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Aktif Berbuat Baik

Article source from http://www.sabda.org
Ayat Bacaan: Matius 7:12-14
“Segala sesuatu yang kamu kehendaki
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah
demikian juga kepada mereka. Itulah isi
seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.”
(ayat 12)
Confusius, filsuf bijak dari Tiongkok,
mengajarkan, “Apa saja yang engkau tidak
mau orang lain melakukannya kepadamu,
jangan lakukan hal itu pada orang lain.” Ajaran
ini diteruskan dari generasi ke generasi dan
menjadi salah satu “pagar moral” bangsa
itu. Menurut ajaran ini, sebelum melakukan
tindakan yang negatif, orang diajak untuk
berpikir terlebih dulu: Jika orang lain melakukan
hal ini pada diri saya, apakah saya akan merasa
senang? Jika tidak, jangan lakukan hal itu
kepada orang lain. Jika falsafah ini diterapkan,
niscaya kejahatan akan jauh berkurang.
Tuhan Yesus menyampaikan standar
hidup yang serupa, “Segala sesuatu yang
kamu kehendaki supaya orang perbuat
kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada
mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat

dan kitab para nabi” (ay. 12). Namun, ada
perbedaan mendasar. Prinsip ini bersifat aktif,
bukan pasif. Bukan hanya menahan diri untuk
tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan
pada sesama, melainkan berinisiatif berbuat
kebajikan dan memberkati sesama. Dunia
bukan hanya menantikan berkurangnya
kejahatan, bukan juga teori perbuatan baik,
tetapi perbuatan baik yang berlandaskan
kebenaran, dan nyata.
Kristus, Sang Guru Agung, bukan hanya
menyampaikan kebenaran, namun Dia secara
aktif melakukannya dalam kehidupan nyata.
Dia telah memberi teladan hidup untuk aktif:
mengerjakan kebenaran untuk kebahagiaan
sesama.
Bagaimana
dengan
kita?
Pemahaman kita terhadap kebenaran kiranya
menghasilkan kebaikan nyata dalam hidup
keseharian. Itulah buah iman dan kerohanian
para pengikut Kristus yang sejati.
Buah iman seorang kristiani sejati
ditunjukkan
dengan
melakukan
kebenaran secara aktif dan nyata dalam
hidup sehari-hari.

AUTUMN OF PRUNNING
John 15:2
“Every branch in Me that does not bear fruit, He
takes away; and every branch that bears fruit, He
prunes it so that it may bear more fruit.” (NAS)
Yohanes 15:2
“Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah,
dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah,
dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak
berbuah.”
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KESULITAN MENJADI KENDARAAN
Ayat Bacaan: Yesaya 40:31
“Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan
TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka
seumpama rajawali yang naik terbang
dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari
dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan
tidak menjadi lelah.”
Siapapun tidak akan dapat memisahkan
kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus
Yesus, Tuhan kita.
Apa rahasia orang belajar berenang?
Bagaimana mungkin dengan berat badan
yang tidak ringan, seseorang bisa mengapung
di air, bahkan bergerak maju dengan pelbagai
gaya? Satu prinsip awal berenang ialah belajar
“percaya” pada air. Jika kita “menyerah” pada
air, tubuh kita akan mengapung. Sebaliknya,
jika kita “melawan” air, mengencangkan otototot sampai kaku, kita malah tenggelam. Itu
kuncinya. Memercayakan diri kepada air.
Ayat 31 melukiskan tentang rajawali yang
membubung tinggi. Rajawali memang suka
terbang tinggi, seperti dilukiskan di Perjanjian
Lama. Ia terbang dan membuat sarang di
ketinggian (Yeremia 49:16; Obaja 4). Ia bisa
naik ke gunung Libanon; mengambil puncak
pohon aras yang tinggi sekali (Yehezkiel 17:3).

Padahal di ketinggian, angin berembus kuat.
Bagaimana rajawali dapat terbang dengan
begitu ringan dan tenang? Rupanya ia
punya cara jitu. Daripada melawan angin, ia
memanfaatkannya untuk bergerak bersama
tiupan angin. Ia “memercayakan” diri pada
dorongan angin untuk maju. Jadi, sebenarnya
ia bukan terbang, melainkan melayang
di ketinggian. Melayang bukan dengan
kekuatannya sendiri, melainkan dorongan
angin.
Tatkala
angin
kesulitan
hidup
menghantam, apakah tanggapan kita?
Mengeluh, mengaduh, geram, marah,
berteriak, menuduh orang lain, menyalahkan
Tuhan—itu yang lazim. Kita melawannya
dengan kekuatan sendiri. Padahal percuma.
Kita akan kelelahan. Terengah-engah dan
frustrasi.
Kesulitan yang kian besar justru harus
menjadi “kendaraan” kita untuk kian berserah,
memercayakan diri pada bimbingan Tuhan.
Izinkan Roh-Nya membawa kita “Ganjaran
kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah
kekayaan, kehormatan dan kehidupan.”
(Amsal 22:4)
Biarlah rohmu menyala-nyala senantiasa
di dalam Tuhan!

The presence of your problem doens’t mean the
absence of God.”
~ Joseph Prince

Step out, follow your heart and do what God is calling
you to do.”
~ Joyce Meyer
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SELF REFLECTION

1 jam untuk 1 kehidupan
Suatu hari seorang anak kecil datang
kepada ayahnya dan bertanya: “Apakah
kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup
kita?” Ayahnya memandang kepada anak
kecil itu dan berkata: “Tidak, nak…”
Putri kecil ini kemudian memandang
ayahnya dan berkata lagi…“