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TAnpA CelA
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Roma 12:1-8
“Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang 
lebih tinggi daripada yang patut kamu 
pikirkan...” (ayat 3)

siapa merasa yakin mampu hidup setia tanpa 
cela dalam Tuhan seumur hidup? selama lima 
tahun? satu tahun? satu bulan? Ah, bahkan 
satu minggu pun sulit. sekalipun sudah 
menerima Kristus sebagai Juru selamat, 
hidup di dalam pertobatan, toh kita masih 
sering terpancing untuk melakukan dosa dan 
pelanggaran.

saat kita beribadah, merenungkan 
firman Tuhan, atau bersaat teduh, mungkin 
kita mampu mengendalikan diri. niat untuk 
hidup suci pun sungguh-sungguh kita hayati. 
namun, ketika masalah membelit hidup 
kita, tak jarang emosi kita mudah tersulut, 
bahkan akhirnya kita melakukan tindakan 
bodoh. Kita juga mudah berkompromi pada 
tawaran dunia yang menggiurkan. niat untuk 
senantiasa tunduk kepada Tuhan kandas 
terhempas oleh badai emosi dan tawaran 

duniawi.
mungkin kita berpikir, mustahil bisa 

menjadi sempurna seperti Kristus. namun, 
menganggap mustahil perubahan hidup 
menuju kesempurnaan berarti menganggap 
hampa makna pengurbanan Kristus. Kita 
tidak perlu berpikir bagaimana caranya 
menjadi setia dalam jangka waktu yang 
lama. menurut Rasul Paulus, kita tak perlu 
memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada 
yang patut kita pikirkan. Ya, kita cukup 
mengendalikan hati supaya tindakan kita 
dari waktu ke waktu berpadanan dengan 
teladan Kristus. demikian seterusnya hingga 
jam-jam yang kita lalui terakumulasi menjadi 
hari, minggu, bulan, tahun. sebagaimana 
perjalanan jauh diawali dari satu langkah 
kaki, kita pun berjalan menuju kesempurnaan 
rohani langkah demi langkah. 

TUHAN TIDAK MENGHENDAKI KITA 
HIDUP DI MASA LALU ATAU MASA 
DEPAN, MELAINKAN MENJALANI IMAN 
DARI WAKTU KE WAKTU.

AUTUMn OF pRUnnInG
John 15:2
“Every branch in Me that does not bear fruit, He 
takes away; and every branch that bears fruit, He 
prunes it so that it may bear more fruit.” (nAs)

Yohanes 15:2
“Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, 
dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, 
dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak 
berbuah.”
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HIDUp ADAlAH peRTAnDInGAn
Ayat Bacaan: Ibrani 12:1
“Karena kita mempunyai banyak saksi, 
bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah 
kita menanggalkan semua beban dan dosa 
yang begitu merintangi kita, dan berlomba 
dengan tekun dalam perlombaan yang 
diwajibkan bagi kita.”

Tidak tahukah Anda, bahwa sebenarnya kita 
Hidup ada dalam sebuah “Pertandingan” 
setiap hari...Tanpa Anda sadari mau tidak 
mau/ suka tidak suka, kita setiap Bangun Pagi 
akan  diperhadapkan/ditempatkan seperti di 
sebuah “RING TINJU”. siap tidak siap, Anda 
akan selalu ketemu apa Hasilnya nanti, yakni: 
“Kalah atau Menang”, bahkan “KO”.

“Kesempatan” tidak selamanya ada 
dihadapan Anda. sekali waktu akan “Berakhir” 
dan disana-lah Anda akan ketemu cuma 
2 ketentuan: menyesal seumur hidup atau 
bahagia selamanya.

namun sayangnya, banyak manusia 
“TIDAK PERNAH” menyadari hal ini, karena 
mereka berfikir bahwa dalam Hidupnya akan 
selalu ada “KESEMPATAN”. “HASIL AKHIR” 
selalu menentukan  itulah prinsipnya. 

