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NoMophobia
Article source from http://www.sabda.org

ayat bacaan: Lukas 12:29-34
“Karena di mana hartamu berada, di situ 
juga hatimu berada.” (ayat 34)

nomophobia (no-mobile-Phone Phobia) 
adalah ketakutan yang timbul saat 
seseorang tidak bisa dekat dengan telepon 
genggamnya. orang dengan fobia ini selalu 
mementingkan telepon genggamnya, dan 
tak bisa lepas. Ke mana-mana benda ini 
selalu dibawa, dan sedikit-sedikit dibuka, 
meski tak ada pesan masuk. ia cemas bila 
kehilangan jaringan, kehabisan baterai, 
atau kehabisan kuota. sampai-sampai, 
ketika media Chicago Tribune di Amerika 
serikat mengadakan survei, lebih dari 40 
persen responden menyatakan: “lebih baik 
tidak gosok gigi seminggu daripada pergi 
tanpa telepon genggam”. Lebih parah, 
sebuah berita menceritakan bahwa seorang 
anak ingin menjadi telepon genggam 
ibunya. mengapa? Karena ibunya lebih 
sering mengajak benda itu tersenyum dan 
berkomunikasi, ketimbang dirinya!

memang banyak kemudahan dan 
kebaikan dapat kita nikmati oleh adanya 
teknologi, khususnya telepon genggam 
yang dimiliki oleh banyak orang di berbagai 
kalangan usia dan tingkat sosial. dalam 
waktu singkat, alat ini telah berdampak 
besar. Paling tidak, ia menyita waktu kita 
lebih banyak. di sinilah kita perlu mawas diri.

Firman Tuhan hari ini menarik kita untuk 
kembali memeriksa hati. Apakah yang 
lebih memikat hati kita? masihkah kita 
“mencari kerajaan-Nya” (ayat 31) hingga 
perasaan, pikiran, kehendak kita terarah 
untuk menyukakan hati-nya? Jangan 
sampai hati kita terpikat dan tertawan oleh 
yang lain, apalagi pada alat yang ada dalam 
genggaman dan kuasa kita. menanglah 
atasnya. Jangan sampai nomophobia 
menjangkiti kita!

haNYa TUhaN YaNG LaYaK MENJaDi 
pUSaT hiDUp KiTa TaK aDa 
bENDa aTaU pribaDi LaiN LaYaK 
MENGGESEr-NYa.

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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aNGiN ribUT DirEDaKaN

Pada suatu hari, Yesus dan kedua belas 
murid-muridnya berada di dalam kapal. 
mereka ingin pergi menyebrangi sungai. 

Yesus merasa lelah dan dia tertidur. Tiba-tiba, 
ada angin kencang bertiup, sang ombakpun 
bertabrakan. “Tolong! Tolong! Tolong!” teriak 
teman-teman Yesus. “Bangunlah Yesus! 
Kapal kita akan tenggelam!” Lalu Yesus 
berdiri. dia berkata kepada angin “Huss”, dia 
berkata kepada ombak “Tenanglah”. Angin 
dan ombak mematuhi Yesus saat itu juga. 
“Mengapa kamu takut?” tanya Yesus. Teman-
teman Yesus tidak tahu harus menjawab apa. 
Tetapi mereka kagum dan berkata kepada 
satu dengan yang lain “Yesus adalah teman 
yang hebat”.

demikianlah salah satu cerita di dalam 
“Baby’s little bible” yang senang saya 
bacakan kepada anak saya. Terkadang kita 
hanya membaca ayat-ayat populer seperti ini 
dengan cepat dan terlintas begitu saja. Kita 
tidak lebih merenungkannya karena kita ingat 
benar dengan cerita keseluruhannya. namun 
sekali waktu ketika saya membaca ayat 
ini dari “Baby’s little bible” dengan gambar 

sederhana di sampingnya, tiba-tiba roh saya 
berbisik kepada hati saya. sering kali kita lupa 
bahwa Yesus ada di dalam hati kita sampai 
saat badai datang, kita takut dan lupa akan 
keberadaannya. Badai menjadi lebih besar 
dari iman kita kepada Yesus.

Yesus berkata di dalam matius 8:26 
“Mengapa kamu takut, kamu yang kurang 
percaya?” Yesus sangat mementingkan 
kepercayaan kita sepenuhnya kepada dia. 
Ketika kita tahu bahwa Yesus bersama 
dengan kita, siapakah yang menjadi lawan 
kita? siapakah di dunia ini yang dapat 
menjamin hidup kita sedemikian rupa selain 
Yesus? Tentunya tidak ada. marilah kita 
selalu berdiri dengan iman dalam Yesus dan 
tidak meragukannya. dialah batu karang 
yang teguh! saat kita di dalam kesesakan, 
bernyanyilah dan percaya bahwa bersama 
Yesus kita adalah pemenang!

