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ayat bacaan: Filipi 3:1-16
“Saudara-saudara, aku sendiri tidak 
menganggap bahwa aku telah menangkapnya, 
tetapi inilah yang kulakukan: Aku melupakan apa 
yang telah di belakangku dan mengarahkan diri 
kepada apa yang di hadapanku.” (ayat 13)

sebagian orang senang membanggakan 
sukses mereka pada masa lalu. setiap kali 
ada kesempatan, dengan bangga mereka 
akan menceritakannya kepada siapa pun 
yang dijumpainya. Bagaimana respons 
pendengarnya? Bosan!

sejak bertobat, Paulus bekerja bagi Kristus. 
Tetapi Paulus tidak menyatakan kalau dirinya 
telah sempurna dalam mengenal Kristus. 
Keberhasilannya dalam mewartakan injil Kerajaan 
Allah tidak membuatnya pongah. Paulus terus 
berjuang supaya semakin mengenal Kristus. ia 
tidak berhenti pada satu titik keberhasilan untuk 
kemudian menceritakannya kepada setiap orang 
yang ia jumpai, melainkan melupakan semua 
sukses pada masa lalu untuk melakukan karya 
yang lebih baik lagi pada masa depan. Paulus 

menjaga diri supaya pencapaiannya pada masa 
lalu tidak membuatnya merasa puas, bangga, 
dan terhenti karena kepuasan dan kebanggaan 
itu.

Perasaan puas dengan kesuksesan rohani 
pada masa lalu akan membuat kita berhenti 
belajar mengenal Tuhan. Jika hal ini terjadi, 
waspadalah karena berarti kita malah mengalami 
kemunduran! sesungguhnya kita tidak akan 
pernah bisa mencapai kesempurnaan dalam 
mengenal Yesus Kristus, sang Anak Allah 
yang keberadaan-nya melampaui segala 
pengetahuan. Pengenalan iman akan dia tidak 
akan pernah mencapai kesempurnaan hingga 
kita berjumpa dengan-nya kelak. Karena itu, 
jangan merasa puas dengan masa lalu! Lupakan 
sukses masa lalu, teruslah berjuang dalam 
pengenalan akan dia. Terus berkarya adalah 
cerita terbaik daripada sekadar mengungkit 
sesuatu yang sudah berlalu.

Tidak seorang pun mampu mengenal 
kristus dengan sempurna sampai pada 
saat kedatangan-nya yang kedua.

spring oF pLanTing
2 Corinthians 4:7
“Therefore as you have received Christ Jesus the Lord, so 
walk in Him, having been firmly rooted and now being built 
up in Him and established in your faith, just as you were 
instructed, and overflowing with gratitude.” (nAsB)

kolose 2:6-7
“Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan Kita. Karena 
itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu 
berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah 
kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan 
kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.”
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MaTa TerTuju

orang perCaya Masih berguMuL Terhadap 
MasaLah?!

ayat bacaan: ibrani 12:2a
“Marilah kita melakukannya dengan mata yg 
tertuju kepada Yesus.”

Leslie dunkin bercerita tentang anjing yang 
dimilikinya saat ia masih kecil. Kadang-
kadang ayahnya suka menguji kepatuhan 
anjing itu. ia meletakkan sepotong daging 
yang membangkitkan selera dilantai dan 
memberi perintah, “Tidak boleh!”

Anjing itu yang tentunya memiliki dorongan 
yang sangat kuat untuk mendapatkan daging, 
dihadapkan pada situasi yang sangat sulit -- 

dikalangan keKristenan istilah Bergumul/ 
Pergumulan menjadi pernyataan sesuatu hal 
yang ‘favorit’ dan bahkan kesannya rohaniah. 
Tetapi benarkah pernyataan itu sesuai iman 
orang percaya?

Tujuan Tuhan Yesus menyerahkan 
hidupnya diatas kayu salib selain menebus 
hidup seseorang salah satunya adalah 
membayar semua perkara manusia dengan 
lunas. Artinya didalamnya pasti ada kelegaan, 
kelepasan dan kemenangan. dan Yesus 
adalah JALAn! dari sinilah orang percaya 
harusnya memandangnya. Jadi kalau ada 
orang yang mengaku percaya tetapi masih 
berkutat (bergumul) dalam masalahnya pada 
hakekatnya orang tersebut adalah orang 
yang kurang percaya. sebab pada saat 
kita menghadapai masalah/ pencobaan 
sebenarnya Tuhan sudah memberikan jalan 
keluar dengan hikmat kebenaran, hanya saja 
sering sekali hikmat yang Tuhan berikan itu 
tidak sesuai dengan keinginan manusianya 
sehingga terus menerus mencoba mencari 

mematuhi atau melanggar perintah tuannya.
dunkin berkata, “Anjing itu tidak 

pernah mengarahkan pandangannya pada 
daging. Tampaknya ia merasa bahwa jika 
ia melakukannya, godaan untuk melanggar 
perintah itu akan menjadi terlalu besar. Maka 
ia terus-menerus memandang wajah ayah 
saya.”

