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BARABAs BeBAs
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Matius 27:11-26
“Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, 
tetapi Yesus dicambuknya lalu diserahkannya 
untuk disalibkan.” (ayat 26)

namanya Yesus Barabas. ia terkenal karena 
kejahatannya sehingga harus dipenjara. 
Pilatus sedang berusaha melepaskan 
Yesus Kristus melalui tradisi pembebasan 
seorang hukuman pada hari raya itu. ia 
menghadapkan mereka kepada massa yang 
sedang marah, dengan harapan mereka 
memilih membebaskan Yesus Kristus. Tetapi 
ia salah. orang banyak memilih Barabas.

Pada Jumat itu, Kristus menjalani 
hukuman-nya: dicambuk, dihina, diolok-olok, 
dimahkotai duri, dipukul, diludahi, ditelanjangi, 
dan disalibkan. dia dijadikan tontonan. Jika 
Barabas yang telah bebas menyaksikan 
semuanya itu, ia patut bersyukur. Kristus 
telah menggantikannya dan mengambil alih 
tempatnya. Jika saja orang banyak tidak 
memilihnya, ialah yang sedang menjalani 

hukuman pada Jumat yang kelam itu.
Kita mungkin berpikir alangkah 

beruntungnya Barabas itu. Begitulah 
kenyataannya. namun kita harus menyadari 
bahwa kita jauh lebih beruntung darinya. 
sebenarnya, sama seperti Barabas, kita harus 
menjalani semua siksaan dan penderitaan 
yang Yesus tanggung. Bukan prajurit Roma, 
bukan hasutan para imam dan pemimpin 
agama Yahudi, dan bukan pengkhianatan 
Yudas yang membawa Yesus ke tiang 
gantungan, melainkan dosa kita.

dia dihukum supaya kita dapat 
dibebaskan. dia mati supaya kita dapat 
hidup. Kasih-nya yang menjadi alasan dia 
memilih jalan itu. Barabas hanya terlepas 
dari penjara dan hukuman gantung di tiang 
salib, tetapi kita, oleh iman kepada Kristus, 
dilepaskan dari hukuman kekal, dan mewarisi 
kehidupan abadi di surga bersama dia.

KRistus MAti BAgi KitA, supAyA KitA 
Hidup BAgi diA.

Roma 5:8
“Akan tetapi Allah menunjukan 
kasih-Nya kepada kita, oleh 
karena Kristus telah mati untuk 
kita, ketika kita masih berdosa.”
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pusAt seJARAH
Ayat Bacaan: Matius 16:16
“Simon Petrus menjawab dan berkata, 
“Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang 
hidup!”

Dalam kumpulan arsip biografinya, The 
Washington Post mengidentifikasikan 
orang-orang yang terkenal dengan sebuah 
catatan singkat tentang pekerjaan, seperti 
“raja home-run” atau “bintang film”. menurut 
seorang reporter, salah satu dokumen diberi 
judul, “Yesus Kristus (martir)”. 

setiap orang yang telah mempelajari 
tentang Yesus Kristus membuat beberapa 
penilaian tentang Dia. Seorang filsuf dan 
sejarawan dari Perancis bernama ernest 
Renan mengatakan demikian, “Seluruh 
sejarah tidak akan dapat dipahami tanpa 
Kristus.” dan seorang penulis Amerika, Ralph 
waldo emerson menyimpulkan, “Nama-Nya 
memang tidak terlalu sering ditulis, akan 
tetapi tertancap di dalam sejarah dunia.” 

Kenneth scott Latourette, mantan 

ketua departemen keagamaan program 
pascasarjana di Universitas Yale menulis 
demikian, “Hidup Yesus yang singkat itu 
adalah kehidupan yang paling berpengaruh 
yang pernah ada di dunia ini. Melalui diri-
Nya, berjuta-juta orang telah mengalami 
perubahan dan mulai menjalani hidup 
seperti yang diteladankan-Nya. Diukur 
melalui dampak yang mengikuti, kelahiran, 
kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus 
merupakan peristiwa-peristiwa yang paling 
penting dalam sejarah hidup manusia.” 

Label apa yang Anda sematkan pada 
diri Yesus Kristus? Jika Anda setuju bahwa 
dia adalah sosok seperti yang diakui-nya, 
maka jadikanlah dia, yang merupakan pusat 
sejarah, tidak saja sebagai pusat kepercayaan 
Anda, tetapi juga sebagai objek dari kesetiaan 
dan kasih Anda.

KeputusAN ANdA teNtANg yesus 
MeNeNtuKAN NAsiB ANdA

tiANg AwAN
Ayat Bacaan: Bilangan 9:17
“Dan setiap kali awan itu naik dari atas 
Kemah, maka orang Israel pun berangkat-lah, 
dan ditempat awan itu diam, disanalah orang 
Israel berkenan.”

