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Angkringan Ala Yesus
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Yohanes 21:9-19
“Kata Yesus kepada mereka, “Marilah dan
sarapanlah.” Tidak ada di antara muridmurid itu yang berani bertanya kepada-Nya,
“Siapakah Engkau?” Sebab mereka tahu
bahwa Ia adalah Tuhan.” (ayat 12)
Kata orang, berkunjung ke Yogyakarta belum
lengkap jika tidak mampir ke angkringan yang
merupakan alternatif tempat nongkrong yang
murah. Dalam bahasa Jawa, angkringan
berarti gerobak dorong untuk berjualan
berbagai makanan dan minuman, yang
mangkal di pinggir jalan. Orang bisa duduk
santai di sekeliling gerobak atau bersila di
lesehan yang disediakan si penjual. Pembeli
dapat menikmati hidangan nasi kucing,
gorengan, sate usus, dan minuman hangat
sambil mengobrol asyik.
Di Alkitab, ada juga angkringan ala
Yesus. Saat itu Yesus mengajak para
murid untuk sarapan. Yesus sendiri yang
menjadi pelayannya (ay. 12-13). Uniknya,
kesempatan makan bersama ini dipakai
Yesus untuk bercakap-cakap dengan para

murid dan menyampaikan pesan khusus,
terutama kepada Petrus (ay. 15). Pesannya,
jika Petrus sangat mengasihi Tuhan, ia
diminta untuk menggembalakan orang-orang
yang memutuskan mengikuti Yesus, yang
dianalogikan sebagai domba (ay. 16-19).
Kadang-kadang pesan yang penting bisa
disampaikan Tuhan pada kesempatan yang
bersahaja.
Pesan penting dari Tuhan bukan
hanya disampaikan melalui khotbah. Saat
mengobrol, bertamasya, bekerja, memasak,
atau apa pun kegiatannya, kita bisa
mendapat pesan penting dari Tuhan. Tatkala
kita mendapatkan pesan itu, mungkin kita
bertanya: “Apakah ini benar-benar pesan
dari Tuhan?” Bersyukurlah, karena justru rasa
penasaran itu bisa dipakai Tuhan membawa
kita bersekutu bersama-Nya, supaya kita bisa
makin memahami maksud dan kehendakNya.
BERSEKUTU BERSAMA TUHAN ITU
INDAH, KITA BISA BERCAKAP-CAKAP
DENGAN DIA.

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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Nikmati Proses
Sepotong besi seharga Rp 25.000, kalau
ditempa menjadi tapal kuda harganya akan
menjadi Rp 50.000. Jika ditempa menjadi
lonceng, harganya naik menjadi Rp 175.000.
Kalau ditempa dan dibentuk menjadi pedang,
harganya akan berlipat-ganda menjadi
Rp 600,000. Kalau dibentuk menjadi arloji
Rolex, harganya melonjak lagi menjadi Rp
125.000.000.
Setiap tempaan dan pembentukan
terhadap besi tersebut akan meningkatkan
nilai jualnya. Lebih banyak ditempa, dipukul,
dibakar, maka nilainya akan semakin tinggi.
Demikian pula, dalam mengarungi kehidupan
ini jika kita mengalami banyak pembentukan,
tempaan dan ujian, maka karakter mulia akan
semakin terbentuk.
Kita tidak perlu menjalani kehidupan
ini dengan mengeluh, mengapa begini?

mengapa begitu? sampai kapan? Nikmati
saja prosesnya, respon dengan benar dalam
ketaatan dan ketulusan, dan lihat apa yang
akan terjadi.
Jangan pernah lupa, karena sebuah
PROSES tidak akan pernah mengkhianati
HASIL. Jatuh? Bangkit lagi, Gagal? Coba
lagi. Jangan pernah menyerah, NIKMATI
PROSESNYA.
PEMENANG BUKANLAH MEREKA YANG
TIDAK PERNAH GAGAL, TETAPI MEREKA
YANG TIDAK PERNAH BERHENTI
MENCOBA.
Hidup bukanlah tentang siapa yang terbaik...
tapi siapa yang dapat berbuat baik...Dan bukan
pura-pura baik. Tetap semangat beraktivitas
dan berbuat kebaikan bagi sesama.

We need the
help of the Holy
Spirit to know and
understand the
Bible, the Word of
God.
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mengapa harus membaca alkitab tiap hari?

