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bintang Dunia 
Article source from http://www.sabda.org

ayat bacaan: Filipi 2:1-18
“Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-
sungut... sehingga kamu bercahaya di antara 
mereka seperti bintang-bintang di dunia.” (ayat 
14-15)

Bintang sepakbola Portugal, Christiano 
Ronaldo, membuat kejutan di madrid pada 
25 Januari 2015. Pemain penyerang Real 
madrid itu menghebohkan penggemarnya 
dengan menyamar sebagai seorang 
tunawisma. Pemain berjuluk CR7 itu bermain 
bola bersama anak-anak di Plaza de 
Callao, di pusat kota madrid.orang-orang 
yang lewat di situ tertegun, karena melihat 
seorang tunawisma begitu mahir bermain 
bola. namun saat pemenang Ballon d’or 
itu membuka penyamarannya, orang-orang 
yang berkumpul -- termasuk anak-anak yang 
bermain dengannya -- seketika terperangah. 
Ronaldo pun segera memberi pelukan hangat 
pada anak-anak dan menandatangani bola 
mereka.

Betapa lebih mencengangkan lagi apa 

yang telah dibuat Yesus! sebagai Allah sejati, 
dia menanggalkan segala atribut keilahian-
nya, dan menjadi manusia sejati dengan 
mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia 
rela memberikan nyawa-nya untuk menebus 
segala dosa yang mendatangkan maut bagi 
manusia. dia tidak hanya bermain-main dan 
memberikan kesenangan sesaat bagi umat 
manusia yang dilawat-nya; dia memberikan 
seluruh hidup-nya bagi kita! sungguh 
menakjubkan, bukan? mengapa? sebab Allah 
sangat mengasihi dan menghargai hidup kita.

Apakah respons yang layak kita berikan 
terhadap fakta ini? Tak ada persembahan lebih 
berharga yang dapat kita berikan kepada-nya 
selain segenap hidup kita. mari persembahkan 
diri kita, dengan rela dipakai sebagai saksi-
nya. Agar banyak orang berdosa mengenal 
dan menerima-nya sebagai Tuhan dan Juru 
selamat. Bersediakah Anda?

allah mengaruniakan nama di atas segala 
nama, agar bumi dan surga menyembah 
serta mengaku: yesus-lah raja.

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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burung pipit

3 hal Dalam hiDup

ayat bacaan: matius 10:29
“Bukankah burung pipit dijual dua ekor 
seduit? Namun seekorpun daripadanya tidak 
akan jatuh ke bumi diluar kehendak Bapamu.”

di ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang 
kedaulatan Bapa atas segala peristiwa yang 
terjadi. Burung pipit yang dijual 2 ekor seduit, 
5 ekor 2 duit (burung yang sangat murah 
harganya) dikatakan TidAK AKAn JATUH ke 
bumi di luar kehendak Bapa. 

“Sebab itu janganlah kamu takut, karena 

Ada 3 Hal dalam hidup yang tidak akan kembali:
1. waktu
2. Kata-kata
3. Kesempatan

Ada 3 Hal yang dapat menghancurkan hidup 
seseorang:
1. Kemarahan
2. Keangkuhan
3. dendam

Ada 3 Hal yang tidak boleh hilang:
1. Harapan
2. Keikhlasan
3. Kejujuran

Ada 3 Hal yang menyegarkan:
1. Kata-kata bijak
2. Hati yang gembira
3. minum air putih

Ada 3 Hal yang paling berharga:
1. Kasih sayang
2. Cinta
3. Kebaikan

Ada 3 Hal dalam hidup yang tidak pernah pasti:

kamu jauh lebih berharga dari banyak burung  
pipit.” (ayat 31) Kemudian Tuhan Yesus 
mengaitkan pernyataannya itu dengan hal 
mengakui dia didepan manusia.

“Setiap orang yang mengakui Aku di depan 
manusia, Aku juga akan mengakuinya di 
depan Bapa-Ku yang di sorga.” (matius10:32) 
Adakah kita takut mengakui dia karena 
adanya resiko-resiko tertentu? seharusnya 
kita tidak perlu takut dengan resiko apapun, 
karena tanpa seijin Bapa, sehelai rambutpun 
tidak akan gugur dari kepala kita.

