singa.
3.	Rusa merasa mustahil dirinya bisa lolos
dari sergapan singa.
Ada 2 Ketakutan dari Rusa yaitu:
1. Ketakutannya pada singa.
2.	
Ketakutannya bahwa dirinya yang
diyakininya tidak akan lolos dari terkaman
singa.
Ini yang membuat rusa senantiasa melihat ke
“BELAKANG” saat berlari, untuk memantau
seberapa jauh jarak singa yang ada
dibelakangnya.
Pantauan mematikan ini berpengaruh
secara negatif terhadap kecepatan rusa.
Pantauan-pantauan inilah yang membuat
lari rusa semakin lambat dan berakibat
semakin mendekatnya singa. Dan selanjutnya

menyergap dan memangsanya.
Andai saja rusa tidak sering-sering
melihat ke belakang, pasti kecepatannya
akan stabil dan sudah pasti singa tidak dapat
memangsanya.
Kalau saja rusa menyadari betul “titik
KEKUATAN” nya ada pada “KECEPATAN”
nya, pasti dia akan selamat dari cengkraman
singa.
RENUNGAN:
Banyak sekali waktu yang sudah kita buang
untuk melihat kebelakang. Sehingga kita pun
akhirnya dimangsa oleh kegagalan-kegagalan
masa lalu.
Seringkali...Ketakutan-ketakutan
kita
pada kegagalan membuat kita jatuh ke
dalamnya.
Seringkali...Kegagalan masa lalu dan
“Keminderan” membuat kita tidak yakin atau
percaya diri bahwa kita mampu menggapai
sukses dan mampu mewujudkan cita-cita
kita. Dan akhirnya Ketakutan, Kegagalan dan
Keminderan itu benar-benar “membunuh
kita.”
Lupakan apa yang ada dibelakang kita,
mari menatap ke “DEPAN”. Ada begitu
banyak kesempatan dan peluang untuk
meraih kesuksesan.
Mari kita tinggalkan tahun 2017 untuk
memasuki Tahun yang baru Tahun 2018
untuk mengambil berbagai “PELUANG dan
KESEMPATAN” untuk kita raih kesuksesan di
Tahun 2018.

Approach the New Year with resolve to find the opportunities
hidden in each new day.”

- Michael Josephson
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GIVING

S

uatu sore seperti biasanya seorang
pemuda
pulang
kantor
dan
mengendarai sepeda motornya. Ia
tertarik melihat seorang anak yang berumur
kurang lebih 10 tahun dengan sangat sigap
menyalip disela-sela kepadatan kendaraan
lampu merah.
Dengan membawa bungkusan yang
cukup banyak dikayuhnya sepedanya,
ia banyak berhenti sambil membagikan
bungkusan yang dibawanya itu. Ia menyapa
akrab setiap orang mulai dari tukang koran,
penyapu jalan, tuna wisma sampai pak polisi.
Kejadian ini sangat menarik dan membuat
pemuda itu penasaran, lalu ia membuntuti
anak kecil itu sampai disebrang jalan dan ia
pun memanggil anak tersebut.
Pemuda: “Dik.. dik… Apakah saya boleh
bertanya?”
Anak kecil: “Silakan kak. :)”
Pemuda: “Kalau boleh tahu, apa yg barusan
kamu bagikan ke tukang koran, tukang sapu,
peminta-minta bahkan pak polisi?”
Anak kecil: “Oh... Itu bungkusan nasi &
sedikit lauk kak, emangnya kenapa?”
Pemuda: “Oh tidak, kakak tertarik cara kamu
berbagi, kamu terlihat terbiasa dan akrab.
Apa kamu sudah lama mengenal mereka?”
Lalu ia pun bercerita… “Dulu, aku dan ibuku

sama seperti mereka, hanyalah seorang tuna
wisma, setiap hari bekerja dan mengharapkan
belas kasihan, kami begitu susah hingga
suatu hari ibu ku membuka warung nasi dan
kehidupan kami mulai membaik.
Maka dari itu ibu selalu mengingatkanku,
bahwa masih banyak orang yang susah
seperti kita dulu, jadi ketika kita diberi rejeki
yang cukup. Kenapa kita tidak mau berbagi
kepada mereka?”
Ibu selalu mengatakan bahwa hidup kita
haruslah berarti buat banyak orang. karena
ketika kita kembali pada sang pencipta, kita
tidak akan membawa apa-apa. Jadi jika ada
kelebihan, mengapa kita mau untuk berbagi
dengan yang lain agar banyak orang juga
bisa sedikit merasakan kebahagian yang kita
miliki.
Hidup akan berarti jika kita mau
membagikan sesuatu untuk orang lain dan
tidak hanya fokus untuk menyenangkan
diri sendiri saja. Menyenangkan diri sendiri
memang
membuat
bahagia.
Namun
menyenangkan orang lain membuat bahagia
diri kita berlipat ganda. Sebab kebahagian
yang kita timbulkan pada orang tersebut akan
mempengaruhi kebahagiaan diri kita juga
secara lebih berlimpah.
The more we give the more we get.

Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking
creates profoundness. Kindness in giving creates love.”

~Lao Tzu

Stop trying to be impressive to people and start being effective
for God.”

