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AwAs KeLIRu MenILAI!
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Yohanes 7:14-24
“Janganlah menghakimi menurut apa yang 
tampak, tetapi hakimilah dengan adil.” (ayat 
24)

sore itu suasana hening di sebuah kereta api 
bawah tanah tiba-tiba terganggu oleh ulah 
dua bocah. mereka mengganggu penumpang 
lain. si kecil menarik-narik koran yang sedang 
dibaca seorang penumpang, kadang merebut 
pena penumpang lain. Kakaknya berlari dan 
menabrak kaki penumpang yang berdiri karena 
gerbong itu penuh. Beberapa penumpang 
mulai terganggu dan menegur bapak kedua 
anak.

Bapak itu menenangkan kedua anaknya. 
suasana kembali hening. namun, tak lama, 
keduanya mulai bertingkah lagi. malah semakin 
nakal. si bapak kembali menenangkan 
mereka. Kejadian itu berulang beberapa kali 
sampai beberapa penumpang marah, mem 
bentak bapak itu.

Akhirnya bapak itu memohon maaf 
dan menjelaskan. “Tidak biasanya mereka 

bertingkah nakal seperti itu. Tadi pagi, kedua 
anak ini baru saja ditinggal oleh ibu yang sangat 
mereka cintai. Ia meninggal karena penyakit 
leukimia.” Para penumpang di gerbong itu pun 
terdiam.

Kita sering menghakimi orang berdasarkan 
apa yang tampak menurut ukuran manusia 
sehingga penghakiman kita keliru (ay. 24). Tuhan 
Yesus mengajarkan agar kita menghakimi 
dengan adil. salah satunya, dengan 
berhati-hati tidak langsung menjatuhkan 
penghakiman, namun berusaha memahami 
terlebih dahulu latar belakang perbuatan 
seseorang. Kita bukan hanya melihat buah 
atau perbuatannya, melainkan memahami 
pula akar atau motivasinya. dengan begitu, 
kita dapat merespons persoalan itu dengan 
tepat. Bukannya menghakimi, kemungkinan 
besar kita malah akan berbelaskasihan.

KenALI teRLeBIh dAhuLu hAL YAng 
MeLAtAR BeLAKAngI tIndAKAn 
seseoRAng, AgAR KItA tIdAK KeLIRu 
MenILAI dAn MenAnggAPInYA.

suMMeR of gRowIng
2 Peter 3:18
“But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior 
Jesus Christ. To Him be the glory, both now and to the day of 
eternity. Amen” (nAs)

2 Petrus 3:18
“Tetapi bertumbuhan dalam kasih karunia dan dalam 
pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. 
Bagi-Nya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya.”

“The only cure for a lonely heart is to be alone with Jesus. Only He can give you the 
love that will truly satisfy your heart.” ~ Joseph Prince



RenungAn sIngKAt
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KeLuAR dARI ZonA nYAMAn

suatu hari seorang Raja mendapat 
hadiah 2 ekor anak burung elang. Lalu 
dia berpikir, akan bagus sekali jika 

elang ini dilatih untuk terbang tinggi. Tentu 
akan lebih indah lagi. ia memanggil pelatih 
burung yang tersohor di negerinya untuk 
melatih 2 elang ini.

setelah beberapa bulan, pelatih burung 
ini melapor: “Seekor elang telah terbang 
tinggi dan melayang-layang di angkasa. 
Namun yang seekor lagi tidak beranjak dari 
pohonnya.”

Raja pun memanggil semua ahli hewan 
untuk memeriksa elang kesayangannya 
ini namun tidak ada yang berhasil 
“menyembuhkan” dan membuat elang ini 
terbang. Berbagai usaha telah dilakukan, 
tetapi elang ini tidak kunjung bergerak dari 
dahannya.

Kemudian ia bertemu dengan petani 
yang sangat mengenal akan sifat elang dan 
Raja meminta bantuan petani itu. Keesokan 
harinya ketika Raja mengunjungi elang ini, ia 
kaget melihat elang ini sudah terbang tinggi.

dengan penuh penasaran Raja bertanya 
kepada petani, apa yang ia lakukan.

Petani menjawab, “saya hanya 
memotong cabang pohon yang selama ini 
dihinggapinya...DAHAN itu yang membuatnya 
NYAMAN”.

Kita dilahirkan untuk sukses, kita 
ditakdirkan untuk terbang tinggi. namun, ada 
yang memegang erat, yaitu ketakutan; tidak 
ada yang mau melepaskan ketakutan itu dan 
tidak beranjak dari posisinya.

Atau kadang kita terlalu memegang zona 
kenyamanan, hingga takut dan tidak mau 
melepaskannya, takut gagal, takut kecewa...