Tidak peduli seberapa hebatnya, 
terpandang atau kayanya seseorang di bumi 
ini...Tetapi bila di “AKHIR Kehidupan-nya” 
tidak memenuhi “KUOTA”  (Kehendak Tuhan) 
yang seharusnya di penuhi, maka sia-sialah 
semuanya...Bak usaha menjaring angin.

Penyebab Anda selalu gagal terus, 
kalah dan “KO”, dikarenakan: “Kurangnya 
menguasai Pikiran”. Karena setan akan selalu 
mengalihkan Anda tidak menguasai pikiran 
Anda (tapi pakai perasaan) dan  berusaha 
Anda tidak menyadari bahwa, “RING TINJU” 
yang sesungguhnya (medan peperangan), ada 
di dalam “PIKIRAN ANDA”.

Bila Anda sudah jatuh (dalam dosa/ gagal), 
janganlah Anda Berfikir bahwa Anda sudah 
“Ko”. Latihlah terus Pikiran Anda, bahwa Anda 
PAsTi BisA menAng...asalkan Anda mau 
PeRCAYA, BAngKiT dan mAU BeRUBAH. 

setan akan selalu mencoba menyuntikan/
memasukan ke dalam pikiran Anda bahwa 
Anda sudah tidak layak lagi, sedangkan Tuhan 
selalu melihat ke-depan Anda dan bukannya 
masa lalu Anda. ingat, walaupun Anda jatuh 
berkali-kali, namun Tuhan selalu menunggu 
Anda datang KepadanYA...Tuhan tidak 
melihat berapa kali Anda jatuh, namun KAPAn 
Anda akan BAngKiT lagi?

menangkan Pertandingan Anda “Setiap 
Hari”, sampai batas waktu yang Tuhan berikan 
buat Kehidupan Anda. dia berjanji bahwa 
kemenangan sudah diberikannya kepada 
Anda, tinggal Anda meneguhkannya setiap 
waktu di dalam PiKiRAn AndA.

Bila Anda sudah jatuh (dalam dosa/ 
kesalahan), akui saja dan minta ampun. 
Bangkit lagi, berdiri lagi dan jangan menyerah. 
sebab Tuhan selalu setia menopang Anda 
sampai kepada AKHiR PeRTAndingAn. 

dia akan membawa Anda kepada sATU 
TiTiK akhir kemenangan Anda, asalkan Anda 
Percaya dan selalu Berfikir: Roma 8:37  
“Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari 
pada orang-orang yang menang, oleh Dia 
yang telah mengasihi kita.” (TB) Romans 
8:37  “Nay, in all these things we are more than 
conquerors through him that loved us.” (KJV)

      Bertandinglah habis-habisan, 
selama masih ada waktu. Karena 
mungkin saja hari ini waktu 
terakhir Anda.”

~Anonim
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      The first place we lose the battle is in our own 
thinking. You have to change your thinking to change 
your life.”

~ Joel Osteen

kISAH YAnG SAnGAT BAGUS

seorang pria bangun pagi-pagi untuk 
melaksanakan kegiatan ibadah 
di gereja. setelah mengenakan 

pakaiannya, dia berangkat ke gereja. dalam 
perjalanannya ke gereja, pria tersebut 
terjatuh dan pakaiannya menjadi kotor. dia 
bangun, membersihkan diri, lalu kembali 
pulang.

sesampainya di rumah, dia mengganti 
pakaiannya, lalu berangkat kembali ke 
gereja. dalam perjalanannya ke gereja, pria 
tersebut terjatuh kembali di tempat yang 
sama!

