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ApA Arti ibADAhmu?
Article source from http://www.sabda.org

Ayat bacaan: Yosua 24:14-18
“Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN dan 
beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas 
dan setia.” (ayat 14)

Pemandu Kidung Jemaat 264 karya mercy 
Tampubolon sebagian syairnya berbunyi, 
“Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada 
rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu 
kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur?” 
di bagian lain, lagu itu kembali menyodorkan 
pertanyaan kepada kita, “Apakah kita benar-
benar beribadah dengan tulus ikhlas dan setia 
kepada Dia?” Tulus dan setia-dua kata yang 
perlu digarisbawahi.

Acapkali kita menjadikan ibadah sebagai 
sebuah rutinitas. Beribadah karena sebuah 
keharusan, atau beribadah dengan tujuan 
untuk mendapatkan berkat. Kita tidak 
sungguh-sungguh saat beribadah, tidak jarang 
kita masih asyik dengan gadget atau ngobrol 
dengan teman. Bahkan, bisa jadi kita malah 
tertidur saat ibadah sedang berlangsung.

Beribadah dengan tulus ikhlas berarti kita 
membawa diri kepada Tuhan, dan datang 
menyembah dengan menanggalkan segala 
kepentingan diri. Ketika beribadah kita sedang 
menyembah Tuhan, Raja yang memiliki hidup 
kita. Rela meninggalkan segala kepentingan 
kita untuk benar-benar menyembah, memuji, 
dan mengagungkan Tuhan, sebagai wujud 
syukur kita atas kasih karunia dan anugerah-
nya. dia hadir sebagai Raja dan Allah yang 
mahakudus dalam setiap ibadah kita.

saat menghadap atasan atau pimpinan, 
kita bisa begitu tunduk dan hormat. saat 
menghadap Tuhan, kita sepatutnya bersikap 
lebih baik dari itu. Kita menghadap Allah yang 
mahakuasa atas kehidupan kita. sudahkah 
kita benar-benar menyembah-nya dengan 
tulus ikhlas dan setia?

DALAm ibADAh YANG SeJAti KitA 
meNANGGALKAN KepeNtiNGAN 
pribADi uNtuK memuSAtKAN Diri 
pADA KepeNtiNGAN ALLAh.

WiNter of mAturiNG
ephesians 4:13
“Until we all attain to the unity of the faith, and of the 
knowledge of the Son of God, to a mature man, to the 
measure of the stature which belongs to the fullness of 
Christ.” (nAs)

efesus 4:13
“Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman 
dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, 
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang 
sesuai dengan kepenuhan Kristus.”
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7 up 

Tentu kita mengenal 7up. merk softdrink 
rasa jeruk nipis ini terbilang cukup 
populer di penjuru dunia. dibalik 

ketenaran merk 7up rupanya ada kisah yang 
sangat menarik untuk kita pelajari tentang arti 
“pantang menyerah”.

Awal mulanya perusahaan ini mengambil 
nama 3up sebagai merek sodanya. namun 
sayangnya, usaha ini gagal. Kemudian si 
pendiri kembali memperjuangkan bisnisnya 
dan mengganti namanya dengan 4up. 
malangnya, produk ini pun bernasib sama 
dengan sebelumnnya. 

selanjutnya dia berusaha bangkit lagi dan 
mengganti lagi namanya menjadi 5up. gagal 
lagi. Kecintaanya pada soda membuatnya tak 
menyerah dan berusaha lagi dengan nama 
baru 6up. Produk ini pun gagal dan dia pun 
menyerah.

Beberapa tahun kemudian, orang lain 

muncul dan membuat soda dengan nama 
7up dan mendapat sukses besar! 

mungkin kita tidak tahu kapan usaha kita 
akan membuahkan hasil, tapi suatu saat nanti 
pastilah waktu itu akan tiba. Justru karena 
kita tidak tahu kapan waktu keberhasilan 
kita, maka jangan pernah kita menghentikan 
usaha kita dan memutuskan untuk menyerah. 

3up gagal, buatlah 4up! 4up gagal, dirikan 
5up! bahkan meski harus muncul 6up, 7up, 
8up, atau 100up sekalipun, jangan pernah 
berhenti sampai jerih payah kita membuahkan 
hasil.

Percayalah bahwa Tuhan menghargai 
usaha kita. keberhasilan tidak datang pada 
orang yang malas berjuang dan gampang 
menyerah. 

Tunjukan kualitas iman kita melalui 
ketekunan kita dalam berjuang! TeTAP 
semAngAT!

      Jika kita mengerjakan sesuatu yang baik, kerjakan secara lebih baik. 
Hadapi dengan berani, jadilah orang yang beda, jadilah orang yang 
satu-satunya.”

