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Berikan Kejutan Untukku
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Daniel 3:13-27
“Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku
mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak
akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan
menyembah patung emas yang tuanku
dirikan itu.” (ayat 18)
Film Ratatouille mengisahkan petualangan
Remy, tikus yang gemar memasak
dan menjadi juru masak hebat di Paris.
Kepiawaiannya diakui kritikus restoran
ternama, Anton Ego. Dalam adegan akhir,
saat makan di restoran Remy, Anton ditanya
apa yang hendak dipesannya sebagai
hidangan pencuci mulut. Ia menjawab, “Apa
saja. Berikan kejutan untukku.” Tampaknya
Anton amat percaya pada kehebatan Remy
sehingga siap mencicipi apa saja racikannya.
Jika kita percaya akan kemampuan
seseorang, kita cenderung lebih mudah
mengandalkan
dukungannya.
Ketika
Nebukadnesar mendirikan patung emas
dan
memerintahkan
semua
rakyat
menyembahnya, Sadrakh, Mesakh, dan
Abednego tidak mematuhinya. Mereka

diancam hendak dilemparkan ke dalam
perapian yang menyala-nyala. Mereka
tidak gentar karena berharap Allah akan
melepaskan mereka (ay. 17). Menariknya,
mereka berkata: “seandainya tidak” (ay.
18)-seandainya Allah tidak menolong dengan
cara yang mereka bayangkan, Dia tetap
punya cara untuk menyelamatkan mereka.
Benar saja. Allah tidak membebaskan mereka
dari dapur perapian itu. Sebaliknya, Dia turut
masuk ke dalam dapur perapian itu bersama
mereka, dan melindungi mereka dari hangus
terbakar (ay. 27)!
Dalam berdoa, tidak jarang kita mendikte
Allah, menuntut Dia menjawab menurut
keinginan kita. Bersediakah kita menantikan
kejutan dari Allah: bahwa dalam kedaulatanNya, Dia akan memberikan jawaban terbaik
bagi kita? Seandainya tidak menurut cara
kita, Dia tentu memiliki jalan tak terduga untuk
memelihara kita.
BERDOA BUKANLAH MEMAKSAKAN
KEHENDAK KITA, MELAINKAN MEMBUKA
DIRI MENYAMBUT KEHENDAK ALLAH.

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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Inside-out

S

ebagai seorang Kristen, saya seringkali
mendengar kotbah tentang menjadi
saksi Kristus melalui hidup, perbuatan
dan karakter kita. Sesuai apa yang terlihat
secara kasat mata, dunia seringkali menilai
kebenaran Alkitab berdasarkan bagaimana
perilaku kita sebagai anak Tuhan.
Hal itu tidaklah salah. Bagaimana kita
sebagai anak Tuhan mau menyebarkan good
news tentang Tuhan sebagai beautiful savior,
tetapi kita tidak hidup seperti orang yang
sudah diselamatkan olehNya? Bagaimana
kita meyakinkan orang lain tentang Yesus
adalah sumber sukacita, harapan dan kasih,
kalau kita tidak mencerminkan itu?
Dengan pengertian seperti inilah, saya
berusaha keras untuk menjaga perkataan
dan perilaku saya ketika di depan publik,
khususnya di gereja. Saya selalu berhati-hati
dalam segala hal yang saya perbuat karena
takut akan menjadi batu sandungan dan
tidak bisa menjadi role model yang benar.

Saya seperti berusaha menjadi “malaikat”
saat di luar rumah, tetapi tanpa disadari saya
berperilaku sebaliknya saat di rumah.
Sampai suatu saat, saya merasa cape
dan merasa sangat kering, walaupun saya
tetap rajin bergereja dan melayani. Lalu, saya
bertanya kepada Tuhan “Apa yand salah,
Tuhan?” Saat itu juga Tuhan langsung tegur
saya. “Hidupmu bukanlah God-centered,
tetapi self-centered.” Tuhan mengingatkan
bahwa saya mencoba berperilaku baik
bukan dengan dasar yang benar. Sejak saat
itu, saya mengerti kesalahan saya dalam
menaruh harapan pada kekuatan sendiri
untuk berubah. Oleh karena itu, semua siasia.
Kuncinya adalah “mempunyai hubungan
dengan Tuhan”. Suatu perubahan yang
dimulai dari dalam hati kita dan akan secara
tidak langsung bercermin ke luar dengan
sendirinya (inside-out).

burung gagak

berlanjut ke halaman 6...

