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Berjuang Menuju Puncak
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: 1 Korintus 9:24-27
“Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan
aku bukan petinju yang sembarangan saja
memukul.” (ayat 26)
Suatu hari saya berjalan jauh ke sebuah
kantor. Karena lelah, saya duduk sebentar
di tangga. Kantor yang saya tuju berada di
lantai 4. Sayangnya, gedung tersebut tidak
memiliki lift atau eskalator. Jika ada, tentunya
saya menggunakannya. Saya sempat
mengeluhkan keterbatasan fasilitas itu.
Kebanyakan
manusia
cenderung
menginginkan sesuatu yang enak, mudah,
nyaman, dan instan. Nyatanya, kehidupan
tidak seperti itu. Lebih sering, untuk
mencapai sesuatu, tidak ada jalan instan dan
kita mesti menapaki anak tangga demi anak
tangga hingga sampai ke tujuan. Mungkin
kita pernah berpikir seandainya kita memiliki
orangtua yang kaya, kita tidak perlu bersusah
payah mencari pekerjaan. Seandainya saya
mempunyai pasangan yang kaya, pasti hidup
saya bahagia. Seandainya anak saya tidak

terlahir cacat, pasti hidup saya tidak terlalu
sulit.
Ada banyak pengandaian yang dapat
melintas dalam benak kita. Namun, kita
diingatkan bahwa untuk mencapai suatu
tujuan, diperlukan proses dan latihan. Dalam
tugas pemberitaan Injil, meskipun sukar,
Paulus tidak menyerah. Ia bersandar penuh
kepada Tuhan, tetapi ia tahu bahwa hal itu
tidak sama dengan menyerahkan segala
sesuatu kepada Tuhan. Ia juga dipanggil
untuk membarenginya dengan berusaha dan
bekerja keras. Oleh karena itu, kita tidak perlu
menyerah karena kelelahan dan kesulitan,
tetapi tetap maju dan berjuang. Segala
sesuatu, yang dikerjakan dengan bersandar
kepada Tuhan demi mencapai tujuan sesuai
panggilan hidup kita, pasti ada hasilnya.
PERJUANGAN PENGIKUT KRISTUS
TIDAK SAMA DENGAN BERPANGKU
TANGAN; ADA BAGIAN YANG HARUS
KITA KERJAKAN DENGAN PENUH
KETEKUNAN.

EXPANSIONS from jerusalem
Acts 5:28
“We gave you strict orders not to teach in this name,
he said ‘Yet you have filled Jerusalem with your
teaching...’” (NIV)
Kisah Para Rasul 5:28
“Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam
Nama itu. Namun ternyata, kamu telah memenuhi
Yerusalem dengan ajaranmu...”
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kebahagiaan itu pilihanmu sendiri

M

argaret, istri John Maxwell (motivator
top dunia) menjadi pembicara di
seminar tentang “Kebahagiaan”.
Maxwell, sang suami duduk mendengarkan
di bangku paling depan.
Selesai ceramah, pada sesi tanya jawab,
seorang ibu mengacungkan tangannya dan
bertanya, “Mrs. Margaret, APAKAH suami
Anda membuat Anda bahagia?” Seluruh
ruangan langsung terdiam. Margaret tampak
berpikir sejenak dan kemudian menjawab,
“Tidak...” Seluruh hadirin terkejut.
“Tidak...” katanya sekali lagi, “John
Maxwell tidak bisa membuatku bahagia.”
Hadirin langsung menoleh ke arah Maxwell.
Maxwell juga menoleh-noleh seakan-seakan
mencari pintu keluar. Rasanya ingin cepatcepat keluar.
Kemudian, Margaret melanjutkan, “John
Maxwell adalah seorang suami yang sangat
baik. Ia tidak pernah berjudi dan mabuk. Ia
seorang suami yang setia, selalu memenuhi
kebutuhan saya, baik jasmani maupun
rohani. Tapi, tetap dia tidak bisa membuatku
bahagia.”
Seorang yang hadir bertanya, “Mengapa?”

