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TiTik BUTa
Article source from http://www.sabda.org

ayat Bacaan: Mazmur 139:7-24
“Lihatlah, apakah jalanku serong, dan 
tuntunlah aku di jalan yang kekal!” (ayat 24)

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi 
jika seorang petinju juara dunia bertanding 
melawan pelatihnya sendiri? siapakah 
yang akan menang? Kemungkinan besar si 
petinju. Tetapi, mengapa ia tetap mau dilatih 
oleh orang yang bisa dengan gampang 
dikalahkannya? ia membutuhkan seseorang 
yang bisa melihat kekurangan yang luput dari 
perhatiannya sehingga ia bisa membenahi diri 
untuk menjadi petinju yang unggul.

Ya, kita semua memiliki titik buta, 
kelemahan atau kekurangan yang tidak dapat 
kita lihat. sehebat-hebatnya dan sepintar-
pintarnya seseorang, ia tidak akan bisa melihat 
lalat yang menempel di dahinya. Padahal, 
lalat itu sangat dekat dengan matanya. ia 
perlu orang lain untuk menunjukkannya.

Untuk itu, kiranya kita dijauhkan dari 
kesombongan dan bersedia merendahkan 

hati untuk menerima masukan dan koreksi 
dari sesama. Yang lebih utama, seperti 
pemazmur, kita berseru kepada Allah untuk 
“memeriksa kita dan menuntun kita ke 
jalan yang kekal.” Jika ia menempuh jalan 
yang salah, Allah akan memperlihatkan 
dan menyadarkannya. selanjutnya ia 
memohon Allah menuntunnya di jalan yang 
benar, jalan yang kekal, meneguhkan dan 
menguatkannya. Jalan yang kekal adalah 
jalan yang baik dan benar, menyukakan hati 
Allah, dan mendatangkan kesejahteraan bagi 
kita.

dengan mempersilakan Allah menuntun 
kita dan terbuka terhadap masukan sesama, 
kiranya kita semakin berkembang menjadi 
pribadi yang lebih unggul. Kiranya hidup kita 
memuliakan Allah dan memberkati sesama.

TITIK BUTA MENYADARKAN BAHWA 
KITA TIDAK DAPAT HIDUP SENDIRI, 
TETAPI MEMERLUKAN TUNTUNAN 
ALLAH DAN MASUKAN SESAMA.

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.”

“It’s not our circumstances that make us negative, it’s our attitude about those 
circumstances. Choose to look on the bright side.” ~ Joel osteen
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TEMPaT PErhENTiaN
ayat Bacaan: Matius 12:43
“Apabila roh jahat keluar dari  manusia, ia 
pun  mengembara ketempat tempat yg 
tandus mencari PERHENTIAN. Tetapi ia tidak 
mendapatnya.”

Tempat perhentian adalah tempat yang 
nyaman dan bikin orang kerasan untuk 
tinggal. setiap orang pasti berharap bisa 
menemukan tempat perhentian dan menetap 
disitu.

Tetapi, rupa-rupanya bukan hanya 
manusia saja, Firman Tuhan mengajarkan 
bahwa “roh-roh jahat” juga serius mencari 
PeRHenTiAn. 

Bagi “roh-jahat” yang mengembara, dia 

tidak akan pernah nyaman dan kerasan untuk 
tinggal dimanapun, karena bagi roh jahat, 
tempat PeRHenTiAn idamannya adalah 
tinggal dalam diri mAnUsiA!

“Maka pergilah ia dan mendapati ‘rumah’ 
itu kosong, bersih dan rapi teratur. Lalu ia 
keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih 
jahat daripadanya dan mereka masuk dan 
BERDIAM disitu...” (ayat 44-45)

Kesimpulan: 
Tempat perhentian yang paling di idam-
idamkan oleh roh-roh jahat adalah hati 
manusia yang kosong, tanpa Yesus! Kiranya 
anak-anak Tuhan senantiasa penuh Roh dan 
Firman.

TENaga & kUaSa
ayat Bacaan: Lukas 9:1
“Maka Yesus memanggil kedua belas murid-
Nya, lalu memberikan TENAGA dan KUASA 
kepada mereka untuk menguasai setan-
setan dan untuk menyembuhkan penyakit-
penyakit.”

Ketika Yesus mengutus murid-murid-nya, 
dia tidak melepas mereka begitu saja, namun 
Tuhan terlebih dulu memperlengkapi mereka 
dengan 2 hal, yaitu TenAgA (dunamis) dan 
KUAsA (exousia). 

