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Pendamping Sejati

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: 2 Timotius 4:9-18
“Tetapi Tuhan telah mendampingi aku
dan menguatkan aku, supaya dengan
perantaraanku Injil diberitakan dengan
sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi
mendengarkannya...” (ayat 17)
Satu ungkapan berbunyi, “Banyak teman
untuk tertawa, namun sedikit teman untuk
menangis”. Ini menunjukkan bahwa di saat
kita mengalami kesulitan, hanya sedikitbahkan kadang-kadang, tidak ada-orang
yang rela mendampingi kita menjalani masamasa sulit itu.
Karena
pemberitaan
Injil
yang
dilakukannya, Paulus mengalami banyak
penderitaan (2 Kor 11:23-33). Surat 2 Timotius
ini adalah surat terakhir yang ditulisnya dari
penjara sebelum kematiannya. Saat itu, hanya
Lukas yang menemaninya (ay 11). Maka ia
meminta anak rohaninya, Timotius untuk
segera datang, dengan membawa Markus
besertanya (ay 9, 11). Beberapa rekannya
tidak dapat hadir karena mereka memiliki
tanggung jawab mengurus jemaat di kota-

kota yang lain. Demas telah berbalik dari jalan
Tuhan dan meninggalkannya (ay 10). Pada
pengadilannya yang pertama, semua orang
bahkan meninggalkannya dan tak seorang
pun membantunya (ay 16).
Namun demikian, tidak ada tanda-tanda
bahwa Paulus mengasihani diri, menyesal atau
berputus asa. Ia tetap teguh pada imannya
karena Tuhan sendirilah yang mendampingi
dan menguatkannya (ay 17), sehingga
hatinya tetap berkobar untuk memberitakan
Injil. Ia justru mendorong agar orang-orang
percaya mengikuti teladannya, dan tetap setia
mengikut dan melayani Tuhan.
Dalam segala situasi, hanya penyertaan
Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Dan kita
bersyukur, bahwa Dia tidak hanya hadir dalam
situasi tertentu, melainkan setiap saat. Sebab
hanya Dialah pendamping kita yang sejati.
MENYADARI
PENYERTAAN
TUHAN
MEMBERI KITA KEKUATAN DALAM
MENGHADAPI
SEGALA
SITUASI,
BAHKAN SAAT MENGHADAPI MAUT
SEKALIPUN.

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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PERLINDUNGAN IBU

M

asih ingatkah anda tentang tragedi
GEMPA berkekuatan 7,9 skala
Richter yang mengguncang daratan
China? Hampir 10 ribu jiwa tewas akibat
peristiwa yang terjadi pada Mei 2008 itu.
Berikut ini adalah cerita seorang ibu yang
tewas saat MELINDUNGI bayinya.
Wen Chua adalah salah satu daerah yang
terkena GEMPA paling parah pada 12 Mei
2008. Lima hari kemudian, pada tgl 17 Mei,
ketika para penolong tiba, sukarelawan yang
bertugas saat itu menemukan pemandangan
yang memilukan.”Lihat, ada seorang wanita
disana,” seru seorang sukarelawan.
Dari balik reruntuhan, tampak jenazah
seorang wanita yang hancur. Ada sesuatu

dibawahnya. Seorang BAYI yang berusia
3-4 bulan, dan masih hidup. Ibu tersebut
tampak dalam sikap sempurna, berlutut
kepada Tuhan. Dengan sisa-sisa tenaganya
yang terakhir, ia memohon kekuatan untuk
MELINDUNGI bayinya. Tubuhnya tampak
seperti BERDOA dengan sangat khusyuk.
Si anak tidak terluka sama sekali. Dibawah
selimut Bayi tersebut, para sukarelawan
menemukan telepon seluler dengan tulisan
dilayarnya: “Anakku sayang, bila engkau
selamat, ingatlah mama selalu mencintaimu
selamanya.” Si bayi kehilangan ibunya, tetapi
di seluruh hidupnya, ia akan teringat bahwa
CINTA SEORANG IBU, adalah cinta terhebat
di dunia.