Percaya sepenuhnya kepada Yesus, 
bersama Yesus kita punya kuasa untuk 
melawan badai, bersama Yesus kita pasti 
menang!

      when man’s truths contradict god’s truth, do noT listen 
to man. if the bible tells us it is wrong then do noT listen to 
man who tells us it is right. Ask the HoLY sPiRiT to lead you 
and help you understand the bible the way He want you to 
every day...then you will stay in the right course.”

“Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak;” ~ amsal 8:33

Jangan pernah mengeluh ketika sedang dididik/diproses, karena melalui hal tersebut, kita dibuat 
semakin menjadi bijak.
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iMaN baJa
ayat bacaan: Matius 14:31
“Hai orang yang kurang percaya, mengapa 
engkau bimbang?”

The messange berkata, “dengan Iman 
yang redup, apa yang akan kau dapatkan?” 
Pertanyaan buat setiap kita, Apakah berarti 
selama ini kita memiliki iman yang redup, 
iman yang pingsan, karena kita belum 
mendapatkan apa-apa, selama perjalanan 
rohani kita?

muncul di hati ini, tekad, semangat untuk 
belajar meningkatkan iman kita? Bagaimana 
caranya, Allah Roh kudus, berikanlah kami 
hikmatmu.

Karena iman timbul dari pendengaran 
akan firman Kristus, itu artinya jika kita ingin 
meningkatkan iman kita maka lebih banyak 
menbaca dan merenungkan firman, serta 
mempraktekkan firman.

diri ini menjadi sadar, beriman 
merupakan disiplin rohani, yang didapat dari 
mempraktekkan percaya kita kepada firman 
secara terus menerus.

mungkin sekali, kita belum berhasil, 
jangan putus asa dan menyerah, selama itu 

alkitab yang menuliskannya, yaitu firman, 
jangan berhenti mempercayainya.

Jadi ingat tokoh iman dalam sejarah rohani 
kekristenan smith wigglesworth: Alkitab 
menuliskannya... Aku mempercayainya... 
selesai persoalan. (dibutuhkan mental baja 
untuk memiliki karakter seperti itu). Karakter 
yang tidak kenal malu, karakter pantang 
menyerah, karakter tak tergoyahkan oleh 
situasi apapun.

Karena hidup kami bukan karena melihat, 
namun karena percaya. Terbukti dalam setiap 
keadaan kita membutuhkan Kristus, kita bisa 
karena ditegakkan dengan kuasanya.

mari kita perhatikan, kita hidup tidak 
berdasarkan keadaan yang sedang terjadi 
atas kita. Tetapi oleh kuasa Kristus kita 
ditegakkan maka akan semakin kuatlah iman 
kita.

doa: Tuhan jadikan kami murid yang 
bukan sekedar identitas, tetapi jadikan kami 
murid yang memiliki iman yang baja...percaya 
kuat atas firmanMu. Kami mau Engkau latih 
Roh Kudus mempercayai firmanMu dalam 
segala situasi setiap hari. maka aku percaya, 
aku akan kuat tegak seperti gunung.

hiDUp YaNG TErENcaNa
ayat bacaan: Yesaya 41:13
“Sebab Aku ini,TUHAN, Allahmu, memegang 
tangan kananmu dan berkata kepadamu: 
‘Janganlah takut, Akulah yang menolong 
engkau.’”

Tiket pesawat terbang tidak pernah di 
jual dengan harga yang sama. meski rute 
penerbangan sama, kelas yang sama, fasilitas 
sama, dan jam yang sama, tapi harga bisa 
berbeda.

Ada orang yang mendapatkan tiket 
pesawat terbang hanya dengan beberapa 
puluh ribu rupiah saja, sementara penumpang 
yang mungkin duduk di sebelahnya bisa 
mendapatkan tiket dengan harga jutaan rupiah. 
mengapa orang yang satu bisa mendapatkan 
harga super murah, sementara orang lain 
bisa mendapatkan harga normal atau bahkan 
kelewat mahal?

Jawabannya adalah wAKTU beli tiket! 
mereka yang beli tiket jauh-jauh hari, bahkan 
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pErUMpaMaaN TENTaNG pUKaT
ayat bacaan: Matius 13:47-50

dunia, merupakan laut yang luas, dan manusia 
seperti ikan-ikan di dalamnya. mengabarkan 
injil seperti melemparkan jala ke dalam 
laut, untuk menangkap sesuatu keluar dari 
dalamnya, untuk kemuliaannya yang telah 
menjadi raja atas laut, yaitu dunia ini.

dan, ikan-ikan yang terjaring, yaitu 
manusia yang telah mendengar injil merupakan 
campuran: dari yang menjadi Kristen sungguh 
sampai yang munafik, artinya percaya tapi 
tidak sungguh-sungguh menjadi pelaku 
firman.