Lalu dia kembali bangun, membersihkan 
diri, dan pulang kembali. sesampainya di 
rumah, sekali lagi, dia mengganti pakaiannya, 
lalu berangkat kembali ke gereja.

dalam perjalanan ke gereja, dia bertemu 
seorang pria yang memegang lampu. dia 
bertanya pada pria tersebut dari mana dia 
dan pria itu menjawab “Aku melihatmu 
terjatuh dua kali dalam perjalananmu ke 
gereja, jadi aku membawakan lampu untuk 
menerangi jalanmu.” Pria yang pertama tadi 
mengucapkan terimakasih banyak pada 
pria yang membawakannya lampu, dan 
keduanya berjalan bersama ke gereja.

setibanya di gereja, pria yang pertama 
tadi mengajak pria yang membawa lampu 
untuk ikut kebaktian dengannya. Pria 
tersebut menolaknya. Pria pertama terus 
mengajaknya beberapa kali lagi, dan 
jawabannya tetap sama. Pria itu bertanya 

mengapa dia tidak mau ikut kebaktian 
bersamanya.

Pria dengan lampu itu menjawab, “Aku 
adalah setan”. Pria itu terkejut mendengar 
jawabannya. setan kemudian melanjutkan, 
“Aku melihatmu menuju ke gereja dan akulah 
yang membuatmu terjatuh. Ketika kau 
pulang, membersihkan diri dan berangkat 
kembali ke gereja, Tuhan mengampuni 
semua dosamu. Aku menjatuhkanmu 
sekali lagi, tapi kau tidak tinggal di rumah, 
dan tetap berangkat kembali ke gereja. 
Karena itu, Tuhan mengampuni semua 
dosa orang-orang di rumah tanggamu. 
Aku khawatir jika aku menjatuhkanmu lagi, 
Tuhan akan mengampuni dosa orang-orang 
di kampungmu, jadi aku memastikan kau 
sampai di gereja tanpa terjatuh.”

Puji Tuhan...Janganlah kau membatalkan 
niat baik yang akan kau lakukan karena 
kau tidak pernah tahu ganjaran apa yang 
mungkin akan kau dapat dari beratnya 
rintangan yang kau hadapi ketika berusaha 
melaksanakannya.Karena kebaikanmu bisa 
menyelamatkan keluarga dan bangsamu.

Ketika kau membawa alkitab, setan 
akan pusing. Ketika kau membacanya, 
dia tersungkur. Ketika dia melihatmu 
membacanya, dia pingsan. Ketika dia 
melihatmu menjiwai apa yang kau baca, dia 
kabur. dan ketika kau akan memposting 
ulang pesan ini, dia akan membuatmu ragu.
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      Unsuccessful leaders spend too much time focused 
on things that aren’t working. Focus on the bright spots!”

~ Rick Godwin

      The whole Law is fulfilled in one statement: ‘You’ll 
love your neighbour as much as yourself’”

~ Galatians 5:14

STORY FOR SelF ReFleCTIOn

seorang anak kecil dan ayahnya 
sedang berjalan di gunung. Tiba-
tiba anak itu tergelincir dan menjerit, 

“Aaaahhhh...” Betapa kagetnya dia ketika 
mendengar ada suara di balik gunung, 
“Aaaahhhh...”

dengan penuh rasa ingin tau, ia 
berteriak, “Hai, siapa kau?” ia mendengar 
lagi suara di balik gunung, “Hai, siapa kau?” 
ia merasa di permainkan dan dengan marah 
berteriak lagi, “Kau pengecut...” sekali lagi 
dari balik gunung terdengar suara, “Kau 
pengecut...”

ia lalu menengok ke arah ayahnya dan 
bertanya, “Ayah, sebenarnya apa yang 
terjadi?” Ayahnya tersenyum dan berkata, 
“Anakku, mari perhatikan ini...”

Kemudian sang ayahpun berteriak pada 
gunung, “Aku mengagumimu...” suara itu 
menjawab.  “Aku mengagumimu...” sekali 
lagi ayah berteriak.  “Kau adalah sang 
juara...” suara itu pun menjawab lagi,  “Kau 
adalah sang juara...”

Anak itu pun terheran-heran, tetapi 
belum juga memahami. Kemudian 
ayahnya menjelaskan, “Nak, orang-orang 
menyebutnya GEMA, tapi sesungguhnya 

inilah yang di sebut dengan KEHIDUPAN 
itu. Ia akan mengembalikan kepadamu apa 
saja yang kau lakukan dan kau katakan.”