Lepaskan segala ketakutan itu, lepaskan 
zona kenyamanan itu, kenali diri anda dan 
tumbuhkan kekuatan dan rasa percaya diri 
anda.

maka anda akan “terbang tinggi”. Tanpa 
kita sadari, Tuhan sesekali “Memotong” 
dAHAn KenYAmAnAn kita, supaya iman 
kita bertumbuh dan naik ke level yang lebih 
tinggi. (Yohanes 15:2)

shalom, kita hidup bukan karena apa kata orang, tapi dianugerahi kehidupan yang 
komplit dari Tuhan, percayai itu maka keperdulian kita kepada sesama meningkat, 
cerdik dan hikmat bekerja untuk menghindarkan yang negatif, walau kehidupan kita 

semakin luar biasa kita bisa menempatkan diri dengan benar, buah roh terus lebat, semua ini 
karena kemurahannya yang tidak kita upayakan senantiasa memperkenan kita, 2 Korintus 
8:20, “Sebab kami hendak menghindarkan hal ini: bahwa ada orang yang dapat mencela 
kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini.” we are 
the army that Lord Jesus rising up in this age, blessed you!

“Life is too short to do work you hate. Your time has come! Take 
the leap!  Pursue your passion.” #justdoit

~ James shepherd
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KendALIKAn LIdAh dAn PIKIRAn
Ayat Bacaan: Kolose 3:8-10
“Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, 
yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan 
kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena 
kamu telah menanggalkan manusia lama serta 
kelakuannya, dan telah mengenakan manusia 
baru yang terus-menerus diperbaharui 
untuk memperoleh pengetahuan yang benar 
menurut gambar Khaliknya.”

Kita jangan melontarkan omongan yang tidak 

benar atau ceplas ceplos asal bunyi tidak 
bisa mengendalikan lidah dan pikiran seperti 
“sialan lu, mati gue, bangsat lu dan lain-lain”, 
karena apa yang keluar dari mulut itulah yang 
menajiskan diri kita, ingat malaikat itu adalah 
penghuni surga tidak berani menghujat 
iblis tetapi berkata Tuhan akan menghardik 
engkau. 

nah apakah kita mau memperbaiki 
diri yaitu mengendalikan lidah dan pikiran, 
mintalah kuasa Roh Kudus menuntun kita 
dalam kelakuan dan perbuatan.

LAndAK

sesama Hewan Landak tidak mungkin 
saling merapat satu dengan lainnya. 
duri-duri tajam yang mengitari 

tubuhnya adalah penghalang utama mereka 
untuk melakukan hal di atas. Bahkan kepada 
anak kandungnya sendiri.

Ketika musim dingin tiba, membawa 
hembusan badai salju susul menyusul, serta 
cuaca dingin yang menggigit tulang, dalam 
kondisi kritis seperti ini, para landak itu 
terpaksa saling merapat satu dengan lainnya, 
demi menghangatkan tubuh-nya meski 
mereka harus berjuang menahan perih dan 
sakitnya duri-duri landak lain yang menusuk, 
melukai kulit-kulit mereka.

Jika sekawanan landak itu telah 
merasakan sedikit kehangatan, segera saja 
mereka saling menjauh, namun jika  rasa 
dingin kembali merasuk ke dalam tubuh 
mereka, mereka akan segera merapat lagi... 
dan demikianlah seterusnya. sepanjang 
malam, landak-landak itu disibukan oleh 
kegiatan saling menjauh dan saling mendekat.

merapat terlalu lama akan menimpakan 
atas mereka benyak luka. sementara jika 

mereka saling menjauh dalam waktu yang 
lama justru bisa saja rasa dingin menewaskan 
mereka.

demikianlah keadaan kita manusia dalam 
hubungan interaksi sosial antara sesama kita 
dalam hidup ini, tentu tak seorang manusiapun 
terbebas dari duri-duri (kesalahan-kesalahan) 
yang mengitari dirinya, demikian halnya orang 
lain.

Tentu mereka sama sekali tidak akan 
dapat merasakan kehangatan jika mereka 
tidak rela bersabar menanggung perihnya 
duri-duri (kesalahan) orang lain pada saat 
saling merapat.

oleh karena itulah: siapa saja yang 
hendak mencari sahabat tanpa kesalahan, 
niscaya ia akan hidup sebatang kara.

dan barang siapa yang ingin mencari 
pendamping hidup yang sempurna 
tanpa kekurangan, niscaya ia akan hidup 
membujang.

dan barang siapa yang berusaha mencari 
saudara tanpa problema, niscaya ia akan 
hidup dalam pencarian yang tiada akhirnya.

Barang siapa yang hendak mencari 
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shalom, identitas kita sebagai ciptaan baru yang sungguh-sungguh benar dan 
kudus, serupa segambar Allah, Kristus yang hidup didalam kita, ini yang selalu 
dilihat Bapa; dengan percaya semua ini karena kasih karunianya lalu merenungkan 

memperkatakan siang dan malam, semakin sadar Kristus, maka identitas itu semakin nyata 
dimanapun kapanpun pikiran perasaan Kristus bekerja, tidak ada upaya membuktikannya 
cukup percaya Kristus menyatakan dirinya didalam kita dan dunia melihatnya, 2 Korintus 
8:21, “Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di 
hadapan manusia.” Christ is enough for us, blessed you! 

