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Kepala Orang Benar
Article source from http://www.sabda.org

ayat Bacaan: amsal 10:1-10
“Berkat ada di atas kepala orang benar, 
tetapi mulut orang fasik menyembunyikan 
kelaliman.” (ayat 6)

seorang kawan saya mengalami kecelakaan 
saat naik motor. nyawanya berhasil 
diselamatkan, namun tingkah lakunya 
menjadi aneh dan ia sering sakit kepala. 
Ternyata, saat jatuh kepalanya membentur 
aspal sehingga gegar otak. Karena kepala 
itu sangat vital, saat naik sepeda motor atau 
mengunjungi proyek pembangunan, kita 
diwajibkan memakai helm.

Menurut firman Tuhan, berkat ada di atas 
kepala orang benar. mengapa? di dalam 
kepala, tepatnya otak atau pikiran, kita 
memikirkan dan memutuskan tindakan kita. 
Keputusan kita sangat dipengaruhi berbagai 
pertimbangan atau pengetahuan yang 
sebelumnya sudah kita miliki. Kalau kepala 
kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, 
kita dapat relatif lebih mudah mengambil 

keputusan yang benar. namun, kalau pikiran 
kita dikuasai berbagai keinginan daging, 
kita akan cenderung mudah berkompromi 
dengan dosa.

orang Kristen perlu menjaga dan 
melindungi kepala atau pikirannya. setiap 
waktu, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, godaan dosa dapat saja 
muncul. Kita memerlukan kebenaran 
firman Tuhan untuk melindungi pikiran dan 
menangkis godaan jahat tersebut. Karena 
itu, merenungkan kebenaran firman Tuhan 
hari demi hari sungguh vital bagi orang 
percaya. Ketika kita hidup dalam takut akan 
Tuhan dan berpegang pada firman-Nya, kita 
akan terlindung dari godaan dosa sehingga 
dapat menikmati berkat-Nya. Saat kepala kita 
diisi segala sesuatu yang benar dan kudus, 
kita akan lebih mudah mengucapkan dan 
mengerjakan hal-hal yang benar.

pIKIran yang Benar MengaraHKan 
KITa KepaDa TInDaKan yang Benar.

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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yang seDIKIT MenJaDI BanyaK
ayat Bacaan: Mazmur 107:33
“DibuatNya sungai-sungai menjadi padang 
gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi 
tanah gersang.

Tuhan bisa memperbanyak milik kita dan juga 
bisa mengurangi apa yang kita punya. Hidup 
kita bisa menghasilkan buah yang lebat tetapi 
Tuhan juga membuat hidup kita kering seperti 
pasang pasir yang gersang.

Tuhan mengurangi sesuatu yang ada 

pada kita, pada saat kita menjauhkan diri 
darinya. sebaliknya jika kita menyerahkan diri 
kepadanya, maka ia akan memperbanyak 
hal-hal kecil yang kita miliki.

Kekeringan akan diubahnya menjadi 
padang yang subur. Beserta dengan Allah, 
walaupun sedikit bisa menjadi banyak.
sedangkan tanpa Allah yang banyak bisa 
menjadi sedikit bahkan hilang lenyap.
Renungkan dan jadilah bijak.

perMennya MasIH Terasa ManIs DI lIDaH

seorang lelaki tua terbaring lemah di 
sebuah rumah sakit. seorang pemuda 
datang membesuknya setiap hari dania 

menghabiskan waktu berjam-jam bersama 
lelaki tua itu. menyuapinya, membersihkan 
badannya dan membimbingnya berjalan-
jalan di taman, lalu membantunya kembali 
berbaring. dan baru pergi setelah merasa 
tenang bahwa orang tua itu sudah bisa 
ditinggal.

suatu ketika perawat yang datang memberi 
obat dan memeriksa kondisi orang tua itu 
berkata, “Ya Tuhan, Tuhan telah memberkahi 
Bapak dengan anak yang berbakti. Setiap hari 
ia datang untuk mengurus Bapak.”

Tanpa berkata lelaki tua itu memandang 
perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua 
matanya. Kemudian berkata dengan nada 
sedih, “Saya berangan-angan, andai ia adalah 
salah seorang anakku! dia adalah anak yatim 
di lingkungan tempat tinggal kami. suatu 

ketika saya melihatnya menangis di pintu 
gereja setelah kematian ayahnya. maka saya 
pun membujuknya dan membelikan permen 
untuknya. setelah itu saya tidak pernah lagi 
berbincang dengannya.