Jawabnya, “Karena TIDAK ADA SEORANG
PUN DI DUNIA INI YANG BERTANGGUNG
JAWAB ATAS KEBAHAGIAANKU SELAIN
DIRIKU SENDIRI.”
Margaret menjelaskan, “Tidak ada orang
lain yang bisa membuatmu bahagia. Baik itu
pasangan hidupmu, sahabatmu, uangmu,
hobimu. Semua itu tidak bisa membuatmu
bahagia, yang bisa membuat dirimu bahagia
adalah dirimu sendiri.”
Kamulah yang bertanggung jawab atas
dirimu sendiri. Kalau kamu selalu bersyukur,
tidak mengeluh, tidak pernah punya perasaan
minder / rendah diri, tidak self pity / fokus
mengasihi diri sendiri, tidak merasa selalu
benar, tidak negatif thinking selalu berpikiran
positif, selalu berbuat baik kepada semua
orang dan tidak punya musuh, tidak mencari
kambing hitam, kamu tidak akan merasa
sedih.
Pola pikir kitalah yang menentukan
apakah kita bahagia atau tidak, BUKAN
faktor luar. Bahagia tidaknya hidupmu bukan
ditentukan oleh seberapa kaya dirimu, cantik
istrimu / gagah suamimu, atau sesukses apa
hidupmu. Bahagia itu PILIHANMU SENDIRI.

‘TUHAN memberi kekuatan kepada yg lelah dan
menambah semangat kepada yang tiada berdaya.’ Jangan
menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka
kamu pasti berbahagia...”

- Yesaya 40:29

If you want to lead on the highest level, be willing to serve
on the lowest.”

- John C Maxwell
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PENGHIBURAN TUHAN MENYENANGKAN JIWAKU
Ayat Bacaan: Mazmur 94:19
“Apabila bertambah banyak pikiran dalam
batinku, penghiburan-Mu menyenangkan
jiwaku.”
Jamahan Tuhan adalah Penghiburan yang
luar biasa di saat kita mempunyai banyak
pikiran dan berbeban berat. Sekalipun belum
ada jalan keluar dari permasalahan kita, asal
Tuhan sudah menjamah kita, hati kita pasti
lega.
Perasaan senang dan haru yang luar
biasa selalu mengikuti setiap jamahan-Nya,
sehingga kita dihibur dan diteguhkan. Setiap
Pengalaman dengan Hadirat Tuhan selalu
mendorong kita untuk lebih intim dan dekat
dengan-Nya.
Tidak lagi kita terganggu dengan
KOMENTAR, PERSEPSI dan ASUMSI
manusia tentang diri kita. Sebab yang penting

itu, BUKAN APA KATA ORANG tentang diri
kita! Melainkan apa KATA TUHAN atas hidup
kita!
Bukan apa yang di lihat manusia yang
di lihat oleh Tuhan, sebab manusia melihat
apa yang kelihatan, namun Tuhan melihat
kedalaman hati. Hati yang di jamah Tuhan
selalu tertuju kepadaNya.
Tanpa kita sadari, Perubahan hidup
kita sudah dimulai ketika kita menerima
PENGHIBURAN TUHAN hari ini. Manusia
bisa lupa, tetapi Tuhan tidak akan pernah
melupakan kita. Ia tidak pernah terlambat.
Tuhan selalu menjamah kita tepat pada
waktuNya!
Lalu TUHAN mengulurkan tangan-Nya
dan menjamah mulutku; TUHAN berfirman
kepadaku: “Sesungguhnya, Aku menaruh
perkataan-perkataan-Ku ke dalam mulutmu.
(Yeremia 1:9)

Planning for the future is
wise, but do not forget to
include God in your plans,
and make Him your top
priority.
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Story for reflection

JANGAN MENCARI SATU YANG HILANG, LUPA
DENGAN 99 KENIKMATAN YANG ADA

D

ikisahkan ada seorang Raja yang
sedang termenung melihat taman
didepan istananya. Ia gelisah karena
tak pernah merasakan ketenangan dan sulit
sekali menemukan kebahagiaan.
Kesehatannya mulai menurun karena ia
mulai susah tidur akibat banyaknya pikiran
yang mengganggu. Padahal selama ini ia
tidur di dalam kamar yang mewah dan kasur
yang empuk.
Ditengah lamunanya, sang Raja melihat
seorang tukang kebun yang sedang bekerja
sambil tertawa. Setiap hari ia datang dengan
senyuman dan pulang dengan keceriaan.
Padahal gajinya sangat pas-pasan dan
rumahnya begitu sederhana. Tak pernah
tampak kesedihan di wajahnya. Saat
dia pulang keluarganya telah menunggu
dengan hidangan makan yang seadanya
dan keluarga kecil ini pun makan dengan
bahagia.
Raja pun heran melihat orang ini. Ia
memanggil penasihatnya dan bertanya, “Hai
penasihatku, telah lama aku hidup ditengah
kegelisahan padahal aku memiliki segalanya.
Tapi aku sungguh heran melihat tukang
kebun itu. Tak pernah tampak kesedihan
di wajahnya, kadang-kadang ia tertidur di
bawah rindangnya pohon, seperti tak ada
beban dalam hidupnya, padahal ia tidak
memiliki apa-apa!”
Si Penasihat tersenyum dan berkata,
“Semuanya ditentukan dengan resep 99.
Bila tukang kebun itu terkena resep ini, maka
hidupnya akan gelisah dan ia tidak akan bisa
tidur.”
“Apa yang kau maksud dengan resep

