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Hati yang Lurus
Article source from http://www.sabda.org

ayat bacaan: Kolose 3:5-10
“Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala 
sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, 
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan 
juga keserakahan, yang sama dengan 
penyembahan berhala.” (ayat 5)

Kayu jati terkenal berkualitas unggul. sebagai 
bahan bangunan atau mebel, jati memiliki 
karakter dan kriteria ideal. wajarlah jika 
harganya dibanderol relatih lebih mahal 
daripada kayu jenis lain. Untuk menghasilkan 
kayu jati yang berkualitas, selain melakukan 
pemupukan dan penyiangan, petani jati harus 
melakukan pemangkasan ranting secara rutin 
supaya batang utama tumbuh lurus ke atas.

Kriteria ideal murid Kristus adalah 
menjalani hidup menurut teladan sang guru, 
mempersembahkan diri sebagai persembahan 
yang hidup, fokus pada kehendak Bapa. Kita 
tidak akan dapat “bertumbuh lurus ke atas” 
selama hati masih bercabang pada perkara 
duniawi: memberikan kesetiaan setara atau 
lebih besar kepada manusia, lembaga, tradisi, 

atau kesenangan duniawi. Keinginan duniawi 
ini mesti dipangkas.

Bukan berarti kita harus beralih profesi 
menjadi rohaniwan. Pengusaha, pengacara, 
guru, polisi, pedagang, petani, dokter, buruh, 
dan tukang becak pun dapat dipakai Tuhan 
untuk mendatangkan berkat dan damai 
sejahtera. namun, manusia lama yang 
menjadikan pekerjaan sebagai sarana untuk 
memperoleh kekayaan, jabatan, kehormatan, 
kenyamanan, dan eksistensi diri harus diubah. 
Apalagi jika dilakukan dengan mengumbar 
hawa nafsu, kejahatan, keserakahan, dan 
kenajisan. manusia baru mengutamakan 
kemuliaan Tuhan. ia belajar menguasai diri 
sehingga tidak tergoda oleh pencapaian semu 
yang ditawarkan oleh dunia. ia bekerja dan 
melayani berdasarkan kasih dan kesetiaan 
sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan.

seMua PeKerJaan DaPat MenJaDi 
sarana MeMuLiaKan tuHan seLaMa 
DiJaLani Dengan LanDasan KasiH 
Dan Kebenaran Kristus.

Water in tHe Dry LanD
isaiah 35:7
“The parched ground shall become a pool, and the 
thirsty land springs of water; in the habitation of 
jackals, where each lay. There shall be grass with reeds 
and rushes.” (nKJV)

yesaya 35:7
“Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan 
tanah kersang menjadi sumber-sumber air; di tempat 
serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan.” 
(TB)
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MengaMPuni

mengampuni itu bukan sULAP. Apa 
yang terjadi pada kita langsung 
hilang...cessssss...cling, hilang dari 

ingatan. Tidak! Tapi...mengampuni itu adalah 
pilihan dan keharusan memilih dan harus  
melupakan.

segala hal yang terjadi menyakitkan kita. 
itu tidak akan pernah bisa di lupakan. Apa lagi 
kalau hal itu. sudah melukai hati kita. itu akan 
membekas sampai kapanpun.namun...kita 
bisa memilih melupakan.

Bukan sulap bukan sihir. melupakan itu 
tidak mudah. Butuh proses dan kemauan.
Kerendahan hati dan kesadaran.

mengampuni adalah menerima kembali 
seperti semula. memahami kembali 
seperti semula. Tidak membalas dan tidak 
membenci. Apa lagi menjadikannya sebagai 
musuh. Bukan sulap bukan sihir. itu tidak 

mudah butuh proses dan butuh waktu.
Tapi orang yang sadar dan mengenal 

Tuhan, maka dia akan memilih melupakan.
Tidak mengingat-ingat dan tidak membalas.

ingat mengampuni bukan sulap yang 
terjadi langsung seketika itu. Hilang...
sirna...Tidak! Tapi mengampuni itu proses 
penerimaan.

Tuhan suruh maka kita lakukan. Tuhan 
yang perintahkan berarti Tuhan juga yang 
akan berjalan bersama kita.

selamat mengampuni. walau tidak 
mudah tapi harus mau dan harus dilakukan.
Berjalan sendiri kita tidak akan bisa. Tapi 
berjalan bersama Yesus kita pasti bisa! Amin.