HidUP kita ini HAnYALAH ReFLeKsi 
dARi TindAKAn KiTA! Bila kita ingin 
mendapatkan lebih banyak cinta kasih di 
dunia ini, maka berikanlah cinta kasih yang 
tulus dari hati kita.

Bila kita ingin mendapatkan kebaikan 
dari orang lain, maka berikanlah kebaikan 
dari dalam diri kita. Hal ini berlaku pada 
apa saja dan pada smua aspek dalam 
kehidupan manusia.

Hidup akan memberikan apa yang telah 
kita berikan padanya, maka sebenarnya 
HidUP ini adalah BUKAn sUATU 
KeBeTULAn, melainkan HidUP ini adalah 
PAnTULAn dARi diRi KiTA sendiRi, inilah 
gemA HidUP KiTA...

LAKUKAn YAng TeRBAiK, maka 
HAsiL TeRBAiK yang akan kita PeRoLeH! 

Matius 7:12
“Segala sesuatu yang kamu kehendaki 
supaya orang perbuat kepadamu, 
perbuatlah demikian juga kepada mereka.”

BelAJAR DARI keHIDUpAn
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Pasangan muda yang baru menikah 
menempati rumah di sebuah 
komplek perumahan. suatu pagi 

sewaktu sarapan, si istri melalui jendela 
kaca. ia melihat tetangganya sedang 
menjemur  kain.

“Cuciannya kelihatan kurang bersih 
ya,” kata sang istri. “Sepertinya dia tidak 
tahu cara mencuci pakaian dengan benar.
Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih 
bagus.” suaminya menoleh, tetapi hanya 
diam dan tidak memberi komentar apapun.

sejak hari itu setiap tetangganya 
menjemur pakaian, selalu saja sang istri 
memberikan komentar yang sama tentang 
kurang bersihnya si tetangga mencuci 
pakaiannya.

seminggu berlalu, sang istri heran 
melihat pakaian-pakaian yang dijemur 
tetangganya terlihat cemerlang dan bersih, 
dan dia berseru kepada suaminya: “Lihat, 
sepertinya dia telah belajar bagaimana 
mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira 
yang sudah mengajarinya?” sang suami 
berkata, “Saya bangun pagi-pagi sekali hari 
ini dan membersihkan jendela kaca kita.”

dan begitulah “KEHIDUPAN”! 

Kadangkala kita terjebak pada situasi 
cepat menilai atau berkesimpulan tanpa 
menyadari posisi kita yang tidak tepat 
bahkan salah.

Apa yang kita lihat pada saat “MENILAI 
ORANG LAIN” tergantung kepada 
“KEJERNIHAN PIKIRAN” (jendela) lewat 
mana kita memandangnya dan motivasi 
kita menilai sesuatu.

Jika HATi kita bersih, maka bersih pula 
PiKiRAn kita. Jika PiKiRAn kita bersih, 
maka bersih pula PeRKATAAn kita. Jika 
PeRKATAAn kita bersih (baik), maka 
bersih (baik) pula PeRBUATAn kita. Hati, 
pikiran, perkataan dan perbuatan kita 
mencerminkan hidup kita.

Jika ingin hidup kita berkembang, 
maju, dan sukses (bersih/baik), maka kita 
harus menjaga “hati, pikiran, perkataan dan 
perbuatan” kita tetap baik. Karena itulah 
segalanya.

HATi menentukan PiKiRAn...
PiKiRAn menentukan PeRKATAAn dan 
PeRBUATAn. 

semangat untuk koreksi diri untuk 
mendapat yang terbaik dan semoga 
bermanfaat.

      Allow every storm you go through, every bad break, 
to push you to trust god in a greater way.”

~ Joel Osteen

      Unforgiveness is like a poison and a bitterness in your 
soul, and your life will always be bitter until you get rid of 
that poison.”

~ Joyce Meyer

CUCIAn TeTAnGGA
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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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neXT YOUTH SeRVICe
saturday, 17 september 2016
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