Whatever weight we may
have to lift, it is good to know
that our older brother Jesus is
there to give us His strength
to lift it.
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Tidak Bisa Rusak
Ayat Bacaan: 1Petrus1:23
“Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan
dari benih yang dapat rusak, oleh firman Allah,
yang hidup dan yang kekal.”
Firman Allah adalah benih yang tidak bisa
rusak. Jika anda menanam benih ditanah,
terkadang anda mendapat benih yang buruk.
Benih itu telah rusak atau busuk. Dengan kata
lain benih itu telah kehilangan kehidupannya.
Di dunia ini, anda dapat mencoba
menanam benih dan hasil tuaiannya tidak
sesuai dengan harapan. Namun, di alam
rohani, Firman Allah adalah benih yang TIDAK
BISA RUSAK.
Firman Allah akan bekerja dengan cara

yang sama bagi semua orang. Benihnya
sama, tetapi tanahnya-lah yang berbedabeda. Terkadang kita mendengar orang
berkata: “Saya sudah merenungkan Firman.
Saya sudah mengakui Firman, tapi ternyata itu
tidak berhasil bagiku.”
Mereka sedang mengatakan bahwa
benih itu rusak. Padahal masalah ada pada
tanah hati nya yang tidak mengijinkan benih
itu bertumbuh! Fakta ini tidak bisa ditawar
lagi. Firman itu adalah Kebenaran yang tidak
bisa rusak. Firman Allah selalu berhasil, tidak
pernah gagal.
Kita bisa gagal dalam memahami dan
menerapkannya. Tapi Firman Allah TIDAK
PERNAH GAGAL!

ANTARA BENAR DAN MERASA BENAR

M

enjadi Benar itu penting, namun
Merasa Benar itu tidak baik. Kearifan
akan membuat seorang menjadi
BENAR, tetapi bukan MERASA BENAR.
Perbedaan orang benar dan orang yang,
merasa benar.
Orang Benar, tidak akan berpikiran bahwa
ia adalah yang paling benar. Sebaliknya orang
yang merasa benar, di dalam pikirannya hanya
dirinyalah yang paling benar.
Orang Benar, bisa menyadari kesalahannya.
Sedangkan Orang yang Merasa Benar, merasa
tidak perlu untuk Mengaku Salah.
Orang Benar, setiap saat akan introspeksi
diri dan bersikap Rendah Hati. Tetapi Orang
yang Merasa Benar, merasa tidak perlu
introspeksi, Karena merasa paling benar,
mereka cenderung Tinggi Hati.
Orang Benar memiliki Kelembutan HatinIa
dapat menerima masukan dan kritikan dari
siapa saja, sekalipun itu dari anak kecil.Orang
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yang Merasa Benar, Hatinya Keras Ia sulit
untuk menerima nasihat dan masukan apalagi
kritikan.
Orang Benar akan selalu Menjaga
Perkataan dan Perilakunya, serta berucap
Penuh Kehati-hatian. Orang yang Merasa
Benar: berpikir, berkata, dan berbuat
sekehendak hatinya, tanpa pertimbangan atau
mempedulikan perasaan orang lain.
Pada akhirnya, orang Benar akan
dihormati, dicintai dan disegani oleh hampir
semua orang. Sedangkan orang yang Merasa
Benar Sendiri hanya akan disanjung oleh
mereka yang berpikiran sempit, dan yang
sepemikiran dengannya, atau mereka yang
hanya ‘sekedar ingin memanfaatkan’ dirinya.
Mari terus memperbaiki diri untuk bisa
Menjadi Benar, agar tidak selalu Merasa Benar.
Bila kita sudah termasuk tipe Orang Benar,
tetaplah dalam Kebenaran dan selalu Rendah
Hati. Semoga menginspirasi kita...
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BERPIKIR DI LUAR KOTAK

S

eorang pemain golf profesional, Paul W.
M Cummings, bertanding dalam sebuah
turnamen golf. Ia baru saja membuat
pukulan yang bagus sekali yang jatuh di dekat
lapangan hijau. Ketika ia berjalan di fairway, ia
mendapati bolanya masuk ke dalam sebuah
kantong kertas pembungkus makanan yang
mungkin dibuang sembarangan oleh salah
seorang penonton.
Bagaimana ia bisa lanjut memukul bola
itu dengan baik? Sesuai dengan peraturan
turnamen, jika ia mengeluarkan bola dari
kantong kertas itu, ia terkena pukulan
hukuman. Tetapi jika ia memukul bola
bersama-sama dengan kantong kertas itu, ia
tidak akan bisa memukul dengan baik. Salahsalah, ia mendapatkan skor yang lebih buruk
lagi.
Apa yang harus dilakukannya? Banyak
pemain mengalami hal serupa. Hampir
semuanya memilih untuk mengeluarkan
bola dari kantong kertas itu dan menerima
hukuman. Setelah itu mereka bekerja keras
sampai ke akhir turnamen untuk menutup
hukuman tadi. Hanya sedikit, bahkan mungkin
hampir tidak ada, pemain yang memukul bola
bersama kantong kertas itu. Resikonya terlalu
besar.
Namun, pemain profesional ini tidak