~ Anita raddick, pendiri the body Shop

peNGhArApAN

Ketika kamu sedang mengalami masa 
masa sulit, segalanya terlihat tidak 
menjanjikan, banyak kegagalan, dan 

kekecewaan, jangan cepat menyalahkan diri, 
dan orang lain bahkan berkata bahwa kamu 
tak mampu, bodoh, dan bernasib sial...

ingatlah...tidak ada  istilah “Nasib Sial” 
bagi oRAng PeRCAYA! Yang ada hanya 
waktunya yang belum tepat! Kerjakan apa 
yang menjadi bagianmu, dan PeRCAYALAH 
ALLAH akan mengerjakan bagian-nYA...

Jika kamu tidak bersabar ketika berada 
di musim dingin... maka kamu akan 
kehilangan musim semi; dan musim PAnAs 
yang menjanjikan HARAPAn, dan kamu tak 
akan menuai hasil di musim gUgUR...

“Kegelapan malam tak seterusnya 
bertahan, esok akan datang FAJAR  
yang mengusir kegelapan...Selalu ada 
PENGHARAPAN yang BARU...Yakinlah!” 

setiap hari adalah hari yang indah..bagi 
oRAng YAng PeRCAYA pada ALLAH. 
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KerJAKANLAh SeKArANG
Ayat bacaan: Amsal 27:1
“Jangan memuji diri karena esok hari, karena 
engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari 
itu.” 

Ada pribahasa mengatakan “Kemarin adalah 
kenangan, hari ini adalah kenyataan dan 
besok adalah harapan.” 

manusia tidak sanggup meraih hari esok, 
sebab hari esok itu punya jangkauan tersendiri. 
Kita harus bersyukur pada Tuhan karena dia 
merahasiakan segala kejadian hari esok dari 
kehidupan kita. Coba bayangkan, seandainya 
kita mengetahui dengan jelas hari esok kita, 
tentu kita ini hidup penuh dengan ketakutan. 
sudah pasti hidup kita pasti tidak setenang 
hari ini, karena selalu menjadi pemikiran kita, 
kapan sakitnya, kapan bangkrutnya, kapan 
meninggalnya dan sebagainya, maka kita 
sengsara sekali.

Yakobus menulis dalam Yakobus 4:14a 
“Jadi sekarang, hai kamu yang berkata: ‘Hari 
ini atau besok kami berangkat ke kota anu, 

dan di sana kami akan tinggal setahun dan 
berdagang serta mendapat untung’, sedang 
kamu tidak tahu apa yang yang akan terjadi 
besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu 
sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan 
lalu lenyap.”

sahabat...Tidak ada alasan bagi kita 
memegahkan diri dan sombong sebab kita 
tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian 
hari. “Karena manusia tidak mengetahui 
waktunya. Seperti ikan yang tertangkap 
dalam jala yang mencelakakan, dan seperti 
burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah 
anak-anak manusia terjerat pada waktu yang 
malang, kalau hal itu menimpa mereka secara 
tiba-tiba.”  (Pengkotbah 9:12).

oleh sebab itu mari hargailah kesempatan 
untuk hari ini. Apa saja yang dapat kita 
kerjakan hari ini kerjakanlah, terutama yang 
berkenan kepada Tuhan. Jangan tunggu, 
jangan tunda, sebab kita tidak tahu apakah 
kita masih punya kesempatan lagi? 



05  kingdomnews

weeklydevotional

KeSAbArAN 

Henry dan marta sudah menikah lebih 
40 tahun. sejak hidup berumah 
tangga, keduanya tidak pernah ada 

rahasia. Kecuali satu kotak sepatu yang 
disimpan marta dilemari pakaiannya, marta 
berpesan kepada suaminya agar jangan 
pernah membukanya.

satu ketika marta sakit keras berbagai 
upaya dilakukan untuk menyembuhkan 
marta. Tapi tak satu pun berhasil. saat 
berbaring di tempat tidur, marta berkata lirih 
pada suaminya agar mengambil kotak spatu 
yang selama ini disimpannya.

Rupanya marta sadar inilah saat yang tepat 
untuk membuka rahasia kotak itu, perlahan-
lahan Henry membuka tutup kotak itu, Henry 
mendapati ada dua boneka rajut dan uang 10 
juta dolar. Henry yang bingung pun bertanya 
apa maksud dari semua barang itu.

maka, marta bercerita bahwa neneknya 
berpesan agar jangan sekali-kali membentak 
atau berteriak jika sedang marah dengan 
suami, nenek bilang jika suatu saat ia marah 
pada suaminya, ia harus tetap diam dan 
merajut sebuah boneka, Henry hanya bisa 
terdiam dan menangis, ia sering kali membuat 

marta marah, tapi ia lalu bertanya uang 10 
juta itu?

marta menjawab: “suamiku uang 
itu adalah uang hasil penjualan boneka-
boneka rajutanku.” wow...bisa dibayangkan 
berapa kali Henry menyakiti hati marta, 
meski demikian dari sini kita belajar bahwa 
kemarahan pun bisa menjadi energi positif.

Kesabaran dalam bahasa Yunani memiliki 
“macrothumia” terdiri dari kata “macro” 
(panjang/ besar) dan thumos (amarah) jadi 
kesabaran artinya amarah yang perlu waktu 
panjang untuk meledak.