Taking care of a family requires a lot of hard work.
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IBUMU SARJANA APA?
buku gelarnya adalah MSI: Master Segala
ilmu. Tak terbayang bukan, menjadi ibu yang
baik itu harus banyak belajar dan terus belajar.
Long life education istilah kerennya.

6.	Ibu harus belajar Farmasi, agar dapat
memberi pertolongan awal pada keluarga
yang sedang sakit dan menyediakan obatobatan ketika keadaan darurat.

1.	Ibu harus belajar Akuntansi, agar
bisa mengurus pendapatan keluarga
dan mengelolanya untuk kebutuhan
rumah tangga, tabungan, serta menata
pemasukan dan pengeluaran yang
seimbang.

7.	Ibu harus belajar Keperawatan, karena
beliaulah yang merawat anak/suami ketika
sakit. Yang menyeka tubuhnya ketika tidak
diperbolehkan mandi, mengganti kompres.
Ibu adalah perawat yang handal.

2.	
Ibu harus belajar ilmu Tata Boga,
chef, atau perhotelan, belajar mengatur
masakan keluarga dengan kreatif, supaya
tidak bosan.
3. Ibu harus belajar ilmu Keguruan. Ia
harus menguasai ilmu yang diajarkan di
sekolah dasar, agar bisa mengajari anaknya
bila kesulitan dengan PR-nya.
4.	
Ibu harus belajar Agama, karena ibu-lah
yang pertama kali mengenalkan anak pada
Allah, membangun karakter yang baik
serta iman yang kokoh.
5.	
Ibu harus belajar Ilmu Gizi, agar
bisa menyiapkan makanan bergizi bagi
keluarga, setiap hari.

8.	Ibu harus belajar ilmu Kesehatan, agar
bisa menjaga asupan makanan, kebersihan
melindungi anggota keluarga dari gigitan
nyamuk, dll.
9.	Ibu harus belajar Psikologi, agar
bisa berkomunikasi dengan baik saat
menghadapi anak-anak di setiap jenjang
usia, juga sebagai teman curhat
Seandainya ibu harus kuliah dulu, butuh berapa
lama? Bisa jadi lebih dari 9 jurusan di atas tadi.
Begitu luar biasanya seorang ibu, dengan multi
talentanya, kesabarannya merawat, mendidik
dan menemani anak-anak dan suami tercinta.
Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk
ibu kita? “Seorang ibu bisa merawat 10
anak, namun 10 anak belum tentu bisa
merawat 1 Ibu.”

But behind all your stories is always your mother’s story,
because hers is where yours begins.”

- Mitch Albom

A Mother is your first friend. Your best friend. Your forever
friend.”
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SARINAH

N

ama Sarinah menjadi terkenal di dunia
beberapa tahun lalu karena dikaitkan
dengan serangan teroris. Tetapi
mungkin Anda tidak pernah tahu dari mana
asal nama Sarinah yang diberikan oleh Bung
Karno untuk pusat perbelanjaan terbesar pada
masa itu.
Sarinah bukan selebriti atau tokoh
pahlawan Indonesia, ia hanya seorang wanita
tua sederhana yang tidak menikah, yang
mengasuh Soekarno saat kecil. Soekarno
begitu kagum dan menghormatinya, karena
Sarinahlah yang menanamkan budi pekerti
dan rasa kebangsaan dalam diri Soekarno.
Berulang kali Sarinah menasihati, “Karno,
pertama kamu harus mencintai ibumu, lalu
cintailah rakyat jelata serta cintai manusia
pada umumnya.” Nasihat-nasihat Sarinah
dituangkan oleh Soekarno ke dalam bukunya
“Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan
Republik Indonesia.” Kata Soekarno, “Sarinah
adalah satu nama biasa. Tetapi Sarinah yang
ini bukanlah wanita biasa. Dia orang yang
paling besar pengaruhnya dalam hidupku.”
NOT TO IMPRESS, BUT TO IMPACT.
Banyak orang berusaha keras untuk membuat

