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Seperti Padi Organik
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Kejadian 13:1-18
“Lalu Lot melayangkan pandangnya dan
dilihatnyalah, bahwa seluruh Lembah Yordan
banyak airnya, seperti taman TUHAN, seperti
tanah Mesir, sampai ke Zoar.-Hal itu terjadi
sebelum TUHAN memusnahkan Sodom dan
Gomora.” (ayat 10)
Ada belasan hektar sawah di Desa
Rogomulyo, Kabupaten Semarang, yang
diolah dengan menerapkan pola tani organik.
Tidak menggunakan pupuk dan pestisida
kimia, melainkan kompos alami seperti sluri
atau ampas biogas. Namun, menanam padi
organik tidaklah mudah. Sawah organik bisa
saja tercemar air yang mengandung pupuk
urea atau pestisida kimia dari sawah-sawah
lain yang bukan organik.
Seperti menanam padi organik di antara
sawah-sawah bukan organik, demikianlah
kita orang percaya hidup di dunia ini. Seruan
“Janganlah kamu menjadi serupa dengan
dunia ini” bukan untuk menggiring kita
menjauh dari kehidupan ini. Mustahil kita
hidup tanpa pernah bersentuhan dengan

hal-hal duniawi. Seperti padi organik, kita
memang “ditanam” Tuhan di dunia ini. Kita
tidak diperintahkan untuk mengasingkan
diri, memisahkan diri, atau menutup diri dari
kehidupan di sekitar kita. Tuhan justru ingin
kita hidup benar dan bertumbuh secara
rohani di dunia seperti ini.
“Jangan menjadi serupa dengan dunia
ini” mendesak kita untuk menjadi baik
dan benar di mana pun kita ditempatkan
Tuhan. Kita dituntut hidup kudus, beribadah
mempersembahkan diri dengan tidak
tercemar oleh kefasikan. Kita diminta
menjadi benar seturut kehendak Tuhan,
tidak tepercik oleh pemikiran dan perbuatan
yang tidak dikenan-Nya. Meskipun tidak
mudah, kita harus hidup dalam kehendak
Tuhan yang Maha Sempurna, dan tiada henti
memperbarui akal budi kita.
KEBAIKAN
DAN
KEBENARAN
ADALAH BENIH TERBAIK YANG AKAN
MEMBERIKAN HASIL TERBAIK, DI
MANA PUN KITA MENANAMNYA.

EXPANSIONS TO Samaria
Acts 8:5, 6
“Philip went down to a city in Samaria and proclaimed
the Messiah there... they all paid close attention to
what he said.” (NIV)
Kisah Para Rasul 8:5, 6
“Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan
memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ...
mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang
diberitakannya itu.”
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TUHAN INGAT
Ayat Bacaan: 1 Samuel 1:19 (TB)
“Keesokan harinya bangunlah mereka itu
pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan
TUHAN; kemudian pulanglah mereka ke
rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh
dengan Hana, isterinya, TUHAN ingat
kepadanya.”
Inilah kisah seorang Wanita yang hebat dalam
perjuangannya mendapatkan anak. Darimana
hebatnya?
Hana adalah sosok wanita yang tangguh
sekalipun dalam kepedihan hati karena
penghinaan dan tekanan sosial, disebabkan
karena Tuhan menutup kandungannya
sehingga ia tidak punya anak pada waktu itu.
Namun Hana menghadapinya dengan
doa. Hana tidak pernah berputus asa dalam
pergumulannya. Hana selalu berseru kepada