Pengertian yang lebih luas dari  dunamis 
adalah Kekuatan ilahi (kuasa Roh Kudus) 
yang memampukan kita untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan yang mustahil. 

Kata ‘Dunamis’ ini yang dipakai dalam 

peristiwa kesembuhan perempuan yang sakit 
pendarahan 12 tahun, ketika Tuhan berkata: 
“Ada orang yang menjamah Aku, sebab Aku 
merasa ada KUASA (dunamis) keluar dari diri-
Ku.”

namun, pengertian exousia agak 
berbeda. exousia lebih bermakna pada 
otoritas atau wewenang yang  kita terima 
karena Posisi kita di dalam Kristus. 

Ketika kita menyadari posisi kita sebagai 
anak-anak Allah yang berada dalam Kristus, 
maka otoritas atas segala setan, seperti yang 
tertulis dalam Lukas 10:17

Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali 
dengan gembira dan berkata: “Tuhan, juga 
setan-setan TAKLUK kepada kami demi 
NAMA-MU.” 

“Obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give 
up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.” ~ Michael Jordan
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      You can change someone’s day with the right word 
or you can ruin their day with the wrong word. what will 
you choose today?”

~ Joyce Meyer

cEriTa iNSPiraSi

seorang petani scotlandia mendengar 
jeritan anak minta tolong yang datang 
dari semak belukar dekat rumahnya. 

secara spontan dia berlari ke arah suara 
itu dan menemukan seorang anak laki-
laki sedang berjuang keluar dari lumpur 
hisap yang hampir menenggelamkannya. 
dengan  sigap si petani menolong anak itu 
keluar dari lumpur hisap tersebut.

Pada keesokan harinya ayah si anak 
itu berkunjung ke rumah si petani dan 
menawarkan sejumlah hadiah sebagai 
balas jasa telah menolong anaknya. 
dengan halus si petani menolak tawaran 
saudagar kaya itu.

sementara mereka berbicara, 
saudagar kaya itu melihat anak laki-
laki si petani sedang berdiri dekat pintu. 
Kemudian, saudagar itu menawarkan 
untuk  menyekolahkan anak tersebut.

si petani dengan senang hati menerima 
tawaran tersebut dan memasukkan 
anaknya di sekolah kedokteran st. mary di 
London.

di kemudian hari anak petani itu yang 
bernama Alexander Fleming tercatat 
dalam sejarah sebagai orang yang berhasil 
menemukan antibiotik yaitu Penicillin.

Beberapa tahun kemudian anak 
saudagar kaya itu berada dalam keadaan 
kritis karena terserang radang paru-paru 
yaitu Pneumonia.

dan beruntung atas ijin Tuhan nyawa 
anak saudagar kaya itu terselamatkan 
berkat obat Penicillin yang di konsumsinya.

Akhirnya di kemudian hari anak 
saudagar kaya itu menjadi Perdana menteri 
inggris yang sangat terkenal namanya yaitu 
“Winston Churchill”.

Perdana menteri ini pun kemudian 
mengangkat Alexander Fleming, sang 
anak petani itu, sebagai menteri Kesehatan 
inggris Raya. 

Tidak ada yang kebetulan di dalam 
hidup ini, Allah-lah yang telah mengatur 
dan menuntun langkah kita, karena Allah 
punya rencana yang besar dalam hidup 
kita melalui kasih-nya.

Karena itu, kita harus belajar untuk 
selalu menabur amal kebaikan sebagai 
investasi di dalam hidup ini.

si petani menabur kebaikan dan 
saudagar itu menabur amal. di kemudian 
hari keduanya menuai dari apa yang mereka 
tabur. Bukan hanya mereka, bahkan juga 
anak-anak mereka serta orang-orang di 
sekelilingnya. Teruslah menabur kebaikan 
seumur hidup. 

galatia 6:9, “Janganlah kita jemu-jemu 
berbuat baik, karena apabila sudah datang 
waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak 
menjadi lemah.”

TiDak aDa YaNg kEBETULaN Di DUNia iNi
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aPakah Doa MENgUBah SESUaTU ?

mereka mengatakan bahwa doa 
mengubah sesuatu, tetapi apakah 
doa sUnggUH dapat mengubah 

segala sesuatu? Ya! doA sUnggUH dAPAT 
mengUBAH segALA sesUATU!

Apakah doa dapat mengubah suatu 
keadaan secara tiba-tiba? Tidak, tidak 
selalu, tetapi doa akan mengubah caramu 
memandang situasi tersebut!