Kemudian dunkin menerapkannya secara 
rohani demikian, “Ada sebuah pelajaran untuk 
kita semua, yaitu: Arahkan selalu pandangan 
kita pada wajah ‘Tuan’ kita.” maka dia akan 
membawa iman kita pada kesempurnaan!

jalan keluar sesuai dengan apa yang 
dikehendaki. Tetapi dalam hal pekerjaan Tuhan 
yang belum ada terobosan, pertobatan dan 
keselamatan perlu kita pergumulkan dengan 
Tuhan.

yesaya 55:9 “Seperti tingginya langit 
dari bumi, demikianlah tingginya jalan-
Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari 
rancanganmu.”

efesus 1:17-21 dan meminta kepada Allah 
Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang 
mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu 
Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia 
dengan benar. dan supaya ia menjadikan 
mata hatimu terang, agar kamu mengerti 
pengharapan apakah yang terkandung dalam 
panggilan-nya: betapa kayanya kemuliaan 
bagian yang ditentukan-nya bagi orang-orang 
kudus, dan betapa hebat kuasa-nya bagi kita 
yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-
nya, yang dikerjakan-nya di dalam Kristus 
dengan membangkitkan dia dari antara orang 
mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan-
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      Kita memang diselamatkan karena anugerah, tapi kita 
harus terus bergerak maju dari kemuliaan kepada kemuliaan.”

~ dr. edwin Cole

      Jangan pernah mencoba untuk mengubah orang. 
Berdoalah kepada Tuhan, dan biarkan dia yang melakukan 
pengubahan.”

~ joyce Meyer

nya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala 
pemerintah dan penguasa dan kekuasaan 
dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat 
disebut, bukan hanya di dunia ini saja, 
melainkan juga di dunia yang akan datang.

kolose 4:12 “Salam dari Epafras kepada 

kamu; ia seorang dari antaramu, hamba 
Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam 
doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri 
teguh, sebagai orang-orang yang dewasa dan 
yang berkeyakinan penuh dengan segala hal 
yang dikehendaki Allah.”

dosa noMor saTu
Pembicaraan kita tentang dosa akan sedikit 
faedahnya jika tidak mengenali ‘dosa nomor 
satu’ dalam gereja. Bahkan mungkin ini 
adalah dosa nomor satu didunia, yaitu dosa 
yang bikin doa-doa kita gagal. 

dosa itu adalah KeCAmAn/JUdge 
yang bersumber pada dengki, ketidak-
puasan, amarah dan kebencian. Tak ada 
yang memberi lebih banyak kebebasan 
kepada iBLis untuk merusak usaha-usaha 
doa kita selain dari sifat suka mengecam. 
sesungguhnya, sebagaimana doA sangat 
penting bagi Allah, begitu pula KeCAmAn 
sangat penting bagi iblis.

Praying Hyde, si Pahlawan doa itu jarang 
mengucapkan kritik yang tajam didepan 
umum. Tetapi tidak demikian dalam doa-
doanya. Pada suatu hari ia merasakan beban 
untuk mendoakan seorang pendeta india. 
Ketika Hyde mulai berdoa, timbullah rasa 

benci terhadap ulah pendeta india tersebut. 
dalam pikirannya ia mulai mengkritik 
pendeta itu dan berdoa: “Bapa, Engkau 
tahu betapa dinginnya...” Tetapi ada yang 
menghentikannya ditengah doa itu.

seolah sebuah jari menyentuh bibir 
Hyde, dan mengatupkannya. dia mendengar 
suara Allah berkata dengan lembut: “Siapa 
menjamah Dia, berarti menjamah biji 
mataKu.” Hyde berseru: “Ampunilah aku 
Bapa karena aku telah menuduh saudaraku 
dihadapan-Mu.”