Pergerakan umat israel dalam perjalanan 
menuju tanah perjanjian sepenuhnya dipimpin 
oleh Tiang Awan. menetap atau berjalannya 
mereka ditentukan oleh titah Tuhan, dengan 
tanda Tiang Awan, seperti yang tertulis di 
ayat 18. 

Atas titah Tuhan orang israel berangkat 
dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah; 

selama awan itu diam diatas Kemah suci, 
mereka tetap berkemah.

Perjalanan israel menuju Tanah Perjanjian 
merupakan gambaran/bayang-bayang dari 
kehidupan umat Tuhan yang sedang “berjalan 
menuju ke sorga”. sejak diselamatkan dari 
kehidupan lama, seyogyanya segala aktifitas, 
gerak dan keputusan-keputusan kita dipimpin 
oleh pergerakan Roh Kudus yang di perjanjian 
lama nampak sebagai Tiang Awan itu. 

Roma 8:14 “Semua orang, yang dipimpin 
Roh Allah, adalah anak Allah.”
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MeMiNtA MAAF AtAu MeMAAFKAN?
Ayat Bacaan: 1 yohanes 1:9
“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah 
setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni 
segala dosa kita dan menyucikan kita dari 
segala kejahatan.”

manakah yang anda lebih sering dengar 
dalam khotbah di gereja anda? Memaafkan 
atau mengakui kesalahan?

Memberi maaf bukanlah sebuah pekerjaan 
yang berat, karena untuk memaafkan 
seseorang kita tidak perlu mengorbankan 
nyawa kita seperti yang Tuhan Yesus lakukan 
untuk menghapus dosa manusia.

sebagai orang Kristen, kita pasti mau 
memaafkan setiap kali seseorang melakukan 
kesalahan, kecil atau besar kepada kita. 
seperti yang diajarkan Tuhan Yesus agar kita 
mau mengampuni sampai tujupuluh kali tujuh 
kali.

Dengan memberi maaf, tidak dendam, 
bahkan mampu membalas kejahatan 
dengan kebaikan kepada semua orang, 
sesungguhnya kita sedang memberitakan injil 
kepada semua orang.

namun sayang, banyak orang Kristen 
melupakan hal yang sama pentingnya 
dengan memberi maaf, yaitu mengakui 
kesalahan. mengakui kesalahan dan meminta 

maaf sering kita lakukan dengan basa basi. 
Bahkan, Saat kita meminta maaf sangat sulit 
mulut kita untuk mengakui apa sesungguhnya 
kesalahan kita.?

Berita Kerajaan sorga yang pertama kali 
Tuhan Yesus serukan adalah: “Bertobatlah...” 
Tak ada pertobatan tanpa menyadari dan 
mengakui kesalahan, dan tanpa dengan 
kerendahan hati dan hati tulus meminta maaf!

orang Kristen sering menjadi “sombong”, 
dan berpikir mereka hanya perlu meminta 
maaf kepada Tuhan saja. Tapi segan untuk 
mengakui kesalahan dan meminta maaf 
kepada orang lain.

saat orang lain melakukan kesalahan 
kepada kita, sesungguhnya kitapun tidak 
luput dari kesalahan. Kita katakan kita 
mengampuni namun kita enggan untuk 
meminta maaf. Apalagi jika itu melibatkan 
orang yang lebih muda dari kita, bawahan 
kita, dan lain-lain.

Hanya orang yang “sombong” yang 
mengatakan saya sudah memaafkan namun 
tidak pernah mau mengakui kesalahan dan 
meminta maaf! itu  sombong! namanya. 
Padahal sudah mengaku orang percaya.

ingat kesombongan adalah musuhnya 
tuhan!

      There is only one secure foundation: a genuine, 
deep relationship with Jesus Christ, which will carry you 
through any and all turmoil. no matter what storms are 
raging all around, you’ll stand firm if you stand on His 
love.

~ Charles stanley
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Hidup deNgAN ANugeRAH

Pernah mendengar lagu: Joni, Joni 
please don’t Cry? Barangkali kita 
menyangka Joni disini adalah seorang 

pria. Joni adalah seorang wanita, yang lahir 15 
oktober 1949. ia merupakan seorang penyiar 
radio, penyanyi, pelukis, penulis lebih dari 40 
buku dan pendiri yayasan “Joni & friends” 
yang banyak membantu para kaum cacat 
untuk kembali semangat dan bangkit menjadi 
manusia yang utuh yang bisa berkontribusi 
bagi banyak orang.