orang lain terkesan dengan apa yang ia miliki:
tas, mobil, jabatan, kekayaan, dll. Tetapi hidup
diukur dengan dampak yang diberikan pada
orang lain, “A life is not important except in
the impact it has on other lives,” kata Jackie
Robinson. Memberi dampak lebih penting
dari sekedar membuat orang terkesan.
Tidak harus menjadi orang penting, jenius,
atau terkenal untuk bisa memberi dampak
bagi kehidupan orang lain, Sarinah seorang
perempuan sederhana telah memberi dampak
bagi seorang Soekarno, bahkan Indonesia.
DEDIKASI
PADA
SESUATU
YANG
BERARTI.
Hidup bukan asal lewat, pokoknya senang,
bisa keliling dunia, atau menjadi pemenang.
Melainkan, hidup adalah sebuah kesempatan
untuk mendedikasikan diri dalam tujuan-tujuan
yang mulia, yaitu membuat kehidupan orang
lain menjadi lebih baik. Hanya dengan cara
demikian kita bisa memberi dampak.

Life is about making an impact
not making an income.”

~Kevin Kruse
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self reflection

B

elum tentu Orang lain lebih Bahagia
dari Kita. Hidup selalu terbungkus
oleh banyak lapisan. Kita hanya
melihat lapisan luar dan tidak tahu isi
dalamnya. Kita selalu tertipu oleh keindahan
di luar dan tidak tahu realita yang di dalam.
Sesungguhnya semua keluarga punya
masalah. Semua orang punya cerita duka.
Begitulah hakekat hidup. Jangan mengeluh
karena masalah. Hayatilah makna dibalik
semua masalah maka semua masalah akan
membuat hidup menjadi bermakna!
Jangan bandingkan hidupmu dengan
orang lain, karena orang lain belum tentu
lebih bahagia dari kita...
RENCANA kita boleh INDAH, tapi
rencana NYA-lah yang TERINDAH...

HIDUP kita mungkin baik-baik saja, tapi
hidup BERSAMA-NYA lebih SEMPURNA...
PEKERJAAN
kita
mungkin
MENJANJIKAN, tapi BERKAT-NYA-lah yang
menjadikan KAYA...
KEKUATAN tangan kita mungkin
sanggup membawa kita menjadi orang
HEBAT, tapi hanya BERSAMA TUHAN, kita
menjadi LUAR BIASA...
Sebab TUHAN
bukan hanya
MENCUKUPI apa yang kita perlukan, tapi Ia
memberi dengan BERKELIMPAHAN sesuai
dengan waktuNYA ...
Indahnya kehidupan, bukan terletak dari
banyaknya kesenangan, tapi terletak
pada rasa syukur kita kepada Tuhan.

Sayangilah ibumu

S

eorang Ibu terduduk di kursi rodanya
suatu sore di tepi danau, ditemani
Anaknya yang sudah mapan dan
berkeluarga. Si ibu bertanya “itu burung apa
yang berdiri disana?”
“Bangau mama” anaknya menjawab
dengan sopan. Tak lama kemudian si mama
bertanya lagi. “Itu yang warna putih burung
apa?” sedikit kesal anaknya menjawab “ya
bangau mama?...”
Kemudian ibunya kembali bertanya,
“Lantas itu burung apa?” Ibunya menunjuk
burung bangau tadi yang sedang terbang.
Dengan nada kesal si anak menjawab “ya

bangau mama. kan sama saja!..memangnya
mama gak liat dia terbang!”
Air menetes dari sudut mata si mama
sambil berkata pelan, “Dulu 35 tahun yang
lalu aku memangku mu dan menjawab
pertanyaan yang sama untuk mu sebanyak
10 kali,...sedang saat ini aku hanya bertanya
3 kali, tapi kau membentak ku 2 kali.”
Si
anak
terdiam...dan
memeluk
mamanya.Pernahkah kita memikirkan apa
yang telah diajarkan oleh seorang ibu kepada
kita? Sayangilah Ibu-mu dengan sungguhsungguh.

Siapakah lagi yang benar-benar bisa mempedulikan dan
menyayangimu disetiap panjatan doa sepanjang waktu dan
selama hidup nya, kalau bukan beliau, Ibumu.”
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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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