Banyak hal mungkin membuat kita 
marah. Tapi ingat bahwa orang yang sudah 
hidup dalam tuntunan Tuhan tidak akan cepat 
melampiaskan amarahnya.

orang yang lekas naik darah adalah 
bodoh, dan tidak ada orang yang suka 
dengan pemarah. Tapi kesabaran artinya kita 
tidak membiarkan diri kita hanyut didalam 
amarah yang cepat tersulut.

Percayalah ada lebih banyak manfaat 
positif yang bisa kita peroleh saat kita mau 
sABAR, dari pada marah. selamat Belajar 
Bersabar.

berSYuKur

BeRsYUKUR itu LUAR BiAsA.                                  
Jika engkau memandang HidUP 
dengan RAsA sYUKUR, semuanya 

menjadi indAH dan LUAR BiAsA. 
Berjalan, duduk atau berbaring adalah 

KeBAHAgiAAn hidup. Bekerja, berkeringat 
dan berjerih-payah adalah KePUAsAn dan 
KemULiAAn hidup.

TAPi; Jika engkau TAK mAmPU 
BeRsYUKUR, semua yang baik dan indah 
akan menjadi JeLeK dan menYAKiTKAn.

KemAnAPUn engkau Pergi, APAPUn yang 
engkau KeRJAKAn adalah PendeRiTAAn. 

Tiada hari tanpa kegelisahan, tiada 
hari tanpa kejenuhan. Bukan HidUP yang 
membuat engkau JenUH, tapi KeTiAdAAn 
RAsA sYUKUR yang membuat semuanya 
menjadi JeLeK dan menJenUHKAn.               

Kesulitan sebesar apapun akan terasa 
wAJAR bagi jiwa yang tetap melebihkan 
sYUKUR daripada mengeLUH, karena 
BUKAn kebahagiaan yang menjadikan kita 
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StorY for refLectioN

seorang lelaki berjalan tak tentu arah 
dijalanan sepi dan  kakinya terantuk 
sesuatu. ia membungkuk dan 

menggerutu kecewa. “Uh, hanya sebuah 
koin kuno yang sudah penyok.” meskipun 
begitu ia membawa koin itu ke bank.

“Sebaiknya koin in dibawa ke kolektor 
uang kuno,” kata teller itu memberi saran. 
Lelaki itu membawa koinnya ke kolektor. 
Beruntung sekali, koinnya dihargai 30 
dollar.

Lelaki itu begitu senang. saat lewat 
toko perkakas, dilihatnya beberapa lembar 
kayu obral. dia pun membeli kayu seharga 
30 dollar untuk membuat rak buat istrinya. 
dia memanggul kayu tersebut dan beranjak 
pulang.

di tengah perjalanan dia melewati 
bengkel pembuat mebel. mata pemilik 
bengkel sudah terlatih melihat kayu bermutu 
yang dipanggul lelaki itu. dia menawarkan 
lemari 100 dollar untuk menukar kayu itu. 
setelah setuju, dia meminjam gerobak 
untuk membawa pulang lemari itu.

di tengah perjalanan dia melewati 

perumahan baru. seorang wanita melihat 
lemari yang indah itu dan menawarnya 
200 dollar. Lelaki itu ragu-ragu. si wanita 
menaikkan tawarannya menjadi 250 dollar. 
Lelaki itupun setuju dan mengembalikan 
gerobaknya.

saat sampai di pintu desa, dia ingin 
memastikan uangnya. ia merogoh sakunya 
dan menghitung lembaran bernilai 250 
dollar. Tiba-tiba seorang perampok keluar 
dari semak-semak, mengacungkan belati, 
meRAmPAs semUA UAng  itu, lalu kabur.

istrinya kebetulan melihat dan berlari 
mendekati suaminya seraya bertanya, “Apa 
yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? 
Apa yang diambil oleh perampok tadi?”

Lelaki itu mengangkat bahunya dan 
berkata, “Oh, BUKAN APA-APA. Hanya 
SEBUAH KOIN PENYOK  yang kutemukan 
tadi pagi.”

demikianlah Tuhan mengatur hak-
hak kita. Bila kita sadar kita tak pernah 
benar-benar memiliki apapun, kenapa saat 
kehilangan kita harus tenggelam dalam 
kepedihan yang berlebihan?

      gratitude is absolutely the way to bring more the unseen 
things into your life.”

      mampu mengHARgAi kelebihan orang lain dan mampu 
mengakui kekurangan diri adalah juga sebuah kebijaksanaan.”

BeRsYUKUR, tapi BeRsYUKURLAH yang 
menjadikan kita BeRBAHAgiA!

Jiwa yang malas tetap tersesat walaupun 
sudah sampai. Jiwa yang tamak tetap 
mengeluh diatas kekayaan.

Jiwa yang BeRsYUKUR akan 
BeRBAHAgiA bahkan diatas masalah...

Percayalah, BeRsYUKUR itu ajaib dan 
luar biasa! 
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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
Holiday...see you next year! 
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


