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KetuKAn Pintu
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Wahyu 3:14-22
“Lihat, Aku berdiri di depan pintu dan 
mengetuk; jikalau ada orang yang mendengar 
suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan 
masuk menemui dia dan makan bersama-
sama dengan dia, dan ia bersama-sama 
dengan Aku.” (ayat 20)

seorang pendeta yang saat ini bertugas di 
malang melakukan hal yang belum pernah 
saya jumpai. sebelum memulai pelayanannya 
di sebuah gereja di kota tersebut, ia terlebih 
dulu meminta diantar para anggota majelis 
untuk mengunjungi rumah setiap warga 
jemaat. ia mengetuk pintu rumah mereka 
masing-masing dan berbincang dengan 
keluarga ini. Perlu waktu beberapa hari untuk 
mengunjungi rumah setiap warga.

Tuhan Yesus menyapa setiap pribadi yang 
ada di seluruh dunia ini. sebagai gembala 
dia mengetuk setiap hati supaya bersedia 
mengikuti-nya. dia akan membimbing siapa 
saja yang mau membukakan pintu untuk-nya 
menuju jalan yang benar. dia akan memimpin 
langkah setiap orang yang mengakui-nya 

sebagai Tuhan dan Juru selamat menuju 
kehidupan kekal.

Tuhan Yesus pun mengetuk pintu hati 
kita. Ketika kita mau membukakannya, kita 
menerima dia menjadi gembala atas hidup 
kita. Tetapi, bisa jadi saat ini hingar-bingar 
dunia membuat kita jauh dari jalan yang 
dikehendaki-nya. Kita terlalu sibuk meraih 
segala pencapaian duniawi yang memuaskan 
kedagingan kita. Kegaduhan dunia sering 
membuat kita tidak mendengar saat Kristus 
mengajak kita menikmati persekutuan 
dengan-nya.

dia terus-menerus menyapa kita, 
mengingatkan kita tentang jalan yang 
seharusnya kita tempuh. dia tidak mau 
kita tersesat. Jika kita telah terlampau jauh 
“menggelandang”, ini saatnya kembali dan 
menikmati hidangan makan yang sudah 
disediakan-nya: hidup selaras dengan 
kehendak-nya.

Tuhan Yesus rindu bersekutu dengan 
kita; apakah kita bergairah merespons 
kerinduan-Nya?

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.”
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fungSi roh KuduS

PrAY, truSt, And hoPe

Ayat Bacaan: 2 Korintus 13:13
“Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan 
kasih Allah, dan PERSEKUTUAN Roh Kudus 
menyertai kamu sekalian.”

Roh Kudus adalah salah satu dari Pribadi Allah 
Tritunggal yang BeRseKUTU dengan kita. 
Tuhan Yesus berkata bahwa kalau Penolong 
(Roh Kudus) itu datang, ia akan menyertai 
kita dan tinggal didalam kita. (Yoh14:17)

Jadi Roh itu sangat dekat dengan kita. 
Bukan hanya dekat tapi dia punya sifat suka 
berkomunikasi, berbincang-bincang dengan 
kita umat Tuhan. Pernahkan anda berdekatan 
dengan seseorang selama berhari-hari tanpa 

roma 12:12
“Bersukacitalah dalam pengharapan, 
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah 
dalam doa!”

Kepada temen-temen semua, Pray, Trust and 
Hope (doa, percaya dan harapan) adalah tiga 
serangkai yang menuangkan suatu makna 
yang dalam tentang doa. walau Tuhan sudah 
tahu apa yang akan kamu minta namun kamu 
harus berinisiatif mengungkapkan isi hati 
dengan tulus ikhlas. 

Ketiga butir mutiara di atas akan 
memampukan  kita untuk tetap bersabar 
karena doa mempunyai relasi yang sangat 
dekat dengan ketabahan dan kesabaran. 

menyapa dan mengajaknya bicara?
dapatkah anda membayangkan 

bagaimana perasaan orang yang terus 
menerus anda ‘diamkan’, sementara dia 
dekat dengan anda?  

