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Rahab

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: Yosua 2:1-24
“Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati
kami dan jatuhlah semangat setiap orang
menghadapi kamu, sebab TUHAN, Allahmu,
ialah Allah di langit di atas dan di bumi di
bawah.” (ayat 11)
Dulunya Rahab adalah seorang perempuan
sundal di Yerikho. Namun ketika ia mendengar
berita tentang kemasyhuran Allah Israeltentang bagaimana Dia menyelamatkan umat
Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan
berbagai mukjizat-Rahab menjadi gentar
dan takut kepada-Nya. Ketika suatu malam
mata-mata Yosua datang dan menginap di
rumahnya, ia nekat menyembunyikan dan
melindungi mereka. Perkataan-perkataannya
kepada mata-mata itu menunjukkan imannya
kepada Allah Israel (ay. 9-13, bdk. Yak. 2:25).
Ia sungguh percaya dan mengakui bahwa
Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang
berkuasa.
Ketika kota Yerikho dihancurkan, Rahab
dan kaum keluarganya diselamatkan, seperti

yang dijanjikan kedua mata-mata yang diutus
Yosua. Kelak mereka menjadi bagian dari
umat Allah (Yos. 6:17, 23, 25). Lalu ia menikah
dengan seorang Israel dan nantinya menjadi
nenek moyang Raja Daud, yang menurunkan
Yesus, Sang Juru Selamat (Mat. 1:5).
Kisah Rahab adalah sebuah kabar baik.
Bahwa kasih karunia Allah juga tersedia bagi
orang-orang dengan masa lalu yang hina,
cemar dan memalukan. Tidak ada dosa
yang begitu besar sehingga pengampunan
Allah tidak berlaku atasnya. Yang perlu
dilakukan ialah, seperti Rahab, berpaling
dari kehidupannya yang lama dan beriman
kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang sejati.
Di tangan-Nya, para pendosa diubahkan
menjadi orang benar. Para penjahat menjadi
pembawa kabar baik. Yang terbuang
menjadi saluran anugerah dan pemberita
pengharapan.
MASA LALU YANG KELAM DAPAT
BERUBAH MENJADI MASA DEPAN
GEMILANG DI TANGAN TUHAN.

sEASON of Spring

Rebirth

1 Petrus 1:23
Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan
dari benih yang fana, tetapi dari benih yang
tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan
yang kekal.
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BERNILAI

S

aya
menemukan
uang
50.000
diselokan, bentuknya kumal dan bau
kencing. Saya bersihkan dan saya
berpikir sekumal apapun uang ini tetap nilainya
50.000.
Lalu jika kebetulan uang tersebut ada di
tong sampah apakah nilainya masih sama
50.000? Jika uang tersebut saya temukan
di jalan, diinjak-injak orang, apakah nilainya
masih sama 50.000?
Ternyata dimanapun uang tersebut
berada, nilainya tetap sama. Saya berpikir lagi
mungkin beda cerita jika saya menemukan
uang ini dalam keadaan terkoyak, pasti tidak
akan bernilai lagi. Tapi... Upsss.... !!!
Terkoyak kan bisa ditempel pakai plester?
Saya ingat ibu saya dulu menempel uang yang
sobek pakai nasi. Jika ada uang yang sobek
segera ibu saya berlari kedapur membuka
periuk dan mengambil sebutir nasi untuk
menempel uang tersebut dengan robekan
buku tulis. Ohh...Berarti sekalipun uang itu
koyak nilainya tetap sama.
Begitu juga hidup kita...
Kadang kita merasa tidak berharga karena kita
pengangguran dan miskin,
Kita merasa diinjak injak,
Kita merasa dikucilkan,
Kita merasa dijauhi keluarga dan teman teman,
Kita merasa digunjingkan,
Kita merasa dihina,
Kita merasa disakiti,
Kita merasa dikhianati,
Kita merasa dibenci,
Kita merasa seorang diri,
Kita merasa difitnah,

Kita merasa dijauhkan,
Kita merasa dibuang,
Dan semua perasaan itu membuat kita
MERASA TIDAK BERNILAI.
Jika uang saja tetap bernilai sekalipun dia
berada dicomberan lalu kenapa kita manusia
tidak merasa memiliki nilai? Uang itu tetap
bernilai karena ada orang yang memberi nilai
pada uang tersebut. Begitupun hidup kita...
Kita akan tetap bernilai karena kita yang
menghargai diri kita. Tuhan menciptakan kita
(masing-masing manusia) dengan tujuan
hidup yang berbeda namun kita memiliki nilai
yang sama dimata Tuhan.
Tidak semua manusia harus kaya,
Tidak semua manusia harus tertawa,
Tidak semua manusia harus banyak uang,
TAPI semua manusia punya nilai yang sama.
Mungkin saat ini ada yang teraniaya,
Mungkin saat ini ada yang dirampas haknya,
Mungkin saat ini ada yang menderita,
Mungkin saat ini ada yang pengangguran,
Mungkin saat ini ada yang bangkrut,
Mungkin saat ini ada yang kurang makan,
Mungkin saat ini ada yang dijauhi teman,
Mungkin saat ini ada yang diputuskan pacar,
Mungkin saat ini ada yang difitnah,
Mungkin saat ini ada yang berbeban berat,
JALANI saja semuanya dengan senang hati
dan jangan pernah membuat diri kita tidak
bernilai.
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, NILAI
KITA tidak akan berkurang jika bukan kita
sendiri yang mengurangi.