Matius 6:15 “Tetapi jikalau kamu tidak 
mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan 
mengampuni kesalahanmu.”

“all these things” 
referred to in this 
verse are all the 

things we need to 
live, as stated in the 

previous verses: 
food, clothing, 

shelter, etc. Jesus 
tells us that they will 
“be added to us” as 

we “seek first the 
kingdom of God”.
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triPLe fiLter test befOre yOu sPeaK

terJebaK arus

socrates adalah seorang Filsuf besar 
Yunani yang terkenal memiliki 
pengetahuan yang tinggi dan sangat 

terhormat. suatu hari seorang kenalannya 
bertemu dengan socrates dan berkata, 
“Tahukah Anda apa yang saya dengar tentang 
teman Anda?” 

“Tunggu sebentar,” socrates menjawab. 
“sebelum Anda menceritakan apapun pada 
saya, saya akan memberikan suatu test 
sederhana yang disebut “Triple Filter Test”.

Filter pertama, KeBenARAn. “Apakah 
Anda yakin bahwa apa yang akan Anda katakan 
pada saya itu benar?” “Tidak,” jawab orang 
itu, “Sebenarnya saya HANYA MENDENGAR 
tentang itu.” “Baik,” kata socrates. “Jadi Anda 
tidak yakin itu benar. Baiklah sekarang saya 
berikan filter yang ke 2.”

Filter ke 2, KeBAiKAn. “Apakah yang akan 
Anda katakan tentang teman saya itu sesuatu 
yang BAIK?” “Tidak, malah sebaliknya.” 
“Jadi,” socrates melanjutkan, “Anda akan 
menceritakan sesuatu yang BURUK tentang 
dia, tetapi anda tidak yakin apakah itu benar.” 
Anda masih memiliki satu kesempatan lagi, 
masih ada satu filter lagi, yaitu filter ke 3.

ayat bacaan: 1 timotius 1
“Beberapa orang telah menyimpang dari 
iman.” (1 Timotius 6:10)

Pada awal abad yang lalu, sebuah kapal 
terdampar di Kepulauan scilly, di dekat 
pantai daratan inggris. sebetulnya saat 
itu laut tenang dan cuacanya pun cerah, 
tetapi kapal tersebut terjebak arus yang 
berbahaya sehingga tanpa terasa arahnya 

Filter ke 3, KegUnAAn. “Apakah 
yang akan Anda katakan pada saya 
tentang teman saya itu akan berguna bagi 
saya?” “Tidak, sama sekali tidak.” “Jadi, 
Socrates menyimpulkannya, bila Anda ingin 
menceritakan sesuatu yang BELUM TENTU 
BENAR, BUKAN TENTANG KEBAIKAN, 
dan bahkan TIDAK BERGUNA bagi saya, 
MENGAPA Anda harus menceritakan itu 
kepada saya?”

sahabatku, demikianlah mengapa 
soCRATes dianggap sebagai seorang Filsuf 
Besar dan sangat terhormat. sahabatku, 
gunakan TRiPLe FiLTeR TesT setiap kali kita 
mendengAR atau menYAmPAiKAn sesuatu 
tentang Kawan Kita atau orang Lain.

Jika bukan KeBenARAn, bukan 
KeBAiKAn, dan tidak ada KegUnAAn yang 
Positif, tidak perlu kita terima atau dengar 
apalagi kita sampaikan kepada orang lain.

dan apabila kita terlanjur mendengarnya, 
JAngAn sAmPAiKAn pada orang lain, dan 
JAngAn menYeBARKAn FiTnAH yang 
menYAKiTi hati orang lain Karena Kita. inilah 
arti PeRsAHABATAn yang bermartabat serta 
memiliki nilai Tertinggi dan Terhormat.

telah menyimpang. sebelum kapten dan para 
awak kapalnya menyadari apa yang terjadi, 
kapal itu sudah menabrak karang laut dan 
karam.

dalam kehidupan ini, ada banyak 
arus kuat yang juga dapat menjebak kita 
dan membawa kita kepada kehancuran. 
sayangnya, saat kita “hanyut” secara rohani 
biasanya kita tidak segera sadar. Apalagi hal 
ini sering kali terjadi secara begitu perlahan. 
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berPOLitiK Dengan tuHan 

Kita baru mengetahuinya ketika kita sudah 
tidak berkuasa lagi menolak kejahatan 
dan sama sekali kehilangan hasrat akan 
kebenaran.