Kemudian John Hyde memohon agar 
Tuhan menunjukkan padanya hal-hal yang 
baik dalam kehidupan pendeta tersebut, 
dan ia mulai mengucap syukur atasnya.  
Tidak lama setelah perubahan sikap doanya, 
terjadilah pembaharuan rohani dalam jemaat 
di India itu. Atmosfir kasih menjadi nyata 
dalam gereja.
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penjara pikiran

Kita semua pasti mengenal sikat gigi.
Ya, setiap hari kita menggunakan 
benda yang satu ini. Tapi tahukah 

Anda penemu sikat gigi modern? 
dia bernama william Addis, seorang 
berkebangsaan inggris.

dia memakai tulang yang dilubanginya 
kecil-kecil, kemudian mengisinya dengan 
bulu binatang, serta mengelemnya menjadi 
satu. william pun menjadi jutawan setelah 
idenya dikembangkan menjadi sikat 
gigi berbulu nilon dan diproduksi oleh 
perusahaan Amerika bernama “Du Pont” 
pada tahun 1938.

Tahukah Anda, bahwa saat william 
Addis menemukan konsep sikat gigi, ia 
sedang mendekam di dalam penjara? 

Tubuhnya di penjara, tapi pikirannya tidak 
terpenjara. sementara banyak orang 
yang tidak di penjara, tetapi seringkali 
memenjarakan pikirannya sendiri.

Penjara itu berupa kata-kata: “Tidak 
mungkin”; “Tidak Bisa”; “Tidak mau”; 
“Tidak Berani”; dan tidak-tidak lainnya, 
yang kerap menjadi penghalang kita untuk 
berkembang.

Tuhan memberikan kita potensi 
untuk dikembangkan, secara positif 
dan semaksimal mungkin. Jadi, 
jangan mengizinkan keadaan apapun 
memenjarakan pikiran kita.

mulailah memikirkan sebuah 
kemenangan daripada sebuah kekalahan.
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renungan

keMarahan

suatu hari ada seorang ibu direktur 
sebuah perusahaan besar yang 
bersifat pemarah dan sering 

memarahi orang-orang dekatnya  seperti: 
karyawannya, pembantunya, bahkan juga  
relasi, anak-anak dan suaminya. Lalu ia 
betekad untuk mengurangi marahnya dan 
si ibu tadi datang menemui sang Kakek 
Bijak untuk meminta nasehat dan cara 
untuk mengurangi kemarahannya.  setelah 
mendengarkan semua cerita si ibu lalu 
sang Kakek Bijak memberikan sekantong 
paku dan mengatakan pada si ibu itu untuk 
memakukan sebuah paku di pagar belakang 
setiap kali dia marah.

Hari pertama ibu itu telah memakukan 
48 paku ke pagar setiap kali dia marah. 
Lalu secara bertahap jumlah itu berkurang. 
dia mendapati bahwa ternyata lebih mudah 
menahan amarahnya daripada memakukan 
paku ke pagar.

Akhirnya tibalah hari dimana ibu tersebut 
merasa bisa mengendalikan amarahnya 
secara penuh dan tidak lagi cepat kehilangan 
kesabarannya. dia memberitahukan hal ini 
kepada sang Kakek Bijak, yang meminta 

agar dia mencabut satu paku untuk setiap 
hari penuh dimana dia tidak marah.

Hari-hari berlalu, si ibu berjuang untuk itu 
dan  akhirnya memberitahu sang Kakek Bijak 
bahwa semua paku telah tercabut olehnya. 
Lalu sang kakek menuntun ibu tersebut 
ke pagar: “Hmm kuacungkan dua jempol 
padamu atas perjuanganmu dan kamu 
telah berhasil dengan baik anakku...Tetapi, 
lihatlah lubang-lubang bekas paku di kayu 
pagar ini tidak akan pernah bisa sama seperti 
sebelumnya. Ketika kamu membentak dan 
mengatakan sesuatu dalam kemarahan 
pada seseorang, maka kata-katamu akan 
menghunjam dan meninggalkan bekas 
seperti lubang ini di hati anakmu dan orang 
lain tersebut. Kamu dapat menusukkan pisau 
pada seseorang, lalu mencabut pisau itu 
tetapi tidak peduli beberapa kali kamu minta 
maaf, luka itu akan tetap ada. Dan tahukah 
kamu bahwa luka karena kata-kata adalah 
sama buruknya dengan luka fisik bahkan 
lebih sakit lagi karena terus tersimpan di batin 
bawah sadar anakmu dan orang itu.”

Ambilah semenit saja dari waktu kita 
untuk mengingat dan merenungkan hal ini.

      Apakah anda sedang merasa jauh dari Tuhan? Coba 
tebak, siapa yang sebetulnya sedang bergerak menjauh?”

~ dr. john Maxwell

      makin tinggi otoritas yang anda miliki, makin dalam 
pula anda akan jatuh jika tidak disertai dengan kasih dan 
kerendahan hati.”

~ rick joyner
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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 CaMp
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)
ida (65) 9234 9771

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