Worship is the fuel and goal of missions.”

- John Piper
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Apa yang menentukan sikap anda?

D

alam sebuah arus lalu-lintas yang
padat, bis yang berada TEPAT
dibelakang saya terus membunyikan
KLAKSON, seakan tidak mau tahu, bahwa
sayapun terjebak macet dan hanya bisa
jalan merayap. Saya berusaha sabar, tapi
karena sopir bis tersebut terus membunyikan
klakson, saya jadi jengkel juga.
Ketika ada sedikit kesempatan, saya
biarkan bis tersebut mendahului saya,
sehingga mobil saya tepat berada dibelakang
bis tersebut. Apa yang saya lakukan
selanjutnya?
Saya gantian pencet klakson keras-keras
hingga berulang kali! Melihat saya melakukan
aksi “balas dendam” seperti itu, teman saya
berusaha mengingatkan saya. “Kalo kamu
melakukan hal yang sama, apa BEDANYA
kamu dengan sopir bis itu?” Saya yang masih
jengkel menjawab asal: “Bedanya, dia yang
DULUAN membunyikan klakson!”.
Setelah peristiwa itu, saya sadar, bahwa
saya telah melakukan KESALAHAN. Saya
gagal tidak hanya soal KESABARAN, tapi
saya juga telah mengizinkan hidup saya
DIKENDALIKAN oleh berbagai macam

faktor luar, seperti sikap sopir bis yang tidak
menyenangkan tersebut. Sesungguhnya,
kita kerap mengalami hal begitu. Kita
GAGAL mengendalikan SIKAP HIDUP kita.
Sebaliknya, kita membiarkan SITUASI,
KEADAAN dan ORANG LAIN YANG BURUK,
menentukan hidup kita.
Jika kita dilayani oleh penjual yang jutek,
kita ikut-ikutan jutek, jika kita diperlakukan
asal-asalan, kita membalasnya dengan
perlakuan yang asal-asalan juga. Jika orang
mengucapkan kata-kata kasar, kita gantian
mengucapkan kata-kata kasar. Benar kata
teman saya, jika kita melakukan HAL YANG
SAMA, APA BEDANYA kita dengan mereka?
Tuhan mengajarkan KASIH kepada kita.
KASIH tidak akan membiarkan SIKAP orang
lain yang buruk, mempengaruhi kita untuk
bersikap buruk pula. Sebaliknya, KASIH
membuat kita tetap melakukan HAL YANG
BENAR disaat mendapat perlakuan yang
salah.
Memberkati saat dicaci-maki. Memang
bukan hal yang mudah. Jangan izinkan
SITUASI, KEADAAN dan SIKAP ORANG
LAIN menentukan sikap kita.

JALAN KELUAR

P

ada suatu hari, seorang serdadu berhasil
melarikan diri dari serangan musuh.
Ia kemudian bersembunyi disebuah
gua kecil disisi bukit. Malangnya, pasukan
musuh terus mengejar, hingga mereka sampai
ditempat itu. Serdadu itu sangat ketakutan.
Jantungnya berdegup sangat kencang.
Dalam ketakutannya, ia berdoa dan
memohon kepada Tuhan, agar Tuhan
menyelamatkannya. Tak lama kemudian,
datanglah seekor LABA-LABA kecil kearahnya.
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Serdadu itu berpikir: “Ah, apakah mungkin,
seekor laba-laba bisa menyelamatkan aku?”
Ternyata laba-laba itu bergerak-gerak dan
membuat sarang yang terjalin indah di mulut
gua.
Ketika pasukan musuh datang, dan hendak
masuk kegua, salah seorang dari pasukan
itu berkata: “Tidak mungkin orang itu masuk
kedalam gua. Sebab jika dia masuk kedalam
gua, JARING laba-laba itu pasti sudah rusak.”
Pasukan itu kemudian meninggalkan gua
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dan serdadu itupun pulang dengan selamat.
Serdadu itu tidak henti-hentinya mengucap
syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah
menolong dia dengan CARA-NYA yang AJAIB.
Seringkali Tuhan menolong kita dengan
cara-cara yang tak pernah kita DUGA dan
DILUAR LOGIKA manusia. Seperti yang

dialami oleh serdadu diatas, demikian pula
dengan kita. Tuhan juga akan mengirim “labalaba kecil”-NYA bagi kita untuk menyelamatkan
dan memberi solusi dari setiap masalah yang
kita hadapi. Tuhan tidak akan memberikan
PERMASALAHAN melebihi kekuatan kita.

