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Kemenangan masa LaLu
Article source from http://www.sabda.org

ayat Bacaan: 1 samuel 17:12-39
“Apabila datang singa atau beruang... berdiri 
menyerang aku, maka aku menangkap 
janggutnya lalu menghajarnya dan 
membunuhnya.” (ayat 34-35)

Ketika ditanya mengapa ia yakin bisa 
menang melawan goliat, daud menjawab 
dengan menceritakan bagaimana Tuhan 
menolongnya melawan singa dan beruang. 
“Hambamu ini biasa menggembalakan 
kambing domba ayahnya. Apabila datang 
singa atau beruang, yang menerkam 
seekor domba dari kawanannya, maka aku 
mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan 
domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia 
berdiri menyerang aku, maka aku menangkap 
janggutnya lalu menghajarnya dan 
membunuhnya.” (ay. 34- 35). Rasanya konyol 
menyamakan goliat dengan binatang buas. 
namun, di balik jawaban itu terdapat sebuah 
keyakinan kuat bahwa jika Tuhan mampu 
menolongnya melawan musuh yang kecil, 
Tuhan juga sanggup menolongnya melawan 
musuh yang besar.

Keyakinan seperti itulah yang seharusnya 
juga kita miliki. Firman Tuhan berkata bahwa 
dia tidak pernah berubah. Jika Allah sanggup 
menolong kita pada masa lalu, dia juga bisa 
menolong kita saat ini dan nanti. Ketika 
menghadapi masalah, ingatlah kemenangan 
kecil yang pernah kita alami pada masa lalu. 
Lihatlah bagaimana Tuhan menolong kita 
dulu. ingatkan diri kita bahwa Tuhan yang 
sama, yang pernah menolong kita dulu, 
mampu dan mau menolong kita sekarang.

masalah apa yang Anda hadapi 
sekarang? Kesulitan apa yang menghadang 
langkah Anda saat ini? Apa pun anugerah 
yang Anda butuhkan saat ini, tengoklah 
ke belakang, ketika Tuhan menolong Anda 
dulu dan ingatkan diri Anda bahwa dia tidak 
pernah berubah. dia yang pernah menolong 
Anda dulu, masih sanggup menolong Anda 
sekarang. 

Kemenangan PaDa masa LaLu 
aDaLaH PengIngaT BaHWa TuHan 
masIH BeRKuasa DuLu, seKaRang, 
Dan samPaI seLama-LamanYa.

eXPansIOns TO JuDea
acts 10:37, 38
“You know what has happened throughout the 
province of Judea...how God anointed Jesus of 
Nazareth with the Holy Spirit and power...” (niV)

Kisah Para Rasul 10:37, 38
“Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di 
seluruh tanah Yudea...yaitu tentang Yesus dari Nazaret; 
bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan 
kuat kuasa...”
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TeguRan DI KaLa nYaman
ayat Bacaan: Wahyu 3:14-22
“Siapa yang Kukasihi, ia Kutegur dan Kuhajar; 
sebab itu, bersungguh-sungguhlah dan 
bertobatlah!” (ayat 19)

seorang teman menegur saya karena 
berhenti dari sebuah pelayanan. Beberapa 
tahun lalu saat belum punya sepeda motor 
dan keuangan saya belum sebaik sekarang, 
saya aktif pelayanan anak kurang mampu. 
saya rela pulang pergi satu jam ke tempat 
pelayanan mengayuh sepeda. saya sisihkan 
uang untuk mendukung pelayanan itu. namun, 
saat keuangan saya meningkat dan memiliki 
sepeda motor, saya tidak melayani lagi. sibuk 
bekerja menjadi alasan pembenaran.

salah satu bukti Tuhan mengasihi kita 
adalah dia menegur dan menghajar kita, agar 
kita sadar dan berbalik. Karena ditegur dan 
dihajar tidak enak, Tuhan mau kita rela hati dan 
bertobat. Jemaat Laodikia kaya dan kelebihan 
harta benda. sayangnya, kenyamanan dan 
kelebihan yang mereka miliki membuat 

pekerjaan mereka suam-suam kuku dan 
Tuhan tidak suka. Tuhan mengatakan dia 
akan memuntahkan mereka dari mulut-nya 
(ay. 16). Hal yang sama berlaku untuk kita. 
Kita harus bersyukur mengalami banyak 
pertumbuhan secara jasmani sehingga kondisi 
kita sekarang jauh lebih baik dibandingkan 
sebelumnya. namun, pertumbuhan rohani 
juga harus terjadi sehingga kenyamanan dan 
kelebihan yang ada tidak membuat kita suam-
suam kuku.

senyaman dan seenak apa pun kondisi 
kita sekarang, kita harus terus bertumbuh dan 
giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita mulai 
suam-suam kuku dan mendapat teguran 
atau peringatan yang menyakitkan dari siapa 
pun, relakanlah hati dan bertobatlah. Jangan 
sampai rohani kita akhirnya mati karena tidak 
mau mendengarkan teguran.

