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Bekerja Seperti Bapa Surgawi
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Yohanes 5:17-20
“Tetapi Ia berkata kepada mereka, ‘BapaKu bekerja sampai sekarang, maka Aku pun
bekerja juga.’” (ayat 17)
Seorang pengusaha bercerita mengenai
kesibukannya yang luar biasa. Sejak membuka
beberapa usaha baru, ia bekerja ekstra keras
demi kelangsungan bisnisnya. Tak jarang ia
harus terjun langsung untuk menawarkan
produk, melakukan presentasi, dan berbagai
aktivitas lainnya sampai mengurangi waktu
tidurnya. Jujur saja, saya sempat berpikir
bahwa sebagai pengusaha, seharusnya
ia cukup memberi perintah kepada para
bawahannya, sementara ia hanya ongkangongkang kaki untuk menerima keuntungan
usahanya. Ternyata saya keliru, karena ia
justru bekerja lebih keras daripada para
bawahannya.
Semangat juang dari pengusaha tersebut
mengingatkan saya dengan perkataan
Yesus, “Bapa-Ku bekerja sampai sekarang.”
Allah yang menciptakan alam semesta, yang
memastikan agar bumi terus berputar pada

porosnya, yang bekerja menyertai pelayanan
Yesus di bumi pada waktu itu, dan yang
menggerakkan manusia yang mengakui dan
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru
Selamat mereka. Pribadi yang sama masih
belum berhenti bekerja dalam kehidupan
manusia. Ia akan terus berkarya hingga
masa kekekalan! Tak heran jika dalam
Alkitab ada banyak ayat yang menyinggung
soal kemalasan, tanda bahwa Allah tidak
menyukai kemalasan.
Jika sampai hari ini, besok, dan seterusnya
Allah tidak pernah berhenti bekerja, Dia pun
menginginkan agar kita terus “bergerak”
dan menjadi pribadi yang produktif. Mari
tinggalkan kemalasan dari hidup kita, menjadi
manusia yang produktif, dan memuliakan
Dia selama masih ada kesempatan bagi kita
untuk hidup di dunia ini.
JIKALAU BAPA SURGAWI TERUS
BEKERJA, SUNGGUH TIDAK PANTAS
RASANYA
JIKA
ANAK-ANAK-NYA
JUSTRU BERMALAS-MALASAN!

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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ketaatan
Ayat Bacaan: Ulangan 28:1
“Jika engkau baik-baik mendengarkan suara
TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan
setia segala perintah-Nya yang kusampaikan
kepadamu pada hari ini, maka TUHAN,
Allahmu, akan mengangkat engkau di atas
segala bangsa di bumi.”
Roma 5:3-5 Dan bukan hanya itu saja. Kita
malah bermegah juga dalam kesengsaraan
kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan
itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan
menimbulkan tahan uji dan tahan uji
menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan
tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah
dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita.
Untuk bisa menjadi TAAT kita harus
TEKUN untuk melakukan apa yang Tuhan
mau terjadi didalam kita. Kalau kita tidak TAAT
untuk TEKUN melakukan semua yang Tuhan
mau maka kita akan mengalami satu kondisi
yaitu MASA KRISIS DI DALAM PRIBADI KITA.
Saat kita taat kita mungkin akan mengalami
banyak penilaian dari sekeliling kita tetapi saat
kita taat kita tidak akan pernah mengalami
KRISIS DIDALAM DIRI KITA.
KETAATAN akan mengalahkan ke