bumbu-bumbu kehidupan
SEBUAH MASAKAN, menjadi SEDAP,
karena DIMASUKKAN bumbu-bumbu yang
“dipilih” oleh KOKI yang memasaknya.
Begitupun, SEBUAH KEHIDUPAN, menjadi
INDAH karna masuknya orang-orang yang
Tuhan “ijinkan” dalam kehidupan seseorang.
Ada yang MASUK seperti KUNYIT, walau
penampilannya jelek, tapi sanggup memberi
“WARNA INDAH” yang sulit dilupakan.
Ada yang MASUK seperti BAWANG
MERAH yang semakin lama. bersamanya,
semakin banyak “AIR MATA” yang
tertumpah.

Ada yang MASUK, seperti LADA
walau nampak kecil halus, tapi memberi
“KEHANGATAN”.
Ada juga yang MASUK, seperti CABAI,
yang “menipu” dengan warnanya yang
menarik. tapi. membuat “KERINGAT”
bercucuran.
JAGALAH dan JANGAN sia-siakan.
Siapapun yang masuk dalam hidupmu.
Bersyukurlah dan janganlah membenci
mereka
yang
MASUK
“menyakiti”
hidupmu, karna merekapun “berperan”
MENYEDAPKAN pribadimu!
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something to ponder

S

ebuah sumur bila ditimba airnya
setiap hari tidak pernah kering, terus
ada air didalamnya. Anehnya kalau
dalam satu hari saja airnya tidak ditimba,
ketinggian air yang ada di dalam sumur
itu juga tidak meningkat, tetap saja seperti
semula.
Inilah hukum alam. Dimana didalam
semesta terdapat misteri yang bertujuan
untuk selalu memberi. Sesungguhnya
kehidupan kita juga sama dan serupa
dengan sumur ini. Pada umumnya orang
berpikir bahwa kalau memberi apa yang
dimilikinya pasti akan berkurang apa yang
dimilikinya.
Tapi kalau kita mau belajar dari sumur
ini, semakin banyak memberi akan semakin
banyak air yang mengalir kepadanya.
Dalam hal memberi tidsk harus dalam
bentuk uang atau materi. Kita bisa memberi

apa saja yang kita miliki.
Saat kita mengajarkan dan memberi
ilmu, maka dengan sendirinya kemampuan
kita akan semakin meningkat.
Yang perlu diperhatikan adalah jangan
memberi karena terpaksa, jangan memberi
karena ingin dipuji, jangan memberi untuk
menunjukkan bahwa kita kaya dan jangan
memberi karena kebiasaan.
Sebaiknya kita memberi karena
menginginkan orang lain bisa bahagia,
bisa hidup lebih baik dan layak. Dengan
mengembangkan sikap mental memberi
yang murni, kita yakin setiap orang bisa.
Pilihan terserah pada kita. Sedang
manfaat langsung yang bisa kita rasakan
saat memberi adalah perasaan kepuasan
batin. Dan inilah sebenarnya kebahagiaan
sejati.

9 Cara MEmbuat DIri LEbih BaiK

1

BERDOA, Akan membuat diri kita Kuat,
karena Doa itu luar biasa besar Kuasanya.

Akan membuat diri kita bijak,
6 SABAR,
karena di dalam kesabaran itu ada

2

MURAH HATI, Akan membuat diri kita
BISA berempati, karena murah hati juga
membuat kita diberkati.

LEMBUT, Akan membuat diri
7 LEMAH
kita dikagumi, karena orang yang lemah

3

GEMBIRA, Akan membuat diri kita sehat,
karena sakit kitapun jadi tak terasa.

4

TERSENYUM, Akan membuat diri kita
tampak lebih baik, jangan remehkan
senyum karena dengan Senyum kita bisa
merubah dunia.

5

RAMAH, Akan membuat diri kita disukai,
dan ramah akan membuat kita jadi banyak
teman.
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kekuatan yang besar.

lembut akan jauh dari sifat sombong.

8 SETIA, Akan membuat diri kita dicintai,
karena kesetiaan adalah batu ujian bagi
setiap orang.

9 MENGASIHI,

Skan membuat diri kita
mengerti arti kehidupan, karena kasih
adalah dasar dari Semua perbuatan baik.
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ABOUT

ROCK MINISTRY SINGAPORE
KOMUNITAS
MESIANIK (KM)

SUNDAY SERVICE

10.00 AM
Hotel JEN Orchard Gateway
Phoenix Rooms I, II, III Level 19
277 Orchard Rd, Singapore 238858
(Somerset MRT, Orchard Gateway)

Every 1st and 3rd Friday, 07.30 PM
KM ABRAHAM
Ibu Helen (65) 9628 3796
(East Coast)

For further information, please contact
Dede at (65) 9856 8720
YOUTH SERVICE
Please contact
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 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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