M

engapa kita harus membaca
alkitab walaupun tidak mengerti?
Seorang laki-laki tua tinggal di
sebuah perkebunan/area di sebelah timur
Pegunungan Kentucky bersama cucu lakilakinya. Setiap pagi Sang kakek bangun pagi
dan duduk dekat perapian membaca Alkitab.
Sang cucu ingin menjadi seperti
kakeknya dan mencoba menirunya seperti
yang disaksikannya setiap hari. Suatu hari ia
bertanya pada kakeknya: “Kakek, aku coba
membaca Alkitab sepertimu tapi aku tak bisa
memahaminya, dan walaupun ada sedikit
yang aku pahami segera aku lupa begitu aku
selesai membaca dan menutupnya. Jadi apa
gunanya membaca Allitab jika tak memahami
maknanya?”
Sang kakek dengan tenang sambil
meletakkan batu-batu di perapian, menjawab
pertanyaan sang cucu: “Cobalah ambil
sebuah keranjang batu ini dan bawa ke
sungai, dan bawakan aku kembali dengan
sekeranjang air.”
Anak itu mengerjakan seperti yang
diperintahkan kakeknya, tetapi semua air
yang dibawa habis sebelum dia sampai
di rumah. Kakeknya tertawa dan berkata,
“Kamu harus berusaha lebih cepat lain kali”.
Kakek itu meminta cucunya untuk kembali
ke sungai bersama keranjangnya untuk
mencoba lagi. Kali ini anak itu berlari lebih
cepat, tapi lagi-lagi keranjangnya kosong
sebelum sampai di rumah.
Dengan terengah-engah dia mengatakan
kepada kakeknya, tidak mungkin membawa

sekeranjang air dan dia pergi untuk
mencari sebuah ember untuk mengganti
keranjangnya.
Kakeknya mengatakan: ”Aku tidak ingin
seember air, aku ingin sekeranjang air. Kamu
harus mencoba lagi lebih keras.” dan dia
pergi ke luar untuk menyaksikan cucunya
mencoba lagi.
Pada saat itu, anak itu tahu bahwa hal ini
tidak mungkin, tapi dia ingin menunjukkan
kepada kakeknya bahwa meskipun dia
berlari secepat mungkin, air tetap akan habis
sebelum sampai di rumah.
Anak
itu
kembali
mengambil/
mencelupkan keranjangnya ke sungai dan
kemudian berusaha berlari secepat mungkin,
tapi ketika sampai di depan kakeknya,
keranjang itu kosong lagi. Dengan terengahengah, ia berkata: ”Kakek, ini tidak ada
gunanya. Sia-sia saja.”
Sang kakek menjawab: “Nak, mengapa
kamu berpikir ini tak ada gunanya? Coba lihat
dan perhatikan baik-baik keranjang itu.”
Anak itu memperhatikan keranjangnya
dan baru ia menyadari bahwa keranjangnya
nampak sangat berbeda. Keranjang itu
telah berubah dari sebuah keranjang batu
yang kotor, dan sekarang menjadi sebuah
keranjang yang bersih, luar dan dalam.
“Cucuku, apa yang terjadi ketika kamu
membaca Alkitab? Boleh jadi kamu tidak
mengerti ataupun tak memahami sama
sekali, tapi ketika kamu membacanya, tanpa
kamu menyadari kamu akan berubah, luar
dan dalam.”

God positions you, not according to your preference, but
according to His purpose.”

- Steven Furtick
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IBADAH UNTUK SIAPA?

U

skup Fenelon dari Perancis melayani
di gereja dekat istana Raja Louis XIV
pada abad ke 17.
Suatu Minggu raja Louise datang
beribadah di gereja. Tapi kali ini gereja kosong.
“Kenapa tidak ada yang datang?”, tanyanya.
Sang Uskup menjawab: “Kemarin, saya
sengaja umumkan bahwa Paduka tidak

beribadah. Dari sinilah kita bisa tahu mana
yang memang beribadah kepada Tuhan atau
datang untuk menghormati tuan raja.”
Untuk siapakah kita datang beribadah?
Rutinitas? Sungkan? Kewajiban?
Datanglah beribadah untuk menyembah
Raja diatas segala raja!