ReLaKanLaH HaTI Dan BeRTOBaTLaH 
saaT seseORang meneguR KITa 
Yang muLaI suam-suam KuKu.

A comfort zone is a beautiful place
but nOTHIng ever
gROW there
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Kaca aTau ceRmIn?

Jangan sampai TeRTUKAR, antara kaca 
dan cermin. seRUPA tapi tidak sAmA... 
padahal sesungguhnya CeRmin dan 

KACA itu berbeda sifat.
CeRmin memantulkan kembali apa 

yang AdA di hadapannya, sedangkan KACA 
memungkinkan kita meLiHAT tembus apa 
yang AdA di depan.

Kadang dalam hidup ini kita bisa KeLiRU 
sepertinya kita melihat KACA, ketika kita 
sedang menilai KeBURUKAn orang lain, 
padahal sesungguhnya kita sedang melihat: 
CeRmin, (melihat sifat-sifat kita sendiri 
dalam diri orang lain).

demikian juga kadangkala kita begitu 
yakin bahwa yang kita pandang adalah  
CeRmin, akan gambaran diri kita yang BAiK, 
padahal sesungguhnya 
yang kita lihat adalah: 
KACA.

Yang kita lihat 
adalah siFAT orang 
lain, yang ingin kita tiru, 
bukan pribadi kita yang 
sesungguhnya. Untuk itu 
mari kita lebih CeRmAT 
dalam menilai orang lain 
dan diri sendiri. Jangan 
sampai KACA tertukar 
dengan CeRmin, 
CeRmin dengan KACA.

Jiwa yang BAHAgiA 
memiliki hati yang selalu 
BeRsYUKUR.

BeRAmAL bukanlah 
mengurangi sebagian 
HARTA milik kita, 
namun mengembalikan 
sebagian HARTA 
milik orang lain yang 

diTiTiPKAn kepada kita.
Rendah hati itu lebih mULiA sekuat 

apapun kita, sekaya apapun kita, sebijak 
apapun kita, ada saatnya LemAH 
juga, sehingga perlu orang lain untuk 
mengUATKAn. 

Hidup bagaikan RodA, adakalanya 
diATAs adakalanya diBAwAH, oleh karena 
itu tak perlu somBong dengan apa yang kita 
miliki karena semuanya hanyalah TiTiPAn, 
sesungguhnya bersikap sedeRHAnA itu 
lebih menyenangkan dan bersikap rendah 
hati itu lebih mULiA.

PemenAng yang sesungguhnya adalah 
orang yang mampu melawan AmARAH 
dengan KesABARAn dan memaafkan 
dengan KeTULUsAn.
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KIsaH anJIng KecIL

seekor anak anjing yang kecil mungil 
sedang berjalan-jalan di ladang 
pemiliknya. Ketika dia mendekati 

kandang KUdA, dia mendengar binatang 
besar itu memanggilnya. “Kamu pasti masih 
baru di sini, cepat atau lambat kamu akan 
mengetahui kalau pemilik ladang ini mencintai 
aku lebih dari binatang lainnya. Karena aku bisa 
mengangkut banyak barang untuknya, aku kira 
binatang sekecil kamu tidak akan bernilai sama 
sekali baginya”, ujarnya dengan sinis.

Anjing kecil itu menundukkan kepalanya 
dan pergi. Tapi, dari kandang sebelah ia 
mendengar suara seekor sAPi. “Aku adalah 
binatang yang paling terhormat di sini sebab 
nyonya di sini membuat keju dan mentega 
dari susuku. Kamu tentu tidak berguna bagi 
keluarga di sini”, dengan nada mencemooh.

Belum lagi kesedihannya hilang, ia 
mendengar teriakan domBA. “Hai sapi, 
kedudukanmu tidak lebih tinggi dariku. Aku 
memberi mantel bulu kepada pemilik ladang 
ini. Aku memberi kehangatan kepada seluruh 
keluarga. Tapi omonganmu soal anjing kecil 
itu, memang benar. Dia sama sekali tidak ada 
manfaatnya di sini.”

satu demi satu binatang di situ ikut 
mencemooh anjing kecil itu, sambil 
menceritakan betapa tingginya kedudukan 
mereka di ladang tersebut. AYAm pun 
berkata bagaimana dia telah memberikan 
telur, KUCing bangga bagaimana dia telah 
mengenyahkan tikus-tikus pengerat dari 
ladang itu. semua binatang sepakat kalau si 
anjing kecil itu adalah mahluk tak berguna dan 
tidak sanggup memberikan kontribusi apapun 
kepada keluarga itu.

Terpukul oleh perkataan binatang-binatang 
lain, anjing kecil itu pergi ke tempat sepi dan 
mulai menangis menyesali nasibnya. “Sedih 
rasanya, sudah yatim piatu, dianggap tak 

berguna, disingkirkan dari pergaulan pula…,” 
kata si anjing kecil dengan nada sedih.

