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Gagak Pembawa Berkat
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: 1 Raja-raja 17:1-6
“Pada waktu pagi dan petang burungburung gagak membawa roti dan daging
kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.”
(ayat 6)
Gagak adalah burung yang memiliki tingkat
kecerdasan tinggi. Namun, warnanya yang
gelap dan suaranya yang serak menusuk
telinga membuat gagak kerap dikaitkan
dengan hal gaib. Gagak identik dengan ilmu
hitam dan sihir. Di beberapa kebudayaan
dan mitologi, burung gagak dikaitkan
dengan sesuatu yang buruk. Di Eropa,
gagak dipercaya sebagai burung peliharaan
penyihir. Di Indonesia, gagak hutan dianggap
dapat menjadi pertanda kesulitan yang akan
timbul.
Bertolak belakang dengan budaya dan
mitologi tersebut, Allah justru memakai
burung gagak sebagai penolong bagi Elia.
Burung gagak dihadirkan untuk memelihara
hidup Elia di masa yang sulit, yakni pada
waktu kemarau panjang terjadi. Pada waktu
pagi dan petang burung-burung gagak

dengan setia membawa roti dan daging
untuk Elia.
Mengapa Tuhan memakai burung gagak?
Bukankah burung merpati jauh lebih baik?
Merpati melambangkan kasih dan ketulusan.
Kelihatannya lebih tepat jika Allah mengutus
merpati dalam kisah ini. Tiada yang mustahil
bagi Tuhan! Burung gagak bisa melakukan
hal baik sekalipun bertolak belakang dengan
penilaian kebanyakan orang. Binatang yang
dikenal sebagai pembawa sial berubah
menjadi pembawa berkat. Hal ini terjadi
karena kuasa Tuhan.
Berkat tidak tergantung pada sarana
yang dipakai-Nya. Sumber berkat hanyalah
kuasa Tuhan. Sesuatu yang tampaknya
buruk dalam pandangan manusia belum
tentu menjadi kutuk. Dengan perkenan
Tuhan, segala hal dapat dipakai-Nya sebagai
sarana untuk membawa kebaikan.
SESUATU YANG BURUK DI MATA
MANUSIA DAPAT MENJADI SUMBER
BERKAT DI TANGAN TUHAN.

EXPANSIONS TO JUDEA
Acts 10:37, 38
“You know what has happened throughout the
province of Judea...how God anointed Jesus of
Nazareth with the Holy Spirit and power...” (NIV)
Kisah Para Rasul 10:37, 38
“Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di
seluruh tanah Yudea...yaitu tentang Yesus dari Nazaret;
bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan
kuat kuasa...”
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TUHAN TIDAK PERNAH ISENG

M

ari sedikit kita bermain imajinasi
dengan “Theory Jeruk Nipis”.
Bayangkan ada sebuah Jeruk Nipis
berwarna hijau agak ke kuning-kuningan.
Lalu Jeruk tersebut anda potong jadi
dua. Kemudian pegang salah satunya
dan peraslah...Sampai air tetesan nya
mengucurr...
Apa yang anda rasakan? Asam bukan?
Setiap tetesannya membuat anda menelan
ludah. Kalau imajinasi anda kuat sekarang
anda sedang menelan air liur, saking asamnya
betul?
Padahal jeruknya tidak ada...Tapi rasa
asamnya terasa hingga anda harus menelan
ludah. Jika anda merasakan kejadian serupa
itulah yang disebut “TEORI JERUK NIPIS”.
Bahwa tubuh manusia dirancang untuk
merespon apa yang dibayangkan. Apa yang
dipikirkan itulah yang jadi kenyataan. Sehingga
jika kita sedang menghadapi masalah lalu kita
berpikir yang aneh-aneh maka yang terjadi
biasanya tubuh akan drop...
Kemungkinan
jatuh
sakit
bahkan
depresi...Padahal semua kekhawatiran itu
belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang
“meneteskan Jeruk nipis” di kehidupan kita.
Semakin banyak tetesannya semakin berat
masalahnya.

Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur
saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan
sebuah jeruk. Maka sebetulnya masalahpun
bisa diatasi dengan permainan pikiran.
Maaf…Coba anda perhatikan orang yang
kelainan jiwa...Secara fisik mereka sehat.
Namun mereka hidup di dunia yang berbeda.
Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk
Nipis yang mereka teteskan terlalu banyak.
Sehingga muncul lawan bicara yang begitu
nyata. Yang bisa diajak bicara.
Sekarang ubah “Mindset” anda. Jika
didera masalah bertubi-tubi
anggap itu
“proses fondasi”. Bahwa Tuhan hendak
membangun Hotel berlantai 100.
Bayangkan sebuah proyek Hotel dengan
tinggi 100 lantai. Fondasinya pasti dalam
sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya
pun pasti lama. Jika fondasinya selesai dia
akan mampu menopang beban hingga 100
lantai sekalipun.
Tuhan tidak iseng memberi kita masalah.
Dia ingin kita kuat bukan ingin kita sekarat.
Maka berhati-hatilah dengan pikiran anda...
Berbaik sangkalah maka kehidupan pun atas
ijin Tuhan akan membaik. Berpikir baik dan
berbuat baik terhadap orang lain menjadikan
kita awet muda.
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aku percaya
Shalom, seseorang mengatakan percaya tentu
tidak pasif, karena percaya yang dimaksud
Alkitab adalah percaya dengan hati.
Kepercayaan jenis ini (akan kebenaran
firman Kristus) pasti memberi hasil, jika belum
terlihat hasilnya, kuatkan dan teguhkan hati
untuk tetap percaya. Karena hati percaya, maka
mulut berkata-kata, tentu akan terlihat hasilnya.
Berhasilnya definisi orang dunia itu saja sulit
diraih, perlu kerja keras banting-tulang dan pasti
butuh pengorbanan.
Kabar baik buat yang percaya...
Keberhasilan kita berbeda dengan dunia,
Tuhan yang rancang pasti terjadi, kita diajak
kerjasama untuk mewujudkan keberhasilan
bagi kita tersebut, tanpa harus mengorbankan
sesuatu/bayar harga. Pengorbanan Kristus
membayar lebih dari cukup, kita tidak akan
sanggup memenuhi syarat ketentuanNya,
maka diberikan cuma-cuma yaitu anugrah/
kasih karunia.