MAKnA RendAh hAtI
Ayat Bacaan: 1 Petrus 5:5
“Allah menentang orang yang congkak tetapi 
mengasihani orang yang rendah hati.”
“Barangsiapa meninggikan diri, ia akan 
direndahkan dan barangsiapa merendahkan 
diri, ia akan ditinggikan.” (Lukas 14:11).

dari 2 ayat tersebut di atas saja kita bisa 
menyimpulkan bahwa kerendahan hati itu 
luar biasa penting. John Piper menguraikan 
beberapa fakta mengenai KeRendAHAn 
HATi :
1.  Kerendahan hati dimulai dengan 

menundukkan diri kepada Allah dalam 
Kristus.  “Karena itu rendahkanlah dirimu 
di bawah TANGAN TUHAN yang kuat.” (1 
Pet 5:6)

2.  Kerendahan hati tidak merasa berhak 
mendapat perlakuan yang lebih baik 
daripada yang diterima Yesus. “Cukuplah 
bagi seorang murid jika ia menjadi sama 
seperti gurunya dan bagi seorang hamba 
jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika 
tuan rumah disebut Baalzebul, apalagi 
seisi rumahnya.” (matius 10:25).

Karena itu, kerendahan hati tidak membalas 
kejahatan dengan kejahatan. Kerendahan 
hati bukanlah kehidupan yang menuntut hak-
hak nya. 

“Ketika dicaci-maki, Ia tidak membalas 
dengan mencaci-maki; ketika menderita, Ia 
tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkan 
kepada Dia, yang menghakimi dengan adil.” 
(1 Petrus 2:23)

kerabat yang ideal dan sempurna, niscaya 
ia akan lalui seluruh hidupnya dalam 
permusuhan. 

maka, bersabarlah menanggung perihnya 
kesalahan orang lain, agar kita dapat 
mengembalikan keseimbangan dalam hidup 
ini.

Camkanlah....jika engkau ingin hidup 
bahagia, jangan menafsirkan segala sesuatu, 
jangan pula terlalu kritis pada segala hal, serta 
jangan terlalu jeli meneliti segala sesuatu.

sebab jika seseorang jeli meneliti asal usul 
berlian, ia akan mendapati ternyata berlian itu 
bermula dari bongkahan batu hitam.

selamat pagi, mari kita awali minggu 
pagi yang indah ini dengan BeRdoA dan 
BeRsYUKUR kepada Tuhan untuk kesehatan 
dan keselamatan kita, selamat beraktifitas 
dan berkarya dengan penuh semAngAT dan 
senYUm, semoga Tuhan selalu memberkati 
kita semua.
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thIngs to PondeR

•  Besi itu kuat, tapi api dapat 
melelehkannya.

•  Api itu kuat, tapi air mampu 
memadamkannya

•  Air itu kuat, tapi matahari bisa 
menghilangkan nya,

•  Matahari itu kuat, tapi awan bisa 
menghalanginya.

•  Awan itu kuat, tapi angin mampu 
memindahkannya

•  Angin itu kuat, tapi manusia mampu 
mengontrol dengan layar perahunya.

•  Manusia itu kuat, tapi dosa dan nafsu 
duniawi dapat melemahkannya.

•  Dosa itu kuat, tapi Iman bisa 
mengatasinya.

Yang terkuat adalah: imAn dan KeBAiKAn, 
Karena TAK AKAn HiLAng seTeLAH 
KemATiAn...dan yang paling indah dalam 
Hidup ini adalah: 
• Saat kita pergi ada yang mendoakan.
• Saat kita jauh ada yang merindukan.
•  Saat kita sedih ada yang membuat kita 

senang.
•  Saat kita ketemu ada senyum yang 

indah

Tapi yang terindah dari segalanya adalah: 
Ketika Tuhan masih berkenan memberikan 
nafas untuk kita hidup hari ini...mari kita 
senantiasa ber-sYUKUR kepadanya.

RotI PAnggAng gosong
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RoCK MInIstRY singAPoRe

KoMunItAs
MesIAnIK (KM)

every 1st and 3rd Friday, 07.30 Pm
KM ABRAhAM
ibu Helen (65) 9628 3796
(east Coast)

every Thursday, 07.30 Pm
KM John the BAPtIst
& KM dAnIeL
Lenny (65) 9457 7470
ervita (65) 9071 0442
(Ang mo Kio/orchard)

every Friday, 07.30 Pm
KM dAVId & KM sAMueL
sumarto (65) 9144 6605
(serangoon/Upper Thompson)

every Thursday/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
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Youth seRVICe
14 may 2016, saturday
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

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

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