Rasul Paulus ingin memastikan bahwa 
hal seperti ini tidak akan menimpa jemaat 
yang digembalakan oleh Timotius. ia 
mendorong Timotius untuk tetap setia dalam 
mengajarkan segala sesuatu yang perlu 
diketahui jemaat. dengan demikian mereka 
tidak akan menyimpang dari pengiringan 
mereka kepada Kristus dan iman mereka 

selesainya 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 
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 maju2-
maju dan kita belum bisa menikmati 
KeHoRmATAn menJAdi BendAHARA 
TUHAn di dalam dunia.

demikian pula halnya dengan kepahitan, 
jika kita masih ada ganjalan dengan 
seseorang, kita seharusnya sadar dan 
cepat membereskannya, bukan berdalih-

tidak akan “karam.”
Pada masa sekarang ini, ketika orang 

beriman mulai tergoda dengan kejahatan, 
semakin banyak orang yang secara perlahan 
jiwanya hanyut menjauh dari kebenaran Allah, 
doa, dan kehidupan yang beriman.

Kita harus benar-benar merenungkan apa 
yang kita ketahui tentang Kristus sehingga 
kita tidak akan “terjebak arus dan karam.” 
KOMPas firMan aLLaH aKan 
MenJaga anDa Dari KaraM KaPaL 
rOHani

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.” (ibrani 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.
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seLf refLeCtiOn

amsal 8:13
“Takut akan TUHAN ialah membenci 
kejahatan; aku benci kepada kesombongan, 
kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan 
mulut penuh tipu muslihat.”

1.  Ketika kita merasa hidup kita terlalu 
berat, sudahkah kita BeRsYUKUR 
atas nafas kita hari ini? sudahkah kita 
senYUm atas indahnya pagi?

2.  Tak peduli apa yang telah hilang dalam 
hidup kita, selama kita masih mampu 
BeRsYUKUR pada TUHAn, kita tidak 
akan pernah kehilangan apapun.

3.  Cantik bukan berarti baik, Kaya bukan 
berarti bahagia, karena KeCAnTiKAn 
dan KeKAYAAn BUKAn JAminAn 
KesemPURnAAn.

4.  HidUP ini singKAT...Jalani hidup kita 
selagi bisa, jangan peduli apa yang 
orang katakan tentang kita. Lakukan 
apa yang membuat kita bahagia seturut 
KeHendAK TUHAn.

5.  setiap masalah yang datang dalam hidup 
adalah cara TUHAn mempersiapkan 
diri kita untuk masa depan. TUHAn tau 
yang terbaik untuk kita.

6.  Kita lah PemimPin dalam hidup kita. 
orang lain boleh memPengARUHi 
kita, tapi kita sendiri yang harus 
menenTUKAn.

7.  setiap orang yang BeRsALAH dalam 
hidup kita mengajarkan kita satu hal: 
Hati yang kuat adalah hati yang sanggup 
memAAFKAn, bukan meLUPAKAn.

8.  HidUP memAng TAK mUdAH, tapi 
selama kita TAK menYeRAH, setiap 
AiRmATA dan TAwA akan jadikan kita 
pribadi yang lebih BiJAKsAnA.

9.  Jika kita tak ingin orang lain 
memPeRmAinKAn PeRAsAAn kita, 
berhenti menggAnTUngKAn HidUP 
kita pada orang lain.

10.  Jangan pernah merasa kita HidUP 
sendiRi di dunia ini, karena tanpa kita 
sadari, begitu banyak yang PedULi 
pada kita. CoBALAH memBUKA HATi...

Mazmur 33:11 “Tetapi rencana TUHAN 
tetap selama-lamanya, rancangan hati-NYA 
turun temurun.”
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10 Pesan biJaKsana

Keindahan sebuah doA bukan dari “Keindahan kata-katanya” tetapi dari “Kerinduan 
Hati” kita untuk menghampir Takhta Allah Bapa.

ibrani 12:2 “Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang 
memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, 
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang 
disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah.”
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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
see you next 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)
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


