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Ayat Bacaan: Matius 26:26-46
“Lalu kata-Nya kepada mereka, “Hati-Ku
sangat sedih, seperti mau mati rasanya.
Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan
Aku.” (ayat 38)
Waktu itu Ayah baru meninggal. Ibu masuk
dalam lembah depresi. Dia sulit tidur, sering
menangis, lemah, tidak berdaya, kehilangan
nafsu makan, dan tidak bisa berdoa. Padahal
dia adalah salah satu wanita paling rohani
yang pernah saya kenal. Selama berbulanbulan dia mengalami kesedihan mendalam.
Setiap ingin berdoa, dia hanya bisa berlutut
tanpa kata. Sampai suatu ketika, Ibu
bertanya dalam ratapannya, “Tuhan, berapa
lama lagi saya harus menunggu?” Tibatiba Ibu melihat sosok Yang Mulia berada
di sampingnya sambil menyentuhnya.
Sejak saat itu, Ibu tidak lagi berada dalam
kungkungan kesedihan.
Kesedihan tidak selalu menjadi pertanda
bahwa orang Kristen yang mengalaminya
tidak rohani atau telah melakukan dosa. Ada
situasi ketika depresi menjadi reaksi yang

sangat wajar bagi siapa pun. Salah satu
situasi itu adalah ditinggal oleh orang yang
kita kasihi. Peristiwa semacam itu sering
sangat menekan dan membuat kita tidak
berdaya. Kesalahpahaman teman-teman
yang menganggap bahwa orang kristiani
harus bersukacita dalam setiap keadaan
membuat banyak orang percaya merasa
tidak dimengerti dan ditolak. Akibatnya,
penderita depresi semakin tertekan, sulit
keluar dari lingkaran kemurungannya.
Bersyukur, Tuhan memahami kesedihan
kita. Sebab Dia sendiri mengalaminya di
taman Getsemani. Penderitaan kayu salib
yang dihadapi-Nya sungguh maha berat. Dia
pun merasa sangat takut dan sedih. Oleh
karena itu, kita pun dapat mencurahkan
segenap isi hati kepada-Nya tanpa takut
ditolak.
MENYADARI
BAHWA
YESUS
MENDAMPINGI
KITA
DENGAN
PENUH PENGERTIAN MEMBERI KITA
KEKUATAN SERTA PENGHIBURAN DI
MASA DUKA.

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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Apakah Hidup Anda seperti Kopi Tanpa Kafein
Yang Rendah Lemak?
Bacaan Hari ini: 2 Korintus 5:10
“Sebab kita semua harus MENGHADAP
TAKHTA PENGADILAN KRISTUS, supaya
setiap orang memperoleh apa yang PATUT
DITERIMANYA,
sesuai
dengan
yang
dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun
jahat.”
Apakah Anda tahu bahwa satu hari nanti orangorang Kristen akan diadili?
Jangan panik, ini bukan penghakiman
tentang apakah kita akan masuk Surga atau
tidak. Ini tentang apa yang akan pantas kita
peroleh pada akhirnya.
Lukas 14:14 mengatakan, “Dan engkau
akan berbahagia, karena mereka tidak
mempunyai apa-apa untuk membalasnya
kepadamu. Sebab engkau akan mendapat
balasnya pada hari kebangkitan orang-orang
benar.” Dan dalam Wahyu 22:12, Yesus berkata,
“Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku
MEMBAWA UPAHKU untuk MEMBALASKAN
kepada setiap orang menurut perbuatannya.”
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan
TAHTA PENGADILAN KRISTUS?
Alkitab mengatakan di 2 Korintus 5:10,
“Sebab kita semua harus menghadap takhta
pengadilan Kristus, supaya setiap orang
memperoleh apa yang patut diterimanya,
sesuai dengan yang dilakukannya dalam
hidupnya ini, baik ataupun jahat.” Kata “jahat”
yang dibicarakan di sini bukanlah sesuatu yang
buruk secara moral dan etika. Kata “jahat”
yang dimaksud artinya adalah “keburukan

