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Ayat Bacaan: Yohanes 13:1-17
“Jadi jikalau Aku, Tuhan dan Gurumu,
membasuh kakimu, maka kamu pun wajib
saling membasuh kakimu.” (ayat 14)
Ketika berusia 10 tahun, aku takut pada guru.
Ketika usiaku beranjak 20, aku berpikir guru
juga manusia biasa. Lalu di usiaku yang ke30, aku mulai merenungkan artinya menjadi
guru. Dan tatkala kucapai usiaku yang ke40, aku menghargai semua guruku. Kini, 60
tahun sudah usiaku, dan semua orang adalah
guruku. Itulah pengakuan rendah hati dari Jet
Lee, artis seni bela-diri senior dan tersohor
itu. Padi kian berisi kian merunduk.
Yesus adalah teladan kerendah-hatian
terbesar. Suasana menjelang penyalibanNya memang tegang. Para murid berselisih
tentang siapa yang terbesar (Markus 9:33-34).
Yakobus dan Yohanes berharap kedudukan
istimewa (Matius 20:20-24). Yudas mengatur
siasat pengkhianatan (Lukas 22:3-6). Masing-

masing sibuk dengan diri, harapan, dan
agendanya. Dalam sempitnya waktu karena
saat kematian-Nya telah dekat (ayat 1), Yesus
tidak mau melewatkan pesan utama ini, yaitu
kerendah-hatian. Keluhuran jiwa yang satu
ini bukan sekedar kesediaan belajar dari
semua orang, melainkan kesediaan untuk
menanggalkan kepentingan sendiri dan
melayani semua orang tanpa kecuali.
Kerendahan hati tercermin pada sikap
kita, baik pasif maupun aktif, terhadap siapa
saja. Kita mau belajar dari semua orang,
entah yang baik maupun yang jahat. Kita
pun bersedia melayani semua orang, entah
sahabat ataukah pengkhianat. Di titik nondiskriminatif inilah teruji kerendahan hati yang
sejati. Sukar memang, tapi itulah kehendak
dan teladan Tuhan Yesus bagi kita.
KESEDIAAN UNTUK MERENDAH TANPA
PILIH-PILIH ADALAH BUKTI KERENDAHHATIAN.

“Accept that you can’t control everything. The only thing you can control one
hundred percent of the time is yourself.” ~ Joel Osteen

fountains in the valleys
Deuteronomy 8:7
“For the Lord your God is bringing you into a good
land, a land of brooks of water, of fountains and
springs, that flow out of valleys and hills.” (NKJV)
Ulangan 8:7
“Sebab Tuhan, Allahmu, membawa engkau masuk ke
dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai,
mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah
dan gunung-gunung.”
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KEPERCAYAAN DIHASILKAN DARI KESETIAAN
Ayat Bacaan: Amsal 20:6
“Banyak orang menyebut diri baik hati tetapi
orang yang setia, siapakah menemukannya?”
Dalam keadaan dunia seperti saat ini, apakah
kita masih dapat menemukan orang-orang
yang dapat dipercaya? Renungkan sejenak dan
tanyakanlah kepada diri anda sendiri, “Apakah
saya adalah orang yang dapat dipercaya?” Bukti
apabila seseorang dapat dipercaya tidak dapat
dilihat hanya dari faktor kejujuran saja, tetapi
terlebih lagi karena ia dapat bertanggung jawab
atas sesuatu yang dibebankan kepadanya.
Kita akan merasa tenang melimpahkan
suatu pekerjaan kepada seseorang, apabila
kita tahu ia akan bertanggung jawab untuk
menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik.
Kepercayaan sangat mahal harganya dan
dibangun selapis demi selapis. Kepercayaan
yang dihancurkan tidak dapat dengan mudah
atau langsung dikembalikan ke tingkat
yang sama seperti sebelumnya. Lapisan
kepercayaan tersebut harus ditata kembali
dari tingkat paling bawah. Dalam kehidupan
pernikahan, suami atau istri akan mendapatkan
kepercayaan dari pasangannya apabila ia dapat
bertanggung jawab atas komitmen yang telah
mereka buat. Kepercayaan akan membentuk
rasa aman dan rasa aman merupakan suatu
kekuatan yang besar di dalam hubungan
pernikahan. Jika pasangan kita tidak dapat
menjaga kepercayaan yang diberikan, maka
benih permasalahan akan bertumbuh subur
dalam kehidupan pernikahan.
Demikian juga dalam hubungan orangtua