memilih satu di antara dua kemungkinan itu.
Dia memilih bertanya kepada caddynya apa
yang sebaiknya dilakukan. Tiba-tiba caddynya
merogoh sesuatu dari saku celananya
dan mengeluarkan sekotak rokok kretek.
Dibukanya kotak rokok itu yg ternyata di
dalamnya ada korek api. Lalu ia membakar
kantong kertas itu sehingga habis terbakar
dan menyisakan bola golf itu. Segera Paul
Cummings memilih tongkat yang tepat,
membidik sejenak, mengayunkan tongkat,
wuuss... bola terpukul dan jatuh persis di
dekat ‘hole’ (lobang) di lapangan hijau. Bravo!!
Dia tidak terkena hukuman dan tetap bisa
mempertahankan posisinya.
Ada orang yang menganggap kesulitan
atau masalah sebagai ujian atau hukuman,
dan memilih untuk menerima hukuman
itu. Ada yang mengambil resiko dengan
melakukan kesalahan (marah, menyalahkan
orang lain, bahkan mengeluh kepada Tuhan)
dalam menghadapi masalah itu. Namun,
sedikit sekali yang bisa bersikap tenang dan
berpikir kreatif atau meminta saran untuk
menghadapi dan menyelesaikan masalah itu
sehingga menggapai kemenangan. Padahal,
sejatinya, di dalam setiap masalah itu sudah
terkandung solusinya.

Kebahagiaan bukan soal banyaknya harta, tapi
bagaimana kita bisa bersyukur dan tetap hidup dalam pusat
kehendak Tuhan.”

- Agur bin Yake - TH

The grace that got you started is the grace that will carry
you through.”

- Steven Furtick
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self reminder

Doa

R

eminder tentang DOA: Apakah doa
dapat mengubah suatu keadaan
secara tiba-tiba? Tidak selalu,
tapi doa akan mengubah cara Anda
memandang keadaan tersebut.
Apakah doa mengubah kondisi
keuangan Anda di masa depan? Tidak
selalu, tapi doa akan mengubah kepada
siapa Anda berharap untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.
Apakah doa mengubah penyesalan
Anda di masa lalu? Tidak selalu, tapi doa
akan mengubah harapan Anda di masa
depan.
Apakah doa mengubah orang-orang di
sekitar Anda? Tidak selalu, tapi doa akan
mengubah Anda untuk melihat bahwa
masalah tidak selalu terletak dalam diri
orang-orang di sekitar Anda.

Kalau begitu...Apakah doa mengubah
hidup Anda dengan cara yang tidak dapat
Anda jelaskan? Oh ya, pasti! Doa benarbenar mengubah hidup Anda sesuai
dengan cara Tuhan.
Apakah doa sungguh mengubah
segala sesuatu? Oh, tentu! Doa sungguh
mengubah segala sesuatu menjadi yang
terbaik.
Dalam hidup, Anda diuji dengan banyak
perubahan, janji yang tertunda, masalah
yang tak terduga, perlakuan yang tak layak
Anda terima, dan bahkan tragedi yang tak
masuk akal. Namun jika Anda senantiasa
berdoa,
Anda
boleh
mendapatkan
ketenangan dan damai sejahtera, karena
Anda tahu bahwa Tuhan pasti menuntun
setiap langkah Anda. Jadi, tetaplah
berdoa!!!

untuk apa kita hidup?

A

da orang yang hidup tanpa
mengetahui untuk apa ia hidup, ada
orang yang hidup asal hidup, ada
juga orang yang menyesalkan mengapa ia
hidup.
Sebagai orang percaya, seharusnya kita
mengerti betul untuk apa kita hidup; ada
misi dan tugas serta tanggung jawab dalam
hidup kita; ketika kita mengerti bahwa untuk
apa kita hidup, maka langkah-langkah hidup

kita akan senantiasa menjadi berkat bagi
banyak orang.
Ketika hati kita dipenuhi kasih Kristus,
kita akan mengerti untuk apa kita hidup, kita
akan hidup bukan asal hidup, kita akan hidup
dengan pemahaman yang jelas, bahwa kita
hidup untuk menghidupkan, lewat hidup kita
banyak orang terberkati, lewat kehidupan
kita kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan
Yesus Kristus menyertai kita selalu.

If we talk to God in the morning before we talk to anyone
else, we will be a lot easier to get along with.”

- Joyce Meyer
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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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