99?” tanya Raja. “Besok malam wahai Raja,
perintahkan prajurit untuk mengantarkan
hadiah kepadanya. Sediakan satu kotak
uang dan tulislah 100 Dinar. Namun isi lah
kotak itu dengan 99 dinar saja.”
Raja pun menuruti saran dari
penasihatnya. Ketika hari mulai gelap,
prajurit mengetuk pintu rumah tukang kebun
ini dengan membawa hadiah.
Si tukang kebun membuka pintu
rumahnya dan terkejut melihat prajurit
membawa kotak hadiah. “Ini hadiah dari Raja
untukmu.” kata si prajurit. “Ya, sampaikan
terima kasihku kepada Raja.” jawab tukang
kebun sambil kegirangan melihat kotak
dengan tulisan 100 dinar. Belum pernah ia
memiliki uang sebanyak itu.
Ia segera membawa masuk kotak itu dan
menghitungnya bersama keluarga. Namun
anehnya, jumlah uang didalam kotak itu
hanya 99 dinar. Dia pun menghitung ulang
lagi, tapi tetap jumlahnya 99.
Dia yakin, pasti ada uang yang jatuh.
Dia mencari-cari di sekitar pintu, tapi
tak menemukan apa-apa. Akhirnya dia
mencoba untuk menelusuri sepanjang jalan
menuju istana. Semalaman ia mencari tapi
tetap tidak menemukan apa-apa.
Matahari mulai terbit, Raja beserta
penasihatnya menanti tukang kebun ini. Tak
berapa lama dia datang dengan wajah yang
masam dan merengut. Raja pun kaget dan
bertanya pada penasihatnya, “Apa yang
terjadi? Tak biasanya ia datang dengan
wajah seperti ini!”
berlanjut ke halaman 6...
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Story for reflection
artikel lanjutan dari halaman 5...
Penasihat raja menjawab, “Duhai Raja,
begitulah kehidupan. Kita memiliki banyak
hal namun kita mencari yang tidak kita miliki.
Orang ini mendapatkan 99 dinar secara
cuma-cuma namun ia sibuk mencari 1 dinar
yang hilang.”
Munculnya kegelisahan hati karena
kita mencari sesuatu yang tidak kita miliki,
sementara kita tidak pernah mensyukuri
banyaknya anugerah dari Tuhan yang kita
punya.

Kisah ini memberi pelajaran
sangat berharga bahwa nikmat Allah
dicurahkan begitu banyak kepada
namun kita sibuk menanti sesuatu
belum datang.

yang
telah
kita,
yang

Bila kita selalu sibuk mencari sesuatu
yang tidak kita miliki, maka kita tidak
akan punya waktu untuk menikmati
kenikmatan yang sudah kita miliki.

menjatuhkan orang lain untuk menjadi lebih baik

S

eorang Guru membuat garis sepanjang
1m di papan tulis, lalu berkata: “Anakanak, coba perpendek garis ini!” Anak
pertama maju ke depan, ia menghapus 20
cm dari garis itu menjadi 80 cm.
Pak Guru mempersilakan anak ke 2.
Iapun melakukan hal yang sama, sekarang
garisnya tinggal 60 cm.
Anak ke 3 & ke 4 pun maju kedepan
melakukan hal yang sama, hingga garis itu
tinggal 20 cm.
Terakhir, seorang anak yang bijak maju
kedepan. Ia tidak mengurangi garis yang
sudah tinggal 20 cm, namun membuat garis
baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari
garis yang pertama.
Sang Guru menepuk bahunya, “Kamu
memang bijak, untuk membuat garis itu

menjadi pendek, tak perlu menghapusnya,
cukup membuat garis lain yang lebih panjang,
maka garis pertama akan menjadi lebih
pendek dengan sendirinya.”
Untuk menjadi yang terbaik tak
perlu menjatuhkan, menyingkirkan atau
menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan
kebaikan yang lebih baik secara konsisten.
Biarkan waktu yang akan membuktikan
kualitas kita. “Permata akan tetap bersinar
meskipun terpendam dalam lumpur yang
gelap pekat.”
Majulah Tanpa Menyingkirkan, Naiklah
Tinggi Tanpa Menjatuhkan, Jadilah Baik
Tanpa Harus Menjelekkan dan Jadilah
Benar Tanpa Harus Menyalahkan Orang
Lain.

Cover your ears when pessimists crow. Just because
somebody sings the blues, you don’t have to listen to their
music.”

- Max Lucado
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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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