Ketika ia tahu bahwa saya dan istri sudah 
tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap 
hari untuk memastikan kami baik-baik saja.

Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, 
ia mengajak saya dan istri saya tinggal di 
rumahnya dan membawa saya ke rumah sakit 
untuk berobat. 

saya pun bertanya, “Nak, mengapa 
engkau menyusahkan diri mengurus kami?” 
sambil tersenyum ia menjawab, “Manis 
permennya masih terasa di mulut saya...”

Tuhan telah tetapkan Hukum 3T (Tanam-
Tabur-Tuai) Setiap dari kita akan memetik 
hasil dari apa yang dulu pernah kita tanam. 
Karena itu tanamlah kebaikan walaupun cuma 
memberi senyuman.

     Kegundahan terjadi karena anda lebih sering memikirkan 
hal buruk akan terjadi ketimbang optimis dengan hasil baik.”
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BerpOlITIK Dengan TuHan 

KeKuaTIran: BuKTI KeTIDaKpercayaan

selesai tidaknya pergumulan kita kadang 
bergantung dengan kejujuran kita di 
hadapan TUHAn, dan bagaimana kita mau 
terbuka saat Roh Kudus mengoreksi hati 
kita dengan sangat lembut. Tetapi seringkali 
kita BeRPoLiTiK dengan Tuhan dengan 
cara berdalih-dalih, padahal hal itu malah 
merugikan diri kita sendiri.

semisal Tuhan menegur kita akan 
ketamakan kita, kita masih sering berpura-
pura tidak merasa ada ketamakan, padahal 
hati kita terus melekat pada harta, kita 

ayat Bacaan: Mazmur 112:1-10
“Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya 
tetap, penuh kepercayaan kepada TUHAN.” 
(ayat 7)

semua orang pasti punya rasa kuatir karena 
kuatir adalah hal yang manusiawi, tapi jika 
setiap saat dan setiap waktu kita terus 
hidup dalam kekuatiran itu sama artinya 
kita tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya;  
kita meragukan kuasa Tuhan dan bimbang 
terhadap semua janji-janji Tuhan.

“...orang yang bimbang sama dengan 
gelombang laut, yang diombang-ambingkan 
kian ke mari oleh angin. Orang yang demikian 
janganlah mengira, bahwa ia akan menerima 
sesuatu dari Tuhan.”  (Yakobus 1:6-7).  

orang yang kuatir membuktikan bahwa 
ia tidak menyadari kasih dan pemeliharaan 
Tuhan dalam hidupnya, padahal “...TUHAN itu 
baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, 
dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun.”  
(mazmur 100:5).

Firman-Nya juga mengatakan,  “Jadi jika 
kamu yang jahat tahu memberi pemberian 

seringkali menipu diri sendiri dan tak mau 
mengakui setiap kelemahan yang Tuhan 
tunjukkan.

Padahal Tuhan ingin mengajar kita untuk 
melepaskan kecintaan kita pada harta, tapi 
kita terus saja berdalih-dalih dan tidak mau 
mengakuinya. Hal itu justru yang membuat 
proses Tuhan untuk hidup kita tidak maju-
maju dan kita belum bisa menikmati 
KeHoRmATAn menJAdi BendAHARA 
TUHAn di dalam dunia.

demikian pula halnya dengan kepahitan, 

yang baik kepada anak-anakmu, apalagi 
Bapamu yang di sorga! ia akan memberikan 
yang baik kepada mereka yang meminta 
kepada-Nya.”  (Matius 7:11).

Jika kita menyadari akan kasih dan 
pemeliharaan Tuhan kita dapat berkata 
seperti rasul Paulus katakan,  “Siapakah 
yang akan memisahkan kita dari kasih 
Kristus? Penindasan atau kesesakan 
atau penganiayaan, atau kelaparan atau 
ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? 
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari 
pada orang-orang yang menang, oleh Dia 
yang telah mengasihi kita.”  (Roma 8:35, 37).

 mulai hari ini ambil tindakan tegas untuk 
membuang semua kekuatiran yang selama 
ini terus membelenggu hidup kita.  Ketika 
seseorang kuatir sama artinya ia telah 
membuang-buang energi mental secara 
bodoh, sebab kira-kira sembilan puluh dua 
persen dari kekuatiran tidak pernah terjadi.
sayang bukan?