dan anak. Ketika saya mulai kuliah (mahasiswa),
barulah ayah saya memberikan ijin bergaul
dengan siapa saja, termasuk lawan jenis.
Merupakan suatu kebanggaan yang diberikan
seorang ayah kepada anaknya dalam sebuah
kalimat “DAPAT DIPERCAYA”. Kepercayaan
juga terjalin dalam hubungan pimpinan dan
anak buah. Saya masih ingat, saat saya lulus
sarjana dengan nilai terbaik dan mulai bekerja
dari tingkat bawah. Melalui kesetiaan dan
tanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang
diberikan kepada saya, promosi demi promosi
terjadi tanpa diminta, sampai di puncak karir
dengan diberikan kepercayaan yang besar dan
tentunya saya pun tetap menjaga kepercayaan
yang diberikan oleh pemimpin. “Barangsiapa
setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga
dalam perkara-perkara besar”.
Sebuah kehormatan yang sangat tinggi
nilainya apabila kita dapat dipercaya oleh
Raja kita, Yesus Kristus untuk melakukan
kehendakNya bagi setiap generasi ini. Untuk
bisa tetap menjaga kepercayaan tersebut, kita
perlu menjaga hidup kita sedemikian rupa, tetap
rendah hati sebesar apapun kemuliaan yang
diterima dan terus mengerjakan keselamatan
kita. Biarlah kesetiaan dapat ditemukan di
antara kita sehingga kita dapat dipercaya.
Matius 25:21 “Maka kata tuannya itu
kepadanya: baik sekali perbuatanmu itu, hai
hambaku yang baik dan setia; engkau telah
setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan
kepadamu tanggung jawab yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan
tuanmu.”

Dalam hidup ini tidak ada orang yang tak bisa dan tak mampu,
melainkan hanyalah orang yang ingin dan orang yang tak ingin.”

~ Anonim
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hidup bahagia yang sederhana

A

rthur Ashe, pemain Wimbledon
legendaris sekarat karena AIDS yang
berasal dari darah yang terinfeksi
virus ketika operasi jantung pada 1983. Dia
menerima surat dari para penggemarnya, salah
satu dari mereka ada yang menyampaikan:
“Mengapa Tuhan memilih Anda untuk
mendapatkan penyakit yang buruk seperti
ini??” Terhadapnya, Arthur Ashe menjawab:
“Lima puluh juta anak mulai bermain tenis,
lima juta dari mereka belajar bagaimana
bermain tenis, lima ratus ribu belajar tenis
secara profesional, lima puluh ribu bertanding
dalam turnamen, lima ribu mencapai Grand
Slam, lima puluh mencapai Wimbledon,
empat mencapai semifinal, dua mencapai
final dan ketika saya menggenggam pialanya,
saya tak pernah bertanya pada Tuhan,
‘Kenapa (harus) saya?’ Jadi ketika sekarang
saya sakit, bagaimana bisa saya menanyakan
kepada Tuhan, ‘Kenapa (harus) saya?’”
Kebahagiaan
membuatmu
tetap
manis. Cobaan membuatmu kuat.
Kesedihan membuatmu tetap menjadi
manusia. Kegagalan membuatmu tetap
Do you know the meaning of GOOD
MORNING ?
G: Get up.
O: Open your heart.
O: Open your mind.
D: Dedicate your day.

rendah hati.
Kesuksesan
membuatmu
tetap
berpijar. Namun, hanya iman yang
membuatmu tetap melangkah.
Kadang engkau merasa tidak puas
terhadap kehidupanmu sementara banyak
orang di dunia ini memimpikan bisa hidup
sepertimu.
Anak kecil di ladang memandang pesawat
terbang di atasnya, dan memimpikan bisa
terbang, tetapi sang pilot di pesawat itu
memandang ladang di bawahnya dan
memimpikan bisa pulang ke rumah. Begitulah
hidup. Nikmatilah hidupmu.
Jika
kekayaan
adalah
rahasia
kebahagiaan, tentu orang-orang kaya akan
menari-nari di jalanan. Tapi? Hanya anak2anak miskinlah yang melakukannya.
Jika kekuatan memang menjamin
keamanan, tentu orang-orang penting akan
berjalan tanpa pengawalan. Tapi? Hanya
mereka yang hidup sederhana yang bisa tidur
nyenyak.
Hiduplah sederhana. Berjalanlah dengan
rendah hati. Dan mencintailah dengan tulus.
M: Meditate with God.
O: Optimise your hopes.
R: Rebuke all evils.
N: Never say never.
I: Improve your skills.
N: Nothing should scare you .
G: Go out with hope.

So...I say GOOD MORNING and have a Blessed Day!

The real CHAMPION is not only winning the competition,
but it for every one who can stand up for every failure.”
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PIKIRAN TIDAK SADAR & BAWAH SADAR

P

ikiran adalah Pusat Kesadaran yang
memproses Pemikiran, Ide, Persepsi, dan
Perasaan, serta menyimpan Pengetahuan
serta memori. Sebagaimana otak yang terdiri
atas beberapa bagian, pikiran juga terdiri dari
beberapa tingkat, yaitu ada Pikiran Tidak Sadar
(Unconscious Mind) dan Pikiran Bawah Sadar
(Subconscious Mind).
Pikiran Tidak Sadar adalah pikiran yang
sudah ada sejak anda dalam kandungan. Pikiran
tidak sadar berfungsi untuk mengatur proses
kehidupan suatu makluk hidup. Jika anda
mengenal orang yang terlalu takut mati, takut
sakit, takut miskin, atau tidak bisa mengendalikan
nafsu seks-nya, maka artinya orang tersebut
belum bisa menguasai Pikiran Tidak Sadarnya.
Pikiran Bawah Sadar adalah Pikiran yang
terbentuk dari Pengalaman Hidup. Isinya
adalah rekaman mengenai apa yang dirasakan,
didengar, dan dilihat seseorang mulai sejak dalam
kandungan. Pikiran Bawah Sadar membentuk:
Kepribadian, Identitas diri, Keyakinan, Sifat dan
Tingkah Laku.