~Steven Furtick
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Ber “K” At
Ayat Bacaan: Yesaya 43:18-19
“Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu,
dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari
zaman purbakala! Lihat, Aku hendak membuat
sesuatu yang baru, yang sekarang sudah
tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya,
Aku hendak membuat jalan di padang gurun
dan sungai-sungai di padang belantara.”
Ada orang berkata tahun 2018 akan semakin
BERAT, tetapi cobalah masukan huruf K di
tengah kata berat, maka kehidupan tahun
2018 ini tidak lagi menjadi berat, tetapi menjadi
BERKAT. Siapakah huruf K yang dimaksud?
DIA adalah KRISTUS.
Ketika kita selalu mengikutsertakan
KRISTUS dalam setiap langkah kehidupan
kita, maka kehidupan kita tidak lagi menjadi
berat, tetapi menjadi penuh BERKAT. Apapun
yang akan kita hadapi di tahun 2018 ini, setiap
masa memiliki keindahanya tersendiri.
Ada anugerah TUHAN yang dilengkapkan

di dalam kita, yang cukup bagi kita untuk
menjalani setiap masa. Jangan pernah
menyesali waktu yang telah lalu, tetapi
BANGKIT
dan
BENAHILAH
SEGALA
SESUATU, BERESKAN HATI dan KEJARLAH
KETINGGALAN dan LAKUKAN APA YANG
HARUS DILAKUKAN DENGAN MATA
TERTUJU KEPADA TUHAN.
Di dalam setiap aspek kehidupan kita, yang
kita butuhkan hanyalah hikmat dari TUHAN,
yang berdasarkan kebenaran, yang dihasilkan
dari persekutuan, keintiman dan pengalaman
pribadi denganNYA melalui Firman dan
Roh KudusNYA. “Karena TUHANlah yang
memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang
pengetahuan dan kepandaian.” (Amsal 2:6)
Mari TEGUHKAN IMAN untuk hidup
dengan hikmat TUHAN lebih lagi di tahun 2017
dalam penyertaan dan perkenanan TUHAN.
“Sebab TUHAN, Allahmu, memberkati engkau
dalam segala pekerjaan tanganmu.” (Ulangan
2:7a)

This squirrel can get through
the winter because he has
taken the time to store up a
supply of nuts. We also can get
through the hard times in our
life if we take the time to store
up God’s Word in our hearts.
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PELAJARAN DARI PENSIL

•	Sebuah pensil sanggup melakukan
hal-hal besar. Tetapi ia hanya bisa
melakukan semua hal itu bila ada
sebuah tangan yang membimbingnya.
•	Perjalanan pensil lama kelamaan akan
membuatnya tumpul, itu sebabnya
tangan itu sesekali akan merautnya.
Pensil akan merasakan sakit, tetapi
sesudahnya, ia akan menjadi jauh lebih
tajam.
•	Pensil tidak akan keberatan jika tangan
itu menggunakan penghapus untuk
menghapus tiap kesalahan yang
dibuatnya.
•	Yang terpenting dari sebuah pinsil
bukanlah bagian luarnya dari kayu,
tetapi bahan grafit yang ada didalamnya.
•	Pensil meninggalkan bekas yang akan
selalu terlihat.

sehebat apapun prestasi yang telah kita
buat, ingatlah bahwa hal itu terjadi karena
tangan Tuhan yang telah membimbing
hidup kita dalam kehendak NYA. Hari demi
hari yang kita jalani terkadang membuat
kemampuan kita mulai menurun. Itulah
sebabnya Tuhan perlu “meraut” diri kita
dengan beberapa pencobaan yang di
ijinkan-NYA. Sakit memang, tapi setelah
semua itu, hidup kita akan lebih tajam dari
sebelumnya.
Ketika Tuhan melihat kesalahankesalahan kita, IA pun tidak tinggal diam.
IA tidak akan membiarkan kesalahankesalahan itu mengotori perjalanan
hidup kita. Tuhan akan menghapus
semua kesalahan-kesalahan itu lalu
memperbaikinya. Tuhan sedang membuat
tulisan-tulisan baru yang jauh lebih indah
dari sebelumnya. Tuhan menghendaki agar
kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita
lakukan akan meninggalkan jejak yang
akan dilihat orang. Kiranya jejak hidup
yang kita tinggalkan membuat orang-orang
terberkati oleh goresan hidup kita.

Pensil adalah gambaran hidup kita. Dan
tangan itu adalah tangan Tuhan yang
menjadi pemilik hidup kita. Sebesar atau

GORESAN-GORESAN INDAH PENUH
MAKNA AKAN TERCIPTA SAAT KITA
BERADA DI TANGAN TUHAN

Bentuknya
sangat
sederhana,
penampakannya
hanyalah
sebatang
kayu kecil berukuran 20cm dan harganya
pun murah. Tapi sebatang pensil ini bisa
berbicara banyak hal tentang diri kita.

Most of us overestimate how much control we have &
underestimate how much choice we have. The truth is, you
never really have control, but you always have a choice. Make
the choice today to stay submitted & give your control to God.
He can handle things much better than you can.”

~Steven Furtick
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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 Friday, 07.00 PM
KM JOHN THE BAPTIST
& KM DANIEL
Dede (65) 9856 8720
(Ang Mo Kio/Orchard)
Every Friday, 07.30 PM
KM DAVID
Risya (65) 8622 3362
(Serangoon)
Every 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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