Cara untuk berhenti dari rasa kuatir 
adalah banyak berdoa dan belajarlah untuk 
senantiasa bersyukur di segala keadaan.
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jika kita masih ada ganjalan dengan 
seseorang, kita seharusnya sadar dan 
cepat membereskannya, bukan berdalih-
dalih menutupi perasaan pahit hati kita dan 
berbuat seolah-olah TIDAK ADA APA-APA 
YAng PeRLU diBeResKAn, supaya kita 
tampak kuat dimata kita sendiri, padahal 
Tuhan sedang menunggu kita jujur dan 
membereskannya di hadapan tahta kasih 
karunia-Nya.

“Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain 
setiap hari, selama masih dapat dikatakan 
‘hari ini’, supaya jangan ada di antara kamu 
yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya 
dosa.” (ibr 3:13).

mari saudara, kita harus mulai belajar 
JUJUR dengan hati kita sendiri dan TeRBUKA 
di hadapan Tuhan, sebab Roh Kudus selalu 
menegur dengan sangat lembut, dan 
sebaliknya kita dengan mudah mengabaikan 
peringatan-Nya dan MENGHINDAR dari 
setiap TEMPELAKAN-TEMPELAKAN lembut-
nya, ini yang amat berbahaya.

Berhati-hatilah sebab jika hati kita sudah 
mengeras karena sering mengabaikan 
teguran lembut-nya, maka kita makin 
sulit mendengar suara-nya dan suara 
kedagingan kitalah yang akan kita 
anggap suara Tuhan.

     Life is an echo. what you send out comes back, what you sow you reap, 
what you give you get and what you see in others exists in you. (Hidup itu 
seperti gema, apa yang anda tanam anda panen, apa yang anda beri anda 
dapatkan dan apa yang anda lihat di orang lain ada dalam diri anda)”
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self reflecTIOn

1.  mereka yang bisa menJiLAT, bisa pula 
menggigiT

2.  Tidak ada yang lebih HinA daripada 
menghormati seseorang, HAnYA 
karena didasarkan pada KeTAKUTAn

3.  Anda terlahir sebagai sesuatu yang 
AsLi. Jangan mau meninggal sebagai 
sesuatu yang TiRUAn

4.  Tidak peduli seberapa sibuknya anda 
hari ini, anda tetap harus meluangkan 
wAKTU untuk membuat orang lain 
merasa PenTing

5.  CARA kita melihat dunia, 
menCiPTAKAn dunia yang kita lihat

6.  Jika anda ingin menaklukkan 

KeTAKUTAn, jangan duduk dirumah 
dan memikirkan hal itu. Pergilah keluar 
dan siBUKKAn diri anda

7.  KeBenARAn tidak selalu sama 
dengan keputusan mAYoRiTAs

8.  Bergaullah dengan orang-orang yang 
LeBiH BAiK, karena mereka akan 
membawa anda KE-ARAH yang lebih 
baik pula

9.  Bukti dari KeBesARAn, adalah 
bertahan dalam KRiTiK dan tidak 
menyimpan KeBenCiAn

10.  manusia membutuhkan KesULiTAn, 
karena mereka diperlukan untuk 
menikmati KesUKsesAn

shalom, hidup ini banyak pilihan dan 
banyak juga yang sia-sia. Kita diberi 
kuasa Roh Kudus untuk mendisiplin 

dan menertibkan diri sendiri.
Jadi pilihlah yang berguna dan 

membangun kualitas hidup roh, jiwa, dan 
tubuh terutama kepada orang lain didasari 
dengan kasih, iman, dan pengharapan 
yaitu sesuai firman Kristus.

Tidak menyia-nyiakan kasih 
karunianya dan penyertaannya, “‘Segala 
sesuatu diperbolehkan.’ Benar, tetapi 
bukan segala sesuatu berguna. ‘Segala 
sesuatu diperbolehkan.’ Benar, tetapi 
bukan segala sesuatu membangun.” 1 
Korintus 10:23

Be wise, be mercyful and grace 
abounds u!

dengan jelas firman Tuhan katakan: 
apapun yang kita ucapkan itu 
yang Tuhan jadikan dalam hidup 

seseorang. (Bilangan14)
Kalau kita ucapkan kata-kata makian, 

kutukan, hujatan dan kata-kata itu akan 
berbalik kepada kita. 

sedangkan saat kita ucapkan 
kata-kata penghiburan, membangun, 

meneguhkan sesuatu yang indah akan 
terjadi dalam hidup kita. 

Ada banyak orang tidak menyadari 
perkataan negatif yang kita ucapkan akan 
membentuk jalan hidup kita yang negatif 
dan sebaliknya. 

mari kita kendalikan pikiran dan lidah 
kita agar hanya hal-hal positif yang terjadi 
dalam hidup kita.
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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
Happy new 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