Roh Kudus itu dahsyat dan penuh Kuasa 
(dinamis), namun dia juga pribadi yang 
lemah lembut, perasa dan mudah didukakan 
(seperti  merpati).

memahami arti Koinonia adalah 
Komunikasi, Bincang-bincang, Curhat, 
maka mulailah anda mengajak bicara Pribadi 
yang menyertai dan tinggal didalammu itu. 
sesungguhnya, dia akan memimpin anda 
pada segenap Kebenaran.

Benar, bahwa doa mungkin tidak terjawab 
saat saat kamu mendoakannya namun doa 
akan memampukanmu untuk bersabar.  

Kesabaran itu akan menumbuhkan 
keyakinan yang dalam bahwa dia akan 
menjawab dengan doamu tepat waktu. di 
balik kesabaran itu nyata juga sikap percaya 
bahwa Tuhan mendengarkan doa orang 
beriman. 

“Bersukacitalah dalam pengharapan, 
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah 
dalam doa!” Tidak ada kesabaran yang 
sia-sia karena Tuhan memperhitungkan 
penantianmu. Ya, dia juga akan 
memperhitungkan air matamu.

“don’t take the people in your life for granted. Be a person of honor. 
Life is too short to live at odds with people.”

~ Joel osteen



weeklydevotional

kingdomnews  04

Self reflection

“Wahai pak pendeta, manakah yang 
lebih baik, seorang Kristen yang banyak 
ibadahnya tetapi kelakuannya buruk 
ataukah seorang yang tak beribadah tapi 
amat baik perangainya pada sesama?”, 
teriak seorang pemuda.

“Yah Tuhan, keduanya baik”, ujar sang 
pendeta sambil tersenyum.

“Mengapa bisa begitu?”, desak si pemuda.

“Karena orang yang tekun beribadah 
itu boleh jadi kelak akan dibimbing Roh 
Kudus untuk berlaku mulia karena sering 
beribadah. Dan karena orang yang baik 

perilakunya itu boleh jadi kelak akan 
dibimbing Tuhan untuk semakin taat 
kepadaNya.”

“Jadi siapa yang lebih buruk?”, desak si 
pemuda penasaran.

Airmata mengalir di pipi sang pendeta. 
“Kita Anakku”, ujar beliau. 

“Kitalah yang layak disebut buruk sebab kita 
gemar sekali menghabiskan waktu untuk 
menilai orang lain dan melupakan diri kita 
sendiri.” Beliau terisak-isak. “Padahal kita 
akan dihadapkan pada Tuhan dan ditanyai 
tentang diri kita, bukan tentang orang lain.”

nASehAt PendetA
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      when things come against you, it’s easy to think that all is not 
well and only look at the difficulties. But the truth is, the enemy 
wouldn’t be fighting you unless he knew God has something 
amazing in front of you. in tough times, you can stay in peace 
knowing that opposition is a sign that something great is coming.”

~ Joel osteen Ministry

SeMAngKoK BAKMi

seorang anak bertengkar dengan 
ibunya dan meninggalkan rumah. saat 
berjalan tanpa tujuan ia baru sadar 

bahwa ia sama sekali tidak membawa uang.
ia melewati sebuah depot bakmi, ia 

lapar sekali, ingin makan semangkok bakmi. 
Pemilik bakmi melihat anak itu berdiri cukup 
lama didepan depotnya, lalu bertanya “Nak, 
apakah engkau ingin memesan bakmi?”

“Ya, tapi aku tidak punya uang,” jawab 
anak itu dengan malu-malu. “Tidak apa-apa, 
aku akan mentraktirmu,” jawab sipemilik 
depot. Anak itu segera makan. Kemudian 
air matanya mulai berlinang. “Ada apa Nak?” 
tanya pemilik depot. 

“Tidak apa-apa, aku hanya terharu karena 
seorang yang baru kukenal memberi aku 
semangkuk bakmi sedangkan ibuku telah 
mengusirku dari rumah. Kau seorang yang 
baru kukenal tapi begitu peduli padaku.”