EGOISAN kita atau KE-AKUAN KITA.
KETAATAN akan ada didalam kita saat kita
MEMILIKI KESADARAN BAHWA KITA HARUS
TAKUT KEPADA TUHAN. RASA TAKUT
KEPADA TUHAN akan membuat kita TAAT
kepada semua yang TUHAN printahkan dalam
FIRMAN-NYA
Yohanes 6:63 “Rohlah yang memberi
hidup, daging sama sekali tidak berguna.
Perkataan-perkataan
yang
Kukatakan
kepadamu adalah roh dan hidup.”
Yohanes 1:12 “Tetapi semua orang yang
menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya
menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang
percaya dalam nama-Nya;”
Kisah Para Rasul 5:29 “Tetapi Petrus dan
rasul-rasul itu menjawab, katanya: ‘Kita harus
lebih taat kepada Allah dari pada kepada
manusia.’”
Dua Hal yang kita lakukan dalam Ulangan
28:1-2:
1. Kita harus TAAT (ayat 1)
2.	Kita harus PERHATIKAN BAIK-BAIK (TELITI
dengan baik) Keseluruhan PERINTAH,
KETETAPAN
DAN
PERATURAN
(MENDENGAR SUARA TUHAN ayat 2)
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SIAP MENOLONG
Ayat Bacaan: 2 Raja-raja 13:14-21
“Ketika
Elisa
menderita
sakit
yang
menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas,
raja Israel, kepadanya dan menangis oleh
karena dia, katanya: ‘Bapaku, bapaku! Kereta
Israel dan orang-orangnya yang berkuda!’”
(ayat 14)
Teman saya, sebut saja Pedro, mengunjungi
pendeta yang sedang sakit. Sakitnya parah.
Ia tidak bisa menggerakkan badan. Tampak
menderita sekali. Pedro datang menjenguk
dan menghiburnya. Tak lama HP pendeta
itu berdering. Ada SMS masuk. Karena tidak
bisa menggerakkan tangan, ia meminta Pedro
membacakannya. Ada warga gereja yang
mengeluhkan persoalannya. Dengan terbatabata, pendeta itu mendiktekan jawaban
pada Pedro. Isinya sangat menghibur dan
menguatkan. Pedro terharu. Ia tak mengira
dalam kondisi tubuh yang renta dan kesakitan
itu, ada kemauan dan kemampuan untuk
menolong orang lain yang lebih sehat.
Elisa memiliki karakter yang luar biasa.
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Ia tidak membiarkan kesakitan mengalangi
pelayanannya. Penderitaannya pasti tidak
ringan. Penyakit inilah yang menyebabkan
kematiannya. Ya, tak lama kemudian ia
menemui ajal. Namun, ia sempat memberikan
banyak petunjuk walaupun tidak sepenuhnya
ditangkap oleh Yoas. Ia tetap berusaha
menolong. Tuhan Yesus juga mencontohkan
hal yang sama. Dalam kesakitan-Nya di kayu
salib, Dia tidak mengabaikan penjahat di
sebelah-Nya (Luk. 23:43).
Orang yang menderita cenderung
memikirkan diri sendiri, mengasihani diri,
dan kemudian mengabaikan orang lain.
Tuhan sering bekerja melalui manusia,
termasuk mereka yang sedang menderita.
Saat seseorang minta pertolongan pada
Tuhan, bisa saja Tuhan memakai kita untuk
menolong orang itu. Siapkah kita saat Tuhan
ingin memakai kita sebagai alat-Nya sekalipun
kita sendiri sedang menderita?
SAAT TUHAN INGIN MEMAKAI KITA,
APAKAH KITA SELALU SIAP-DI MANA
PUN DAN DALAM KONDISI APA PUN
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sudahkah anda merespon?
Ayat Bacaan: Roma 8:11
“Dan jika Roh DIA, yang telah membangkitkan
YESUS dari antara orang mati, diam di dalam
kamu, maka IA, yang telah membangkitkan
KRISTUS YESUS dari antara orang mati,
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana
itu oleh Roh-NYA, yang diam di dalam kamu.”
Ini bukan main-main loh...kuasa yang telah
membangkitkan TUHAN YESUS KRISTUS
adalah kuasa yang sama juga yang berdiam
di dalam kita, yaitu kuasa ROH ALLAH.
Jadi, memang sangat benar ketika
TUHAN YESUS berkata: “Sesungguhnya
barangsiapa percaya kepada-KU, ia akan
melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang

aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan
yang lebih besar”. Halelluya!!
Pertanyaannya sekarang:
1.	
Bagaimana supaya “kuasa” tersebut
berkenan diam di dalam diri kita?
2.	Kalau “kuasa” tersebut sudah berkenan
diam di dalam kita, maukah kita
melepaskan segala ke-”aku”-an kita agar
kuasa itu leluasa bekerja melalui kita untuk
tujuan-tujuan NYA semata?
Saudara, saya percaya pada diri kita masingmasing kuasa tersebut sudah ada...mari,
berilah tanggapan kepada BAPA di sorga
segera. ROH KUDUS pasti menolong!

cerpen illustrasi

B

eberapa tahun yang lalu, disebuah
desa terpencil, tinggal seorang
pemuda
yang
menolak
untuk
PERCAYA bahwa Tuhan memiliki KONTROL
TOTAL atas semuanya.
Suatu hari, ia mengatakan kepada ibunya,
bahwa Tuhan tidak akan dapat membuatnya
MAKAN jika ia tak mau makan selama sehari.
Untuk membuktikan ini, maka ia tak
mau makan dan melihat apakah Tuhan bisa
membuatnya makan. Ibunya mengusahakan
yang terbaik, agar anaknya mau makan.
Karena terganggu dengan permohonan
ibunya, pemuda itu berlari agak jauh, lalu
memanjat sebuah pohon. Si ibu menaruh
makanan untuk anaknya dibawah pohon,
dengan harapan anaknya akan menyerah
dan mau makan.
Saat malam tiba, sekelompok perampok
melewati pohon itu. Mereka melihat ada
makanan lezat dibawah pohon. Mereka saling

pandang dan mengira ada seseorang ingin
MENJEBAK mereka. “Mungkinkah aparat
hukum berusaha meracuni kita dengan
makanan yang lezat ini?”, kata salah satu
perampok. “Mungkin saja!”, kata yang lain.
“Mari kita lihat!” , kata mereka sambil melihat
sekeliling, apakah ada orang didekatnya.
Tiba-tiba, salah satu dari mereka melihat,
pemuda tadi duduk diatas pohon. Para
perampok tadi punya ide. Mereka menarik
pemuda itu kebawah dan menyuruhnya
memakan makanan itu untuk mengetahui
apakah makanan itu beracun atau tidak.
Pemuda itu MENOLAK. Mereka mulai
memukuli pemuda itu. Akhirnya, pemuda
itu menyerah dan mulai makan. Setelah
mengetahui makanan itu tidak beracun, para
perampokpun pergi meninggalkannya.
Akhirnya, pemuda itu HARUS mengakui,
bahwa TUHAN memiliki kontrol total atas
semuanya.
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self reflection

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 repot-repot 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.

berpikir dari cara pandang allah
Ayat Bacaan: Bilangan 13:25-14:9
Ada satu pemikiran sederhana dari firman di atas: Besar atau kecilnya masalah yang kita hadapi
hari ini tergantung dari besar / kecil nya pikiran kita saat menangani masalah-masalah itu. Yang
berpikiran besar adalah mereka yang berpikir seperti Kaleb & Josua - yaitu berpikir dengan
pikiran ALLAH, bukan pikiran manusia seperti pikiran dari 10 pengintai itu.Apakah Anda harus
mengganti pikiran Anda hari ini?

When God has a great purpose for your life, He will often
prepare you through a season of obscurity.”

- 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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