dalam bentuk yang berbeda.” Ini bisa juga
diterjemahkan sebagai “KESIA-SIAAN.” Tak
berharga. Pemborosan waktu, tenaga, dan
kehidupan. Apakah saat ini Anda MENYIANYIAKAN hidup Anda untuk hal-hal yang TAK
BERGUNA?
Ini ibarat minuman soda yang sudah hilang
gasnya. Atau kopi tanpa kafein yang rendah
lemak. Apa esensinya?
KUALITAS PEKERJAAN setiap manusia
akan diuji: “Entahkah orang membangun di atas
dasar ini dengan emas, perak, batu permata,
kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak
pekerjaan masing-masing orang akan nampak.
Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab
ia akan nampak dengan api dan bagaimana
pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh
api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang
TAHAN UJI, ia akan MENDAPAT UPAH. Jika
pekerjaannya terbakar, ia akan menderita
kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan,
tetapi seperti dari dalam api.” (1 Korintus 3:1215).
Di kursi pengadilan Kristus, masing-masing
kita harus MEMBERIKAN PENJELASAN atas
apa yang TELAH KITA LAKUKAN dengan
HIDUP kita, dengan KARUNIA kita, dan dengan
PANGGILAN Tuhan atas kita. Lalu apa yang
TIDAK Anda KERJAKAN tapi seharusnya Anda
kerjakan?
Mari kita GUNAKAN karunia, talenta, dan
berkat penghasilan yang telah Allah berikan
pada kita untuk melakukan pekerjaan-Nya
SELAGI kita masih PUNYA KESEMPATAN.

“Your job is not your source; God is your source. He’s not limited by your salary, by your training,
by your connections. He has ways to bless you that you’ve never thought of.”
- Joel Osteen
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Firman Anugerah Elohim
Ayat Bacaan: Kisah Para Rasul 20:32
*Dan sekarang, aku memercayakan kamu
kepada Elohim, dan kepada firman anugerahNya yang sanggup membangun kamu dan
memberikan kepadamu warisan di antara
semua orang yang telah dikuduskan-Nya.”
Iblis adalah musuh yang licik! Dia tahu, bahwa
banyak orang-orang percaya tulus dalam
keinginannya untuk menyenangkan Tuhan.
Mereka punya semangat untuk melayani
Tuhan.
Dia
mengambil
keuntungan
dari
kesombongan
“manusia
lama”
dan
mengarahkan mereka ke jurusan yang salah
dengan menggunakan hukum. Katanya:
“Engkau ingin dibenarkan Tuhan dan
menyenangkan Dia? Maka, inilah hukum yang
harus ditaati dan dipatuhi dengan sempurna.”
Orang-orang percaya Kristus tidak
mengerti, bahwa Elohim membuat kebenaran
individu hanya melalui anugerah oleh iman.
Mereka menolak cara Eloah dan melekat
pada apa yang mereka pikir membuat mereka
benar - ketaatan mereka pada hukum Tuhan.
(Roma 10:1-3)
Ironis dari semua itu adalah, bahwa dalam
upaya mempertahankan hukum Tuhan untuk
menjadi benar (hidup di bawah hukum), orang
menghasilkan perbuatan daging, misalnya:

perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, roh pemecah, dan
seterus. (Galatia 5:18-23)
Rasul Paulus berbicara tentang anugerah
kepada jemaat Galatia, karena mereka
hendak kembali hidup di bawah hukum. Dia
membandingkan yang dihasilkan dari hukum
dan anugerah. Yang dihasilkan anugerah
adalah BUAH ROH.
Apakah perbedaan antara perbuatan
dan buah? PERBUATAN adalah hasil upaya
sendiri yang berasal dari berada di bawah
tuntutan berat dan hukum. Sedangkan BUAH
adalah hasil kehidupan.
Jadi, orang kristen akan menghasilkan
buah yang baik tanpa upaya sendiri,
ketika dia disirami dengan baik oleh firman
anugerahNya dan menerima paparan sinar
kasih Tuhan.
Yang terkasih, jika anda ingin mengeluarkan
buah Roh, pastikan anda tidak mendengar
hukum dikhotbahkan, tetapi anugerah yang
murni dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Berjuanglah dengan sungguh-sungguh
untuk mendengar dan menghidupi Injil sejati,
oleh anugerah melalui iman dalam Kristus.
Itu akan menghantar anda memasuki
tanah perjanjian, karena Injil adalah kekuatan
Eloah untuk keselamatan anda dalam setiap
area kehidupan anda.

A hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is
patient calms a quarrel.” - Proverbs 15:18 (NIV)
Patience is a virtue that is truly priceless! When you encounter
an angry person today, ask God to help you respond with His
peace and wisdom to calm the storm.
- Joyce Meyer
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HIDUP INI SINGKAT
Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama
seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu
lenyap. Hidup ini singkat, hari tua cepat tiba.
Segala kejayaan dan kekuatan di masa muda
hanya menjadi kenangan, pergi tak pernah
kembali.
Hidup bagaikan sebuah drama, yang
menjadi raja bukan benar-benar raja, hanya
peran di atas panggung belaka. Berakhir
drama, berakhir pula semua peran.
Hidup bagaikan mimik, seindah apapun,
begitu bangun, semuanya sirna tak berbekas.
Rumah mewah bagai istana, harta benda yang
tak terhitung, kedudukan dan jabatan yang
luar biasa, namun ketika nafas terakhir tiba,
sebatang jarum pun tak bisa dibawa, sehelai
benang pun tak bisa dimiliki.
Apalagi yang mau diperebutkan atau
disombongkan, maka jalanilah hidup ini dengan
keinsyafan nurani.
SOMBONG adalah PENYAKIT HATI YANG
sering menghinggapi KITA SEMUA. Siapa
saja dan apapun STATUSNYA, orang AWAM
atau TOKOH AGAMA bisa juga dihinggapi
penyakit SOMBONG ini. Bahkan di kalangan
para PENGKOTHBAH pun, benih-benih
Kesombongan kerap muncul tanpa mereka
sadari.
Ditingkat ke-1, SOMBONG disebabkan
oleh FAKTOR MATERI, di mana kita merasa:
Lebih kaya, Lebih berkuasa, Lebih tinggi
jabatan, Lebih rupawan & Lebih terhormat
daripada orang lain.
Ditingkat ke-2, SOMBONG disebabkan
oleh FAKTOR KECERDASAN, kita merasa:
Lebih rajin, Lebih pintar, Lebih kompeten,

Lebih berpengalaman, Lebih berwawasan
dibandingkan dengan orang lain.
Ditingkat ke-3, SOMBONG disebabkan oleh
FAKTOR KEBAIKAN, kita sering menganggap
diri kita: Lebih bermoral, Lebih pemurah, Lebih
banyak amalnya, Lebih bersemangat berjuang
& beribadah, Lebih banyak kontribusinya untuk
umat. Lebih besar dari orang lain berdasarkan
apa yang sudah dicapai, seraya meremehkan
orang lain dengan menganggapnya orang kecil.
Lebih tulus dibandingkan dengan orang lain.
Yang menarik..., Semakin TINGGI tingkat
KESOMBONGAN kita, semakin sulit pula kita
untuk mendeteksinya.
SOMBONG karena MATERI mudah terlihat.
Namun, SOMBONG karena PENGETAHUAN,
apalagi SOMBONG karena KEBAIKAN...,SULIT
DILIHAT. Karena, seringkali hanya berbentuk
benih-benih halus di dalam batin kita.
Cobalah setiap hari kita melakukan
INTROSPEKSI diri. Kadang kita butuh orang
lain untuk mengintrospeksi diri kita. Kita juga
butuh Kritikan dan Masukan dari orang lain.
KESOMBONGAN hanya akan membawa
kita pada KEHINAAN DIRI dan KEJATUHAN
YANG mendalam. Tetaplah BERSABAR dan
RENDAH HATI dan BERTUMBUH DI DALAM
TUHAN YESUS KRISTUS
Jangan hidup dengan serampangan, karena
satu kali kelak kita akan diminta pertanggungan
jawab oleh Sang Pencipta. (Ibrani 4:13)
Dan tidak ada suatu makhluk pun yang
tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala
sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata
Dia, yang kepada-Nya kita harus memberikan
pertanggungan jawab.

“The Lord, who is with you, will lead and guide you in whatever you do. Trust that He has good
plans for you.”
- Joseph Prince
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self reminder

PASTI AMAN
Ayat Bacaan: 1 Timotius 4:10
“Itulah sebabnya kita berjerih payah
dan berjuang, karena kita menaruh
pengharapan kita kepada Allah yang hidup,
Juruselamat semua manusia, terutama
mereka yang percaya.”
Selama kita berharap pada Tuhan yang
hidup dan sebagai Juruselamat kita maka
semuanya pasti aman, selamat dan menang.
Apapun goncangan hidup yang kita
alami tidak akan membuat kita panik atau

goyah karena pengharapan kita seperti
sauh yang kuat, tidak mudah diombangambingkan.
Jangan lepaskan semua harapan kita
yang indah di depan karena kita belum
melihat pemulihan sampai sekarang tapi
fokus kepada siapa kita berharap saat ini,
yaitu Tuhan yang hidup dan berkuasa.
Majulah dan jangan mudah menyerah,
taati Firman Tuhan. Karena kekuatan
Firman Tuhan memerdekakan kita dari
semua masalah.

It is what it is, but with God, it’s not what it seems. Where
you see failure, God sees a new future. Where you see
rejection, God sees refinement.”

- Steven Furtick

An egg hunt is an
Easter tradition in many
parts of the world.
Brightly colored eggs
are hidden where
children can find them,
and put them in their
baskets. Similarly, if we
look for Jesus, we will
find him.
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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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