Pemilik depot itu berkata “Nak, mengapa 
kau berpikir begitu...; renungkan hal ini, aku 
hanya memberimu sermangkuk bakmi dan 
kau begitu terharu, sedangkan ibumu telah 
memasak bakmi, nasi, dan lain-lain. sampai 
kamu dewasa, harusnya kamu berterima 
kasih kepadanya...”

Anak itu kaget mendengar hal tersebut. 
“Mengapa aku tidak berpikir tentang hal itu? 
Untuk semangkuk bakmi dari orang yang 
baru kukenal aku begitu berterima kasih, 
tapi terhadap ibuku yang memasak untukku 
selama bertahun-tahun, aku tak pernah 
berterima kasih.”

Anak itu segera menghabiskan bakminya 
lalu ia bergegas pulang. Begitu sampai di 
ambang pintu rumah, ia melihat ibunya 
dengan wajah cemas.

Ketika melihat anaknya, kalimat pertama 
yang keluar dari mulutnya adalah “Nak.., 
kau sudah pulang, cepat masuk, aku telah 
menyiapkan makan malam.” mendengar hal 
itu, si anak tidak dapat menahan tangisnya 
dan menangis dihadapan ibunya.

Kadang satu kesalahan, membuat kita 
begitu mudah melupakan kebaikan yang 
telah kita nikmati tiap hari.

sekali waktu kita mungkin akan sangat 
berterima kasih kepada orang lain untuk 
suatu pertolongan kecil yang kita terima. 
namun kepada orang yang sangat dekat 
dengan kita khsusnya orang tua, kita sering 
lupa untuk berterima kasih.
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•  Banyak rumah semakin besar, tapi 
Keluarganya semakin kecil.

•  Gelar semakin tinggi, Akal sehat semakin 
rendah

•  Pengobatan semakin canggih, 
Kesehatan semakin buruk.

•  Travelling keliling dunia. Tapi tidak kenal 
dengan tetangga sendiri.

•  Penghasilan semakin meningkat, 
Ketenteraman jiwa semakin berkurang.

•  Kualitas Ilmu semakin tinggi, Kualitas 
emosi semakin rendah.

•  Jumlah Manusia semakin banyak, Rasa 
Kemanusiaan semakin menipis.

•  Pengetahuan semakin bagus, Kearifan 
semakin berkurang.

•  Perselingkuhan semakin marak, 
Kesetiaan semakin punah.

•  Semakin banyak teman di dunia Maya, 
Tapi tidak punya sahabat yang sejati.

•  Minuman semakin banyak jenisnya, Air 
bersih semakin berkurang jumlahnya.

•  Pakai jam tangan mahal, Tapi tak pernah 
tepat waktu.

•  Ilmu semakin tersebar, Adab dan Akhlaq 
semakin lenyap

•  Belajar semakin mudah, Guru semakin 
tidak dihargai.

•  Teknologi Informasi semakin canggih, 
Fitnah dan Aib semakin tersebar.

•  Orang yang rendah ilmu banyak bicara, 
orang yang tinggi ilmu banyak terdiam.

•  Tontonan semakin banyak, Tuntunan 
semakin berkurang.

sebab itu...

Kolose 3:2-4 “Pikirkanlah perkara yang 
di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu 
telah mati dan hidupmu tersembunyi 
bersama dengan Kristus di dalam Allah. 
Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, 
menyatakan diri kelak, kamu pun akan 
menyatakan diri bersama dengan Dia 
dalam kemuliaan.”

fenoMenA AKhir JAMAn

      success comes from knowing that you did your best to 
become the best that you are capable of becoming.”

~ John Wooden

      it all begins and ends in your mind. what you give power 
to, has power over you, if you allow it.”

~ unknown
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ABoUT
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

ROCK MINISTRY SINGAPORE COVERED BY: Enjoy Church
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Youth Service
every once in a 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

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