Besar, kecil, kaya miskin, termasuk bagian 
ikan-ikan yang terjaring, yaitu manusia-
manusia itu. Tapi yang harus kita renungkan 
adalah...ada masanya, bahwa ikan-ikan itu 
dipisahkan, antara ikan-ikan yang baik atau 
ikan-ikan yang jahat.

dan begitulah pada zaman akhir, orang-
orang jahat akan dipisahkan dari orang benar 
dan adalah hal yang sangat tidak nyaman jika 
diantara ikan-ikan itu yaitu manusia-manusia 
yang terjaring, yang menjadi bilangan akan 
dibuang. Artinya, ikan yang buruk dan jahat itu, 
yaitu manusia yang tidak sungguh-sungguh 

bertobat, yang munafik akan di campakkan ke 
dalam dapur api, disitu terdapat siksaan yang 
tidak akan pernah bisa kita bayangkan.

Ketika saya sedang menulis renungan 
ini dimana Roh Kudus memberi inspirasi, 
mendikte dalam pikiran saya, yang saya 
tuangkan lewat tulisan ini. Ada kalimat yang 
muncul di hati saya...“Banyak umatKu yang 
mengabaikan ayat firman ini!”

saya kembali bertanya, “Kenapa Tuhan?!” 
“Karena umatku tidak suka menderita karena 
kebenaran. Tidak mau dan tidak rela menderita 
karena Kristus, yang biasa disebut mengalami 
penderitaan Kristus. Mereka hanya suka hidp 
yang menyenangkan hati dan hidupnya saja. 
Makan kenyang, kaya, hidup enak. Walau 
cara-cara yang ditempuh tidak selaras dengan 
‘kebenaran’ Itulah namanya munafik.”

Yang pada akhirnya, pemisahan tetap 
harus terjadi, ikan-ikan yang baik, dan yang 
buruk dipisahkan, dan dapur api, menjadi hal 
yang terkahir, jika orang Kristen tidak sungguh-
sungguh bertobat.

doa: Tuhan beri hati yang mau bertobat. 
Beri kekuatan, sertai selalu untuk bisa menjaga 
pertobatanku, karena dunia ini sungguh penuh 
dengan dosa.

berbulan-bulan sebelumnya, bisa mendapatkan 
tiket promo yang harganya murah; tapi mereka 
yang beli tiket satu hari sebelumnya atau beli 
secara mendadak akan membayar harga yang 
jauh lebih mahal. gambaran tersebut di atas 
menunjukkan betapa PenTingnYA seBUAH 
PeRenCAnAAn.

segala sesuatu yang di rencanakan 
ternyata memiliki harga bayar jauh lebih 
murah di bandingkan dengan tindakan tanpa 
perencanaan. ini tidak hanya soal beli tiket 
pesawat, tapi ini juga berlaku dalam kehidupan 
kita. 

orang yang merencanakan hidupnya 
jauh-jauh hari, biasanya lebih cepat mapan di 
bandingkan dengan mereka yang tidak punya 
perencanaan hidup.

Yaaa, Hidup yang terencana memiliki harga 
bayar yang jauh lebih murah, dibandingkan 
dengan yang tidak terencana hidupnya.

rENcaNaKaN hiDUp KiTa MULai SaaT 
iNi & SErTaKaN SENaNTiaSa TUhaN 
DaLaM SETiap rENcaNa hiDUp KiTa, 
MaKa hiDUp KiTa aKaN TErarah!
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SELf rEfLEcTioN

Kadang kesulitan membuat diri kita menjadi 
kuat..

Hari-hari buruk membuat kita lebih 
menghargai kehidupan.. 

Kerja keras kadang menimbulkan rasa 
percaya diri yang besar bagi kita..

Kekecewaan membuat kita terkadang 

putus asa, tapi kita tetap bertahan, tetap 
maju terus, tetap menjadi lebih kuat dari 
hari ke hari...

Jangan lupakan setiap tempaan dalam 
hidup kita, karena itu semua pelajaran 
dalam kehidupan yang mendatangkan 
kebaikan bagi kita yang percaya bahwa 
TUHAn turut bekerja untuk mendatangkan 
kebaikan bagi kita.

orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak 
bermahkotakan pengetahuan. “Tak ada musuh yang tak dapat di taklukkan oleh cinta.
Tak ada penyakit yang tak dapat di sembuhkan oleh kasih sayang. Tak ada permusuhan 

yang tak dapat di maafkan oleh ketulusan. Tak ada kesulitan yang tak dapat di pecahkan oleh 
ketekunan. Tak ada batu keras yang tak dapat di pecahkan oleh kesabaran. Semua itu haruslah 
berasal dari hati 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
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