1. Kekayaan
2. Kejayaan
3. mimpi

Ada 3 Hal yang membentuk watak seseorang:
1. Komitmen
2. Ketulusan
3. Kerja keras

Ada 3 Hal yang membuat kita sukses:
1. Tekad
2. Kemauan
3. Fokus

Ada 3 Hal yang tidak pernah kita tahu:
1. Rezeki
2. Umur
3. Jodoh

TAPi, ada 3 Hal dalam hidup yang PAsTi dan 
TidAK dAPAT di eLAKKAn:
1. Tua
2. sakit
3. mati

Pada akhirnya tinggal 3 hal ini yang harus kita 
miliki iman, Pengharapan & Kasih.



weeklydevotional

kingdomnews  04

      satu-satunya hal yang bisa membuat kita tetap bertahan sampai pada 
kesudahannya ialah kasih yang senantiasa membara kepada Yesus.”

~ John bevere

aDaKah yang Salah??

doeloe... orang tua kita berangkat 
bekerja setelah matahari terbit dan 
sudah kembali ke rumah sebelum 

matahari terbenam. walaupun memiliki anak 
yang banyak. Rumah dan halaman pun tetap 
luas. Bahkan tidak sedikit ada yang memiliki 
kebun. dan semua anak-anaknya bersekolah.

sekarang...Banyak yang berangkat kerja 
subuh dan sampai rumah setelah isya. Tapi, 
rumah dan tanah yang dimiliki tidak seluas 
rumah orang tua kita. dan bahkan banyak 
yang takut memiliki anak banyak karena takut 
kekurangan.

Ada yang salah dengan cara hidup 
orang modeRn. orangtua kita hidup 
tanpa banyak ALAT BAnTU. Tapi TenAng 
menjalani hidupnya. sementara kita yang 
dilengkapi dengan, mesin cuci, kompor gas, 
HP, kendaraan, TV, email, FB, Twitter, i-pad, 
ruangan berAC dll.

HARUsnYA mempermudah hidup ini.
TAPi TeRnYATA TidAK. sampai-sampai, 
tidak sempat kita meniKmATi HidUP, karena 
semuanya dilakukan TeRBURU-BURU.

Berangkat kerja, TeRBURU-BURU. 
Pulang kerja, juga TeRBURU-BURU. makan 
siang, TeRBURU-BURU. di lampu merah, 
TeRBURU-BURU. Berdoapun, TeRBURU-
BURU. Hanya mATi...Yang tidak seorangpun 
mau TeRBURU-BURU. Karena ketakutan 
akan kurangnya harta untuk keluarga sampai-
sampai kita HiTUngAn dalam memBeRi.

sementara  Tuhan tidak pernah hitungan 
dalam memberi rejeki kepada kita. Bahkan 
karena lebih takut kehilangan pekerjaan, 
kita berani melewatkan ibadah. sampai 
dimanakah hidup kita pada hari ini? Apa ini 
terjadi pada diri kita? Hanya kita yang tahu.
semoga menjadi renungan.

maKna renDah hati
ayat bacaan: 1petrus 5:5
“Allah menentang orang yang congkak tetapi 
mengasihani orang yang rendah hati.”

Barangsiapa meninggikan diri, ia akan 
direndahkan dan barangsiapa merendahkan 
diri, ia akan ditinggikan. (Lukas 14:11)

Kerendahan hati memegang teguh 
kebenaran bukan untuk memperlengkapi 
ego untuk mengendalikan orang. Bukan 
juga untuk kemenangan-kemenangan dalam 
debat, melainkan untuk melayani Kristus dan 
mengasihi musuh.

“Yang kami beritakan bukanlah diri kami, 
melainkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, 
dengan diri kami sebagai hamba-hambamu 
karena kehendak Yesus.” (2 Korintus 4:5)

Kerendahan hati menyadari bahwa 
sepenuhnya ia bergantung pada anugerah 
untuk segala pengetahuan dan imannya.

Kerendahan hati mengetahui bahwa ia 
tidak sempurna, dan karenanya mencermati 
dan belajar dari nasehat dan kritik.