Kerjasama kita dengan Tuhan wujudnya
menjalani hidup dengan Iman. Hidup oleh iman
ini, hidup yang sungguh berbeda dengan dunia.
Menjalani hidup sebagaimana Kristus yang
hidup, kita sudah satu dengan Kristus.
Kalaupun ada perjuangan beda dengan
dunia, perjuangan kita menolak semua hal yang
membuat hati kita tidak percaya akan firman
Kristus/janjiNya. Sekaligus ini respon kasih
kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu
mengasihi kita.
Galatia 2:20, “Namun aku hidup, tetapi
bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan
Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku
yang kuhidupi sekarang di dalam daging,
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang
telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya
untuk aku.”
For in Christ Jesus neither circumcision
nor uncircumcision avails anything, but faith
working through love. God’s grace be with u!

Reading and studying the
Bible is something we all
should be doing regularly,
because it has the power
to transform your thinking,
and your life.
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PERJALANAN SEBUAH SEDAN TUA

S

epasang
suami
istri
sedang
mengendarai sedan mereka di jalan
raya. Memang bukan mobil baru, hanya
keluaran 90-an. Tetapi masih cukup baik untuk
digunakan.
Pada suatu persimpangan, sang suami
melihat seorang pemuda dari arah berbeda
juga mengendarai sedan dengan merk yang
sama. Tetapi produksi tahun terbaru dan
sangat mulus.
Sang suami bergumam dalam hati,
“Andaikan saja mobilku seperti pemuda
itu.” Setelah berjalan lagi, giliran sang istri
melihat sedan hitam sedang parkir di tepi
jalan. Kemudian ia mengamati seorang kakek
keluar dari mobil itu dan membukakan pintu
sebelahnya untuk seorang nenek yang duduk
di sampingnya.
Kali ini sang istri terbetik dalam hati,
“Seandainya saja suamiku seromantis kakek itu,
sudah tua tetap membukakan pintu mobil untuk
istrinya.”
Ternyata, jika dua kisah ini diceritakan dari
sudut pandang berbeda, sebuah pelajaran

berharga bisa kita dapatkan. Rupanya si
pemuda pertama yang sedang mengendarai
sedan mahal juga melihat kepada suami istri ini.
Pada waktu yang sama ia pun bergumam
dalam hati, “Andaikan saja aku seperti bapak
itu, walaupun mobil lawas tetapi milik sendiri.
Daripada mobil terbaru seperti ini tapi aku
hanya sopir.”
Begitu pula si kakek bersedan hitam, tanpa
sengaja ia juga mencuri pandang kepada suami
istri ini. Pada saat itupun ia terbetik dalam hati,
“Seandainya saja pintu mobilku tidak rusak
seperti mobil ibu itu, pasti aku tidak perlu repotrepot harus membuka dari luar.”
Nah, betul kan sebuah pelajaran! Terkadang
manusia melihat rumput tetangganya selalu
lebih hijau, tanpa mereka sadari sebenarnya
tetangganya justru menginginkan rumput
mereka.
Kita hanya perlu meyakini bahwa Tuhan
telah mengatur nikmat kepada setiap hamba
dengan sangat adil. Perasaan kecewa itu
datang bukan disebabkan kurangnya nikmat,
tetapi karena kurangnya bersyukur.
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self reflection

P

ernahkah...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...Saat kau sedang sedih,
kecewa... tetapi tidak ada orang di
sekitarmu 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? Sebenarnya Tuhan...
mengetahui dan mendengar suara
batinmu...
Pernahkah...Kau berada dalam situasi

yang buntu... semua terasa begitu sulit...
begitu tidak menyenangkan, hambar, dan
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 dalam area, di
mana saat manusia merasa dirinya tak
mampu.
Apakah kau pikir tulisan ini hanya iseng
terbaca olehmu...? TIDAK! Sekali lagi
TIDAK ada yang kebetulan...
Melalui pesan ini, Tuhan sedang
memikirkanmu.
Beberapa
menit
ini
tenangkanlah
dirimu...Rasakan
kehadiranNYA...Dengarkan suaraNYA yang
berkata: “Jangan Khawatir.. AKU ada disini
bersamamu..!”
Ingat tidak ada yang kebetulan dalam
dunia ini
Good Morning...Tetap Semangat...Terus
Bertumbuh...Terus Belajar...

renungan pagi

J

ika kita ingin melihat indahnya bulan dan
bintang, maka kita harus melihat ke atas
langit ...
Jika kita ingin melihat dalamnya jurang,
maka kita harus melihat ke bawah...
Namun jika kita ingin sampai ke tempat
tujuan, maka kita harus terus berjalan dan
berlari kedepan....
Begitu juga dalam hidup: Jika kita
membutuhkan motivasi dan semangat hidup,
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maka lihatlah orang-orang yang sukses...
Agar kita lebih memperbanyak bersyukur,
maka lihatlah orang-orang yang kurang
beruntung dibandingkan kita...
Jika kita ingin menggapai masa depan
yang baik dan menjadi yang terbaik, maka
teruslah berjuang, berkorban, berdoa dan
berusaha...
Selamat pagi saudara - saudari ku tercinta
dan terkasih....
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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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