Tuhan di Silo.
Bagaimana sikap Allah? Jika kita
memperhatikan anak kalimat “Tuhan ingat
kepadanya,” (ayat 19) mungkinkah Allah
sebelumnya telah melupakan Hana?
Tindakan Allah ini sama sekali tidak
menunjukkan bahwa daya ingat Allah
melemah, tetapi hal ini mengindikasikan
bahwa Allah menyelesaikan rencana-Nya
secara bertahap, termasuk rencana Allah
mengabulkan permintaan Hana. Allah
menjawab permohonan Hana dengan
menghadirkan Samuel.
Jika kita hari ini mengalami masalah,
mungkin doa kita belum terjawab , masalah
sepertinya tambah berat, ingatlah bahwa
Tuhan masih ingat kita, Tuhan mau kita tetap
sabar dan percaya ada waktu yang tepat
pada saatnya nanti doa itu akan terjawab.
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KESEMPURNAAN
Ayat Bacaan: Filipi 3:10-21
“... kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya,
karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus
Yesus.” (ayat 12b)
Salah satu sumber ketidakbahagiaan masa
kini ialah perasaan tak dapat memenuhi
standar, semua tuntutan dan harapan yang
otomatis sudah ada di benak kita. Kita
dikepung oleh perasaan bersalah, gagal,
masih kurang, dan serba meleset dari target.
Singkat kata, ketidaksempurnaan sungguh
mengusik kita.
Menurut Paulus, sempurna itu berarti
seutuhnya menyerupai Kristus (ay. 10, 21).
Kapan itu terjadi? Sudah!! Yaitu sejak kita
“ditangkap oleh Kristus Yesus” (ay. 12, 15).
Kristus menudungi kita di hadapan Allah,
sehingga kita terlihat sempurna di mata Allah.
Namun, belum juga-sebab masih akan
digenapkan pada saat kedatangan-Nya kelak
(ay. 12, 20-21). Artinya, kita dicengkeram oleh
perbuatan Kristus dari segala sisi. Tak usah
cemas. Kesempurnaan adalah pekerjaan
Kristus bagi kita.
Bagian kita ialah berdamai dengan segala
ketidaksempurnaan, baik yang telah lewat
maupun yang ada di depan mata, sambil
terus bergerak ke masa depan setapak demi
setapak. Yang penting arahnya satu: menuju

Kristus. Sementara itu, Dia terus-menerus
menjadikan karya-Nya sempurna di dalam
diri kita (ay. 13-16).
Sepanjang hidup kita akan bergumul
dengan ketidaksempurnaan. Tak jarang kita
bodoh dan ceroboh. Badung dan tersandung.
Terseret dan terpeleset. Silau dan kacau. Tak
usah sok suci dan menipu diri. Tak perlu
frustrasi.
Rangkul saja ketidaksempurnaan itu
dengan jujur sambil terus merangkul Kristus
dan melangkah maju hari demi hari. Kita tidak
sempurna, tetapi sedang disempurnakan
terus oleh Kristus.
1 Yohanes 3:2-3 (TB) “Saudara-saudaraku
yang kekasih, sekarang kita adalah anakanak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan
kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa
apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita
akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita
akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang
sebenarnya. Setiap orang yang menaruh
pengharapan itu kepada-Nya, menyucikan
diri sama seperti Dia yang adalah suci.”
SEJAUH KITA BERJALAN DALAM
RANGKULAN-NYA YANG SEMPURNA,
MENGAPA
MESTI
TAKUT
PADA
KETIDAKSEMPURNAAN?

You can’t wait for peace to fall on you. You have to get
up every day and say, ‘Today I will be peaceful. I would like
my circumstances to be great, but God, if they’re not, I’m
setting my mind ahead of time that I am going to remain
peaceful.’”

- Joyce Meyer

kingdomnews 04

weeklydevotional

BERTAHAN DI DALAM IMAN & DOA
Ayat Bacaan: Roma 14:19a
“Sebab itu marilah kita mengejar apa yang
mendatangkan damai sejahtera.”
Kebahagiaan yang sebenarnya di dunia ini
adalah ketika kita mengasihi dan berdoa.
Mengapa? Karena ketika kita mengasihi
dengan hati yang tulus dan berusaha untuk
selalu bersatu dengan Allah, maka di situlah
akan tercipta sukacita yang besar.
Sahabat, kerapkali kita menyalahartikan
kebahagiaan di dunia ini. Kita kerap berpikir
bahwa kebahagiaan di dunia ini adalah ketika
semua keinginan kita terpenuhi, antara lain:
cita-cita tercapai, rencana terlaksana, kita
bisa membeli apa yang kita inginkan karena
kita memiliki banyak uang dan telah sukses.
Pemikiran seperti ini tentu salah, karena segala
yang berasal dari dunia ini tentu tidak akan
memberikan kebahagiaan yang sempurna
kepada kita. Sebab, belum tentu semua
keinginan kita yang tercapai itu memberikan

kita kehangatan dan ketentraman dalam hati
dan pikiran kita.
Kita perlu memahami bahwa semua yang
berasal dari dunia tidak akan kita bawa serta.
Jadi, kenyamanan duniawi tentu tak salah, tapi
bukan akhir dan tujuan segalanya karena itu
semua dapat binasa. Kita perlu mengusahakan
kebahagiaan yang tidak dapat binasa.
Belajarlah untuk selalu mengasihi dengan
hati yang tulus, mengasihi orang-orang yang
ada di sekitar kita, entah itu keluarga, sahabat,
kenalan, atau kepada siapa saja, terlebih
kepada musuh kita sekalipun.
Teruslah
mendekatkan diri kepada Allah dalam doa,
agar semakin lengkaplah sukacita dalam diri
kita.
Ketentraman dan ketenangan hati dapat
kita rasakan, begitu pula kekuatan dan
perlindungan dari Allah. Ingatlah, semakin
besar sukacita yang kita ciptakan dalam diri
kita, maka semakin besar pula peluang bagi
kita menuju kebahagiaan kekal bersama Bapa.