Apakah doa mengubah kondisi 
keuanganmu di masa depan? Tidak, tidak 
selalu, tetapi doa akan mengubah kepada 
siapa engkau berharap untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari!

Apakah doa mengubah hati yang hancur 
atau tubuh yang rusak? Tidak, tidak selalu, 
tetapi doa akan mengubah sumber kekuatan 
dan sumber penghiburanmu!

Apakah doa mengubah apa yang kau 
butuhkan dan inginkan? Tidak, tidak selalu, 
tetapi doa akan mengubah kebutuhanmu 
menjadi sesuai dengan keinginan TUHAn!

Apakah doa mengubah caramu melihat 

dunia? Tidak, tidak selalu, tetapi doa akan 
mengubah dengan mata siapa kau akan 
melihat dunia!

Apakah doa mengubah penyesalanmu 
di masa lalu? Tidak, tidak selalu, tetapi doa 
akan mengubah harapanmu di masa depan!

Apakah doa mengubah orang-orang 
disekitarmu? Tidak, tidak selalu, tetapi doa 
akan mengubahmu, masalah tidak selalu 
terletak dalam diri orang-orang di sekitarmu!

Apakah doa mengubah hidupmu dengan 
cara yang tidak dapat kau jelaskan? oh ya, 
selalu! dan doa akan benar- benar mengubah 
seluruh dirimu!

Apakah doa sungguh mengubah segala 
sesuatu? YA, doa sungguh mengubah segala 
sesuatu.

selamat menjalani aktivitas kita dalam doa 
karena doa membuat kita percaya bahwa kita 
tidak pernah sendiri dan ada sepasang mata 
yang selalu mengawasi langkah hidup kita, 
entah kita benar atau salah.
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shalom, masa lalu/latar belakang kita tidak terkait dengan apa yang terjadi hari ini dan 
sama sekali tidak menentukan masa depan kita. Yang pasti menentukan adalah Tuhan. 
Berikutnya seberapa besar kepercayaan akan karya Kristus yang sudah selesai termasuk 

kepercayaan kita akan kebaikan dan kasih Allah Bapa kepada kita sebagai putra-putrinya yang 
sangat dikasihinya ditentukan tiap hari lebih dari pemenang bertambah baik dan dirancangkan 
masa depan yang sangat indah.

2 korintus 11:22, “Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani! Apakah mereka 
orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan 
Abraham!” in our weaknesses, the power of Christ may rest upon us, blessed u!

      To bring people to Jesus you have to meet them 
where THeY are, not where you are.”

~ rick warren

      no sorrow is too deep for THe LoRd to heal ”
~ Joseph Prince

BaLok Di MaTa
ayat Bacaan: Matius 7:3
“Mengapakah engkau melihat selumbar di 
mata saudaramu, sedangkan balok didalam 
matamu tdk engkau ketahui?”

sir Percival Lowell adalah astronom ternama 
pada akhir abad ke-19. Ketika melihat planet 
mars dari teleskop raksasa di Arizona, 
ia melihat ada garis-garis di planet itu. 
menurutnya, itu adalah kanal-kanal buatan 
makhluk planet mars. 

Lowell mengabdikan seluruh hidupnya 
untuk memetakan garis-garis itu. namun, 
foto satelit kini membuktikan tidak ada kanal 
di mars. Lantas apa yang dilihat Lowell?

Ternyata, ia melihat pembuluh-pembuluh 
darah di matanya sendiri saat melihat 
teleskop! ia menderita penyakit langka yang 

kini disebut “Sindrom Lowell”.
sama seperti Lowell, kita pun bisa salah 

memandang orang lain. sifat-sifat buruk 
orang lain tampak begitu besar dan nyata, 
sehingga kita terdorong untuk menegur dan 
menghakimi-nya. Padahal tanpa sadar kita 
pun punya sifat buruk itu, bahkan mungkin 
lebih parah! 

ini ibarat orang yang mau mengeluarkan 
serpihan kayu dari mata orang lain, padahal 
ada balok di matanya sendiri. sebuah 
perbuatan munafik yang tidak akan 
membawa hasil. seseorang harus menyadari 
dulu sifat-sifat buruknya sendiri, lalu berusaha 
mengatasinya. 

“Balok di matanya” harus dikeluarkan, 
sebelum bisa menegur orang dengan penuh 
wibawa.

weeklydevotional
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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

07  kingdomnews

YoUTh SErVicE
in holiday for June and July
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