“Orang bijak mendengarkan nasehat.” 
(Amsal 12:15)
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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

KeSaKSian

Aku adalah seorang pelayan Tuhan yang 
aktif di ibadah Remaja, ibadah Pemuda 
bahkan ibadah Umum. Hari minggu 

aku full melayani Tuhan, Pagi melayani musik 
di ibadah Umum 1, setelah itu mengajar 
sekolah minggu, setelah itu di Remaja, lalu 
di ibadah Umum sore. Bahkan senin-sabtu 
pun terkadang aku ada di rumah Tuhan entah 
itu rapat dan sebagainya. Aku melakukan hal 
itu yang pasti untuk Tuhan dan hanya untuk 
Tuhan.

Pada suatu saat di ibadah Remaja aku 
serasa ditegur lewat Firman Tuhan yang 
bercerita tentang maria dan marta. Aku sudah 
cukup sering mendengar cerita tentang maria 
dan marta bahkan aku suka menyanyikannya.

“Dua orang bersaudara…Maria dan 
Marta… Tass…. Tass… Boom...Sama sama 
mengundang Yesus dirumahnya…Marta 
sedang sibuk di dapur…Maria duduk di kaki 
Yesus…Mendengar Firman…Mendengar 
Firman…Itu Lebih Baik.”

Lalu setelah beberapa lama, hati kecilku 
berbicara: “Bersama Tuhan.” Aku dengan 
sigap di pemikiranku berkata, “Aku sudah 
bersama Tuhan kok, Aku sudah melayani 

Tuhan bahkan terkadang Senin-Sabtu juga 
ada di Rumah Tuhan.”

Tiba-tiba aku terdiam…dan mengingat 
kembali Firman Tuhan tentang maria dan 
marta, Lalu aku mengakui bahwa aku 
termasuk dalam golongan marta, “Sibuk 
di Dapur” dengan kata lain Aku memang 
melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi 
tidak “Bersama Tuhan”.

Aku tersadar bahwa yang Tuhan ingikan 
dari aku selama ini adalah “Bersama Tuhan” 
dalam artian aku duduk di kaki Tuhan dan 
mendengarkan perkataannya sepenuh 
hati dan mempunyai waktu pribadi dengan 
Tuhan. Lalu akupun berpikir lagi apakah 
salah termasuk golongan seperti marta.
Tetapi hanya satu saja yang perlu: maria telah 
memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan 
diambil dari padanya.” (Lukas 10:42 TB)

Tidak ada salahnya misalnya aku sangat 
sering melayani sampai kelihatannya sibuk 
sekali, itu bukan hal yang salah tapi itu adalah 
hal yang baik. Tetapi dari beberapa hal ini 
Tuhan hanya ingin aku mempunya waktu 
yang terbaik “Bersama Tuhan”. 

Lalu didalam pemikiranku bertanya lagi 
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      satu-satunya hal yang paling diinginkan oleh Roh Kudus 
dari kita adalah peluang supaya dia bisa menyatakan diri-nya 
lewat kita.”

~ Steve Sampson

“Tetapi bukankah Maria dan Marta 
melakukan hal yang sama saja yang 
nantinya berujung ke Tuhan.” Tetapi Tuhan 
menjawabnya: “Marta, Marta, engkau kuatir 
dan menyusahkan diri dengan banyak 
perkara,” (Lukas 10:41 TB)

dalam ayat ini aku melihat Tuhan menegur 
marta dengan kasih, Jadi apa yang dilakukan 
maria dan marta adalah suatu hal yang 
berbeda. Kalau sama, tidak mungkin marta 

sampai di tegur oleh Tuhan.
dalam hal ini aku boleh mengucap 

syukur kalau aku juga boleh ditegur Tuhan, 
kalau aku masih boleh ditegur Tuhan berarti 
Tuhan sangat mengasihi aku, oleh sebab itu 
Aku harus memperbanyak waktu bersama 
Tuhan, Hal ini tidak membuat aku jadi malas 
melayani melainkan harus semakin giat untuk 
melayani Tuhan dan jagan lupa mempunyai 
waktu “Bersama Tuhan”.
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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)
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