KEBIASAAN MEMBENTUK ANDA
Ayat Bacaan: Amsal 13:14
“Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan,
sehingga orang terhindar dari jerat-jerat
maut.”
Anda akan menjadi apa yang Suka dan Sering
anda LAKUKAN. Jika Anda Suka Marah,
Anda akan Selalu Marah, dan akhirnya jadilah
PEMARAH.
Jika Anda suka Curiga, Anda akan Selalu
Curiga, dan akhirnya jadilah PENCURIGA.
Jika Anda Suka Gossip, Anda akan Selalu
berGosip, dan akhirnya jadilah PENGGOSIP.
Jika Anda suka Bicara KASAR, Anda
akan selalu berbicara kasar, dan akhirnya

jadilah Anda orang KASAR.
Jika Anda suka Mementingkan diri sendiri,
Anda akan selalu mementingkan diri sendiri,
dan akhirnya jadilah Anda orang yang EGOIS.
Jika Anda suka pada hal yang memalukan,
Anda akan selalu melakukannya, dan
akhirnya jadilah Anda orang yang tak punya
HARGA DIRI.
Jika Anda suka melihat kejelekkan orang,
Anda akan selalu mencari kejelekan orang,
dan akhirnya jadilah Anda orang yang penuh
KEJELEKAN.
Jika Anda suka MENGELUH,Anda akan
berlanjut ke halaman 6...
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Pesan alam

alau ingin menangkap ayam, jangan
dikejar, nanti kita akan lelah dan ayam
pun makin menjauh. Berikanlah ia
beras dan makanan, nanti dengan mudah
ia datang dengan rela.
Begitulah Rejeki, melangkahlah dengan
baik, jangan terlalu kencang mengejar,
ngotot memburu, nanti kita akan lelah
tanpa hasil. Keluarkanlah sedekah, nanti
rezeki akan datang menghampir tepat
waktu.
Kalau ingin memelihara kupu-kupu,
Jangan tangkap kupu-kupunya, pasti ia
akan terbang. Tetapi tanamlah bunga
.
Maka kupu-kupu akan datang sendiri dan
membentangkan sayap-sayapnya yang
indah.

lanjutan dari halaman 5...
selalu MENGELUH, dan akhirnya jadilah Anda
PECUNDANG.
Jika Anda gila hormat, Anda akan selalu
mencari hormat, dan akhirnya jadilah Anda
orang yang TERHINA.
Jika Anda suka omong kosong, Anda
akan selalu omong kosong, dan akhirnya
jadilah Anda Tukang Omong Kosong (Penipu).
INGATLAH, ANDA TIDAK DI LAHIRKAN
MENJADI SIAPA, KEBIASAANLAH YANG
MEMBUAT ANDA MENJADI SIAPA!!!

Bahkan bukan hanya kupu-kupu yang
datang, tetapi kawanan yang lain juga
datang lebah, capung, dan lainnya, juga
akan datang menambah warna warni
keindahan.
Sama halnya dalam kehidupan di dunia
ini. Ketika kita menginginkanKebahagiaan
dan Keberuntungan, tanamkan kebaikan
demi kebaikan, kejujuran demi kejujuran,
Maka kebahagiaan dan keberuntungan
akan datang sebagai anugerah.
Oleh karena itu, selagi kita masih diberi
hidup,mari kita membangun taman-taman
bunga kita, bunga kebajikan dan bunga
kejujuran. Semangat SUKSES sehat
BAHAGIA.

Jangan biasakan untuk BERTINDAK dan
BERPIKIR yang Negatif, karena hanya akan
MENGHASILKAN sesuatu yang Negatif pula.
JADI...Mulai
sekarang
BERTINDAK
dan BERPIKIRLAH SELALU untuk sesuatu
yang JAUH LEBIH POSITIF, agar Anda juga
MENERIMA JAUH LEBIH POSITIF dalam
Segala Perkara.
Amsal 15:31 “Orang yang mengarahkan
telinga kepada teguran yang membawa
kepada kehidupan akan tinggal di tengahtengah orang bijak.”

You have to decide what your highest priorities are and have the
courage—pleasantly, smilingly, nonapologetically, to say ‘NO’ to other
things. And the way you do that is by having a bigger ‘YES’ burning
inside. The enemy of the “best” is often the ‘good!’”

- Rick Godwin
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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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