Pikiran Bawah Sadar juga merupakan
Gudang Memori sejak masa kecil hingga masa
kini. Bahkan memori yang sudah terlupakan
secara sadar, masih bisa dimunculkan lagi
apabila seseorang bisa membuka pikiran bawah
Sadarnya.
Jika anda mengenal ada orang yang punya
Mental Block, seseorang yang yakin bahwa
dirinya tidak mampu, tidak bisa mengubah
kebiasaan buruknya itu artinya dia terbelenggu
oleh Pikiran Bawah Sadarnya sendiri.
Pikiran bawah sadar seorang Salesman
terbentuk dari perjalanan dan pengalaman.
Pengalaman diterima dan ditolak, serta
Pengalaman berhasil dan gagal. Semakin sering
anda melakukan Proses Penjualan, yang semula
dilakukan secara sadar, secara bertahap proses
tersebut akan berpindah menjadi proses menjual
di bawah sadar.
Luar biasa bukan Pikiran yang di berikan
oleh Tuhan kepada anda? Untuk itu, isilah Pikiran
anda dengan pikiran yang membangkitkan
keimanan anda kepada Tuhan!
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self reflection

MEMPROGRAM PIKIRAN KITA

P

emenang game “Jeopardy” di USA
bernama Watson, mengalahkan dua
finalis lainnya, Ken dan Brad. Tetapi
Watson tidak tersenyum saat di umumkan
sebagai pemenang. Maklum saja, Watson
adalah nama sebuah komputer!
Orang berlomba membuat komputer
yang bisa menyamai otak. Fujitsu membuat
komputer tercanggih, K-computer, yang
dapat menghitung 4x lebih cepat dan
menyimpan data 10x lebih banyak dari
otak. Bila servernya itu di kumpulkan,
maka dibutuhkan satu kota kecil untuk
memuatnya dan 9,9 juta watt listrik (kirakira untuk 10.000 rumah).
Bandingkan dengan “server” yang ada
dalam kepala kita yang besarnya hanya
2 kepalan tangan dengan berat 1,5kg
dan menggunakan listrik 20 watt. Otak
manusia merupakan mesin tercanggih
di alam semesta, bagaimana merawat
“server” kita?
“GARBAGE IN, GARBAGE OUT.” Bila
kita memasukkan data yang salah, tak
peduli betapa canggih program komputer
kita, yag keluar adalah sampah.
Kita tak bisa berharap menjadi seorang
pemenang bila memikirkan hal-hal yang
negatif.
Kita tak bisa berharap hidup dekat
TUHAN bila memenuhi otak kita dengan

gambar seronok.
Kita tak mungkin berhasil di masa
depan bila paradigma di kuasai masa
lalu. Jangan berharap berjalan ke kiri bila
pikiran kita ke kanan.
PASANG “FIREWALL” untuk memblokir
program yang tidak kita inginkan. Memang
kadang terlintas pikiran yng tidak benar/
jahat / kotor, tapi kita perlu cepat-cepat
memblokirnya.
KUASAI PIKIRAN KITA dan PIKIRKAN
HAL-HAL YANG BENAR!!! DELETE
OLD PROGRAMS...Program lama yang
menghambat perlu di hapus: kekecewaan,
kekuatiran, dendam, ketakutan, dan lainlain.
“Reprogram” dengan Input yang
Menguatkan & Memberi Inspirasi. Semua
di mulai dari PIKIRAN yang menjadi
sumber dari kesuksesan, kekayaan,
penemuan, inovasi dan prestasi.
Jadi, ATURLAH APA YANG KITA
PIKIRKAN... BE CAREFUL WHAT YOU
THINK, BECAUSE YOUR THOUGHTS
RUN YOUR LIFE!!!
Amsal 17:24
“Pandangan orang berhikmat tertuju pada
hikmat, tetapi mata orang bebal melayang
sampai ke ujung bumi.”

Dalam hidup ini tidak ada orang yang tak
bisa dan tak mampu, melainkan hanyalah orang
yang ingin dan orang yang tak ingin.”
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ABOUT

ROCK MINISTRY SINGAPORE
KOMUNITAS
MESIANIK (KM)

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
YOUTH SERVICE
5 PM, Saturday, 8 April 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

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

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
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