HIDUP PENUH SYUKUR
Ayat Bacaan: Efesus 5:18-21
“Ucaplah syukur senantiasa atas segala
sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus
kepada Allah dan Bapa kita.” (ayat 20)
Fanny Crosby menulis lebih dari 8.000 lagu
rohani. Meskipun buta sejak usia 6 minggu,
ia tidak mempersalahkan Tuhan atas hal itu.
Suatu kali seorang hamba Tuhan berkata
kepadanya, “Sayang sekali ya, Sang Pencipta
tidak memberi Anda penglihatan, padahal
Dia memberikan banyak sekali karunia lain
pada Anda.” Fanny menjawab, “Tahukah
Anda, seandainya pada saat lahir saya
bisa mengajukan permohonan, saya akan
meminta agar dilahirkan buta?” Hamba Tuhan
itu terkejut. “Mengapa?” tanyanya. “Karena
bila saya naik ke surga nanti, wajah pertama
yang akan saya lihat adalah wajah Sang
Juru Selamat!” Sungguh sebuah hati yang
berlimpah dengan rasa syukur.
Paulus mendorong jemaat di Efesus agar
hidup sebagai anak Tuhan, antara lain dengan
mengucap syukur atas segala sesuatu (ayat

20). Mengucap syukur “atas segala sesuatu”
bukan nasihat yang mudah mengingat
kesesakan yang sedang dialami sendiri oleh
Paulus saat menulis surat ini (lihat pasal 3:13).
Bagi Paulus, mengucap syukur merupakan
bagian proses pertumbuhan anak-anak
Tuhan untuk menjadi makin serupa dengan
Kristus. Mengucap syukur tidak hanya
menunjukkan seseorang mengalami berkat
Allah, tetapi juga menunjukkan kepercayaan
yang penuh kepada Allah, yakin bahwa Dia
tahu yang terbaik.
Bagaimana dengan ucapan syukur dalam
hidup kita? Mengucap syukur atas segala
sesuatu berarti lebih dari sekadar ungkapan
sukacita, ucapan syukur kita menjadi
ungkapan iman bahwa di dalam segala
keadaan Allah senantiasa bekerja, berkarya,
dan memberikan yang terbaik.
SALAH
SATU
TOLAK
UKUR
PERTUMBUHAN
ROHANI
ADALAH
HIDUP YANG BERSYUKUR DALAM
SEGALA SITUASI.

Gratitude is absolutely the way to bring more the unseen
things into your life.”
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self reflection
Hidup akan sangat melelahkan, sia-sia
dan menjemukan bila kita hanya menguras
pikiran untuk mengurus BUNGKUS-nya
saja dan mengabaikan ISI-nya.
Bedakanlah apa itu “BUNGKUS” nya dan
apa itu “ISI” nya.
“Rumah yang indah” hanya bungkus nya;
“Keluarga Bahagia” itu isi nya.
“Pesta pernikahan” hanya bungkus nya;
“Cinta kasih, Pengertian, dan Tanggung
jawab” itu isi nya.
“Ranjang mewah” hanya bungkus nya;
“Tidur nyenyak” itu isi nya.
“Kekayaan” itu hanya bungkus nya;
“Hati yang gembira” itu isi nya.
“Makan enak” hanya bungkus nya;
“Gizi, energi, dan sehat” itu isi nya.

“Kecantikan dan Ketampanan”
bungkus nya;
“Kepribadian dan Hati” itu isi nya.

hanya

“Bicara” itu hanya bungkus nya;
“Kenyataan” itu isi nya.
“Buku” hanya bungkus nya;
“Pengetahuan” itu isi nya.
“Jabatan” hanya bungkus nya;
“Pengabdian dan pelayanan” itu isi nya.
“Pergi ke tempat ibadah” itu bungkus nya;
“Melakukan Ajaran Agama” itu isi nya.
“Kharisma” hanya bungkus nya;
“Karakter” itu isi nya.
Mari belajar untuk lebih meng-UTAMA-kan
isinya, namun tetap kita rawat bungkusnya.

PASTI AMAN
Ayat Bacaan: 1 Timotius 4:10
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
diombang-ambingkan. 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.

Believers Behaving Badly never invalidates the Gospel.
Instead it validates it, because Jesus insisted we all need a
Savior because we’re all hopelessly broken. I desperately need
God’s grace. You do too.”

- Rick Warren
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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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