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IMan yang Teguh
Article source from http://www.sabda.org

ayat Bacaan: 1 Petrus 5:8-9
“Lawanlah dia dengan iman yang teguh, 
sebab kamu tahu bahwa semua saudara 
seimanmu di seluruh dunia menanggung 
penderitaan yang sama.” (ayat 9)

Petrus semasa hidupnya, memiliki 
pengalaman yang nyata dengan Yesus. di 
suatu kesempatan Petrus pernah membuat 
pernyataan yang sangat meyakinkan, yaitu: 
“Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan 
mati bersama-sama dengan Engkau!” (Lukas 
22:33). namun, pada kenyataannya Petrus 
justru menyangkal Yesus hingga tiga kali 
sebelum ayam berkokok (Lukas 22:54-62).

sebelumnya, Petrus sudah diingatkan 
oleh Yesus bahwa: “Iblis telah menuntut 
untuk menampi kamu seperti gandum, 
tetapi Aku (Yesus) telah berdoa untuk 
engkau (Petrus), supaya imanmu jangan 
gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah 
insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.” 
(Lukas 22:31-32). Pengalaman Petrus itu 
justru memperkaya dan mendewasakan 

imannya, sehingga Petrus menuliskan 
suatu pernyataan yang luar biasa; “Sadarlah 
dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, 
berjalan keliling sama seperti singa yang 
mengaum-aum dan mencari orang yang 
dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman 
yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua 
saudaramu di seluruh dunia menanggung 
penderitaan yang sama.” (1 Pet. 5:8-9).

Tantangan iman terbesar masa kini 
bukan berupa aniaya fisik, tetapi yang perlu 
kita waspadai adalah tawaran hidup yang 
nyaman dan mudah dengan menghalalkan 
segala cara. marilah kita sadar dan berjaga-
jaga, karena lawan kita adalah iblis. Lawanlah 
dia dengan iman yang teguh di dalam 
Kristus! dengan berpegang pada prinsip-
prinsip kebenaran Firman-nya. marilah kita 
meneguhkan iman agar kita bisa melawan 
tipu muslihat iblis.

IMan yang Teguh MaMPu 
MenghancurKan TeMBOK 
KeLaLIMan.

OPen rIvers In hIgh PLaces
Isaiah 43:19
“Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth; 
Shall you not know it? I will even make a road in the 
wilderness and rivers in the desert.” (nKJV)

yesaya 43:19
“Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, 
yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu 
mengetahuinya? Ya Aku hendak membuat jalan 
di padang gurun dan sungai-sungai di padang 
belantara.”
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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 atau 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 berpikir 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 
atau gagal), janganlah Anda berpikir 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 atau memasukan ke dalam 
pikiran Anda bahwa: Anda sudah tidak 
layak lagi, sedangkan Tuhan selalu melihat 
kedepan 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 atau 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 BeRPiKiR: Roma 
8:37 (TB) “Tetapi dalam semuanya itu kita 
lebih dari pada orang-orang yang menang, 
oleh Dia yang telah mengasihi kita.”

romans 8:37 (KJv)
“Nay, in all these things we are more than 
conquerors through him that loved us.”

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



weeklydevotional

kingdomnews  04

segera BerPaLIngLah

Charles Haddon spurgeon, 
pengkhotbah inggris tersohor abad 
ke-19, mungkin akan tetap tinggal 

dalam kegelapan dan keputusasaan jika ia 
tidak terjebak badai salju dalam perjalanan 
ke gereja. ia berbelok ke sebuah gereja 
kecil. Hanya ada 15 orang di sana. Karena 
cuaca buruk, pendeta tidak hadir. seorang 
jemaat biasa yang rendah hati dan tidak 
berpendidikan mulai berkhotbah.

ia mengutip Yesaya 45:22. meskipun tidak 
fasih berkhotbah, ia berbicara dengan penuh 
keyakinan, “sahabat-sahabatku yang kekasih, 
ini adalah ayat yang paling sederhana. Ayat 
ini mengatakan, ‘Berpalinglah!’ Berpaling 
tidak menimbulkan rasa sakit. Tidak perlu 
mengangkat kaki atau tangan, hanya berpaling. 
Orang tidak perlu pergi ke perguruan tinggi 
untuk mempelajari bagaimana berpaling. 
Mungkin Anda orang yang paling bodoh, 

namun anda masih bisa berpaling. Seseorang 
tidak perlu berumur 1.000 tahun supaya tahu 
berpaling. Setiap orang bisa berpaling. Anak-
anak pun tahu cara berpaling.” Ya, berpaling, 
atau dalam bahasa ibrani panah, berarti 
memandang ke arah atau bergerak menuju 
sesuatu atau seseorang.

Yesus berkata, “Berpalinglah kepada-
Ku dan lihatlah Aku berkeringat darah. 
Berpalinglah kepada-Ku dan lihatlah, Aku 
tergantung di kayu salib. Berpalinglah kepada-
Ku dan lihatlah, Aku mati dan dikuburkan dan 
Aku bangkit kembali. Berpalinglah kepada-Ku 
dan lihatlah, Aku naik ke surga dan duduk 
di sebelah kanan Bapa. Hai orang-orang 
berdosa yang malang, berpalinglah dan 
lihatlah kepada-Ku!” 

BerPaLIngLah DarI MasaLah Dan 
LIhaTLah KePaDa yesus.

MeLengKaPI DIrI unTuK KeJaDIan yang TePaT

Bayangkan jika saudara membutuhkan 
bimbingan di tengah-tengah 
keputusan, atau saat sedang 

dihadapkan godaan yang sulit dan 
membutuhkan kemenangan. Roh Kudus 
memasuki gudang mental dan melihat 
sekeliling untuk senjata yang tersedia, tetapi 
semua yang ia dapatkan adalah Yohanes 
3:16, Kejadian 1:1 dan Amanat Agung.

Ayat-ayat tersebut adalah pedang yang 
hebat, tetapi mereka tidak cocok untuk setiap 
pertempuran. satu-satunya solusi adalah 
dengan berkomitmen untuk menghafal 
Firman Tuhan. dalam artikel ini, berdasarkan 
buku “Spiritual Disciplines for the Christian” 
oleh donald whitney adalah 4 alasan yang 
bagus untuk menghafal Firman Tuhan hari ini.

1. Menghafal ayat Menyediakan 
Kekuatan rohani.
Tidaklah heran, bahwa daud menulis, 
“Saya telah menyimpan perkataan-Mu 
dalam hatiku, supaya saya tidak berbuat 
dosa terhadap Engkau.” Ketika Firman 
Tuhan tersimpan dalam pikiran anda, Roh 
Kudus dapat membawa ke perhatian anda 
kebenaran Firman Tuhan yang bersangkutan 
pada saat yang tepat, memberikan saudara 
senjata yang membuat perbedaan dalam 
peperangan rohani.

2. Menghafal ayat Mempersiapkan Kita 
untuk Bersaksi dan Konseling.
Baru-baru ini, ketika saya sedang berbicara 
dengan seseorang tentang Yesus, ia 
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mengatakan sesuatu yang membawa ke 
pikiran sebuah ayat yang saya hafal. saya 
mengutip ayat itu, dan itu adalah titik balik 
dalam percakapan yang mengakibatkan 
dia mengaku iman kepada Kristus. saya 
sering mengalami hal serupa dalam 
percakapan konseling. Tetapi sampai ayat-
ayat tersembunyi dalam hati, mereka tidak 
tersedia untuk digunakan dengan mulut.

3. Menghafal ayat Menyediakan sarana 
untuk Bimbingan Tuhan.
daud menulis, “Kesaksian-Mu adalah 
kesukaan saya; mereka adalah penasihat 
saya.” sebagaimana manfaat sebelumnya, 
Roh Kudus akan membawa ayat-ayat ke 
pikiran demi memberikan bimbingan tepat 

waktu untuk diri kita sendiri.

4. Menghafal ayat Menstimulasi Meditasi 
Firman Tuhan.
salah satu manfaat yang paling menakjubkan 
dari menghafalkan Firman Tuhan adalah 
kesempatan untuk meditasi. Bila anda 
telah hafal ayat Alkitab, anda dapat 
merenungkannya di mana saja setiap saat 
sepanjang siang atau malam hari. Kemudian 
anda dapat menjadi seperti daud yang 
berseru, “Oh betapa aku mencintai hukum-
Mu, kurenungkan sepanjang hari.”

Demi Tuhan, sebagai ungkapan keinginan 
anda untuk digunakan oleh Dia, isilah 
persenjataan roh anda.

      if you’re feeling tired, see the Lord as your strength, 
revitalizing your mind and your body today (see Hab 3:19)..”

~ Joseph Prince
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seLF reFLecTIOn

Pertanyaan yang sangat perlu 
direnungkan setiap saat, “What does 
motivate me to wake up (to go to 

work or to school or to do activity) every 
morning?” Hasil riset yang dapat dipercaya 
menunjukkan: mahasiswa: “Sudah terlanjur 
bayar uang kuliah, jadi ya terpaksa berangkat 
kuliah dan tidak mau rugi.” Karyawan atau 
pengusaha: “Lumayan nih income per hari, 
dapat duit. Jadi, ga mau rugi.” Turis: “Kan 
sudah bayar tiket dan akomodasi. Jadi, 
ga mau rugi (waktu) nih.” Yang sedang 
menganggur: “Punya banyak waktu untuk 
cari kerja atau main game. Ga mau rugi.” 
ibu rumah tangga: “Siapa lagi yang ngurus 
rumah.”

mayoritas jawaban adalah “Ga mau rugi 
(waktu)”. Kondisi ‘rugi’ terjadi ketika “What 
you give” lebih besar daripada “What you 
get”, atau dalam istilah ekonomi, expense 
lebih besar daripada income. seperti 
halnya cerita anak yang hilang dalam 
Lukas 15. Ketika anak bungsu ini melarat, 
dia mengalami rugi besar karena tidak ada 
income, savingnya juga habis dan sama 
sekali tidak ada investment. Yang ada 
hanyalah penyesalan. Pada akhirnya, dia 
sadar bahwa dia harus menukar jasa untuk 
menghasilkan sesuatu. dengan kata lain, dia 
harus bekerja, yang ternyata hanya sekedar 

cukup untuk makan (income=expense).
Pada hakekatnya, kerja merupakan 

aktivitas yang dilakukan seseorang untuk 
mendapatkan sesuatu. Alangkah baiknya 
jika prinsip “begin from the end” diaplikasikan, 
yaitu ketahuilah dengan jelas apa rencana 
Tuhan, garis finish kita dan akhirnya kita 
akan menuai apa yang kita tabur. seperti 
cerita Yusuf yang mendapatkan hikmat 
melalui mimpi dari Tuhan dan kerja sebagai 
proses penggenapan rencana Tuhan 
(Kejadian 38:5) dan akhirnya menikmati 
hasilnya (Kejadian 47:5-6).

seperti Lukas 10:2 “Kata-Nya kepada 
mereka: ‘Tuaian memang banyak, tetapi 
pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada 
Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia 
mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian 
itu’”. milliki motivasi bangun pagi sebagai 
pekerja yang melakukan apa saja untuk 
dapat memuliakan nama Tuhan dan 
memberkati orang di sekitar kita.

Tanamkanlah juga bahwa kita “bekerja 
di ladang Tuhan” dan bekerja merupakan 
bagian dari pelayanan di market place, 
dan sebagai parameter, kepuasan anak 
Tuhan adalah sadar bahwa kita bekerja 
untuk memuliakan Tuhan dengan cara kita 
bersikap, berpikir dan mengambil keputusan 
dan bertindak.

MOTIvasI Bangun TIDur seTIaP PagI

      some people could drastically change the quality of their 
life just by changing who they spend time with.”

~ Joyce Meyer

      The antidote to worry is worship.”
~ rick Warren
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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
5PM • Saturday, 18 March 2017
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