Joni lahir di Baltimore, maryland, Amerika, 
ia tumbuh sebagai seorang gadis remaja 
yang luar biasa. ia menikmati masa remajanya 
dengan menaiki kuda, mendaki gunung, 
bermain tennis dan berenang. Tanggal 30 Juli 
1967, ia terjun di Cheasepeake Bay untuk 
berenang. namun ia tak menduga airnya 
saat itu sedang dangkal. ia menghantam 
dasar pantai yang terdiri dari batu-batu keras. 
ia menderita patah tulang punggung yang 
menyebabkan kelumpuhan total dari bahu 
kebawah. 

selama 2 tahun di rehabilitasi, ia sangat 
marah, depresi dan mau bunuh diri. Pada 
akhirnya ia menemukan jalan terang Tuhan 
dengan belajar melukis menggunakan 
giginya. ia pun mulai menjual lukisannya. dan 
singkat cerita ia menjadi orang yang sangat 

terkenal.
ia mengucapkan kalimat yang sangat 

dahsyat: “Always remember: You can’t 
live on yesterday’s grace.” Joni e Tada. 
Artinya kita tidak akan dapat hidup dengan 
mengandalkan Anugrah Tuhan yang kemarin. 
Karena itu sudah lewat. Kita patut bersyukur 
bahwa hari ini pun Anugrah Tuhan datang 
pada kita. sebab itu…dengan Anugrah yang 
diberikan pada hari ini mari kita berkarya yang 
sebaik-baiknya. sebab kita tak tahu apakah 
esok hari Anugrah seperti hari ini akan datang 
kembali.

Berikut adalah doa Joni yang sangat 
terkenal, biarlah doa ini menjadi doa kita di 
hari-hari ini: “God, I don’t have the will; may I 
borrow Your will. God, I don’t have strength; 
may I borrow Your strength. God, I don’t have 
resources; may I borrow Your resources. And 
grace upon grace upon grace comes to me, 
and here I am.”

“Tuhan, saya tak punya tujuan; bolehkah 
saya meminjam tujuanMu. Tuhan, saya tidak 
ada kekuatan; bolehkah saya meminjam 
kekuatanMu. Tuhan, saya tidak punya 
sumber daya; bolehkah saya meminjam 
sumber dayaMu. Dan dari satu anugrah ke 
satu anugrah yang datang pada saya, dan 
inilah saya.”

      A man who was completely innocent, offered 
himself as a sacrifice for the good of others, 
including his enemies, and became the ransom 
of the world. It was a perfect act.

~ Mahatma gandhi
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ReNuNgAN

dulu...orang tua kita berangkat 
bekerja setelah matahari terbit dan 
sudah kembali ke rumah sebelum 

matahari terbenam. walaupun memiliki 
anak yang banyak...Rumah dan halaman 
pun tetap luas. Bahkan tidak sedikit ada 
yang memiliki kebun. dan semua anak 
anaknya bersekolah.

sekarang...Banyak yang berangkat 
kerja subuh dan sampai rumah larut malam. 
Tapi...Rumah dan tanah yang dimiliki tidak 
seluas rumah orang tua kita. dan bahkan 
banyak yang takut memiliki anak banyak 
karena takut kekurangan.

Ada yang salah dengan cara hidup 
orang modeRn.

orang tua kita hidup tanpa banyak ALAT 
BAnTU. Tapi TenAng menjalani hidupnya. 
sementara kita yang dilengkapi dengan 
mesin cuci, kompor gas, telefon genggam, 
kendaraan, TV, email, Facebook, ipad, 
ruangan ber AC, dan lain-lain. HARUsnYA 

mempermudah hidup ini...TAPi TeRnYATA 
TidAK.

sampai-sampai, tidak sempat kita 
meniKmATi HidUP...karena semuanya 
dilakukan TeRBURU BURU.

Berangkat kerja, TeRBURU-BURU...
Pulang kerja, juga TeRBURU-BURU...
makan siang, TeRBURU-BURU...di lampu 
merah, TeRBURU BURU...Berdoapun, 
TeRBURU BURU...Hanya mATi, yang tidak 
seorangpun mau TeRBURU BURU...

Karena ketakutan akan kurangnya 
harta untuk keluarga sampai-sampai Kita 
HiTUngAn dalam memBeRi. sementara 
TUHAn tidak pernah hitungan dalam 
memberi rejeki kepada kita.

Bahkan karena lebih takut kehilangan 
pekerjaan...kita berani melewatkan ibadah.

sampai dimanakah hidup kita pada hari 
ini? Apa ini terjadi pada diri anda? semoga 
menjadi renungan dipagi hari yang indah 
ini.

AdA yANg sAlAH
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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
every once in a 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)
ida (65) 9234 9771

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