Ada seekor anjing tua di situ mendengar 
tangisan tersebut, lalu menyimak keluh kesah 
si anjing kecil itu. Anjing kecil itu berkata, “Aku 
tidak dapat memberikan pelayanan kepada 
keluarga di sini, akulah hewan yang paling 
tidak berguna di sini…”

Terharu, anjing tua berkata, “Memang 
benar bahwa kamu terlalu kecil untuk menarik 
pedati. Kamu tidak bisa memberikan telur, 
susu ataupun bulu. Tetapi bodoh sekali jika 
kamu menangisi sesuatu yang tidak bisa 
kamu lakukan. Kamu harus menggunakan 
kemampuan yang diberikan oleh Sang 
Pencipta untuk membawa kegembiraan.”

malam itu ketika pemilik ladang baru 
pulang dan tampak amat lelah karena 
perjalanan jauh di panas terik matahari, 
anjing kecil itu lari menghampirinya, menjilat 
kakinya dan melompat ke pelukannya. sambil 
menjatuhkan diri ke tanah, pemilik ladang 
dan anjing kecil itu berguling-guling di rumput 
disertai tawa ria. Akhirnya pemilik ladang itu 
memeluk dia erat-erat dan mengelus-elus 
kepalanya, dan berkata, “Meskipun aku pulang 
dalam keadaan letih, tapi rasanya semua jadi 
sirna, bila kau menyambutku semesra ini. 
Kamu sungguh yang paling berharga di antara 
semua binatang di ladang ini. Kamu kecil, tapi 
sangat mengerti artinya kasih.”

Anjing kecil, kamu telah membuat aku 
bahagia setiap hari, hati yg gembira adalah 
obat, kamu membuat aku gembira dan 
panjang umur.

Jangan sedih ketika kamu tidak dapat 
melakukan sesuatu seperti orang lain karena 
memang kamu tidak memiliki kemampuan 
untuk itu. Tetapi apa yang kamu dapat lakukan, 
kerjakan itu dengan sebaik-baiknya,pasti ada 
keberhasilan yang akan kamu terima dan capai.
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Pikiran adalah PeLAYAn yang baik 
tetapi mAJiKAn yang berbahaya. 
meditasi berarti keluar dari PiKiRAn 

melihat PiKiRAn dari luar. gUnAKAn 
pikiran, TeTAPi jangan menJAdi beban 
PiKiRAn.

gunakan pikiran seperti kita 
menggunakan mesin-mesin lainnya. Pikiran 
adalah mesin yang indah. Jika kita BisA 
menggunakannya, pikiran akan meLAYAni 
kita; jika kita TidAK BisA menggunakannya 
dan pikiran mulai menggunakan kita, itu 
akan merusak, itu akan BeRBAHAYA.

itu pasti akan membawa kita ke dalam 
masalah, ke dalam bencana, ke dalam 
penderitaan dan kesengsaraan, karena 
mesin adalah sesuatu yang buta. ia tidak 
memiliki mata, ia tidak memiliki wawasan.

Pikiran tidak bisa melihat; hanya 
bisa terus mengulang apa yang telah 
dimasukkan ke dalamnya.

Pikiran itu seperti komputer; pertama 
kita harus memberinya makan (program).
itulah yang kita sebut sebagai pendidikan, 
kita harus terus memberinya makan.

Pikiran itu menjadi memori yang besar 
di dalam diri kita, sehingga kapanpun kita 

membutuhkan untuk mengingat apapun, 
pikiran akan bisa menyediakannya.

Tapi kita harus tetap sebagai TUAn 
sehingga kita  bisa menggunakannya; jika 
tidak, pikiranlah yang akan mengarahkan 
kita.

Kita jangan dipandu oleh mobil, 
tetaplah menjadi PengemUdi! yang bisa 
mengarahkan kemana tujuan kita. Kita 
harus menenTUKAn arahnya, Kita harus 
memutuskan tujuannya.

Kita yang harus memutuskan tentang 
kecepatannya, kapan harus mulai dan 
kapan harus berhenti.

Ketika kita kehilangan KendALi dan 
ketika mobil yang mengAmBiL alih 
dan mobil mulai meLUnCUR dengan 
sendirinya, kita pasti akan KeCeLAKAAn 
atau hancur.

Ketika pikiran kita mulai ngawur yang 
kita perlukan adalah mediTAsi, agar 
PiKiRAn kita menjadi lebih TenAng dan 
TeRARAH.

1 Petrus 4:7 “Kesudahan segala 
sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah 
dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu 
dapat berdoa.”
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     when you don’t see a way out, when you’re outnumbered—the 
giants are much bigger, they have more experience, more resources—
that means god is up to something. He’s getting you in position to 
launch you to a new level.”

- Joel Osteen

     nobody’s perfect. Be willing to laugh at yourself and freely ask god 
for help! He will not leave you or forsake you, but He will help you out 
of whatever trouble you’re in.” (see Romans 7:15)

- Joyce meyer
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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 Friday, 07.00 Pm
Km JOHn THe BaPTIsT
& Km DanIeL
dede (65) 9856 8720
(Ang mo Kio/orchard)

every Friday, 07.30 Pm
Km DaVID
Risya (65) 8622 3362
(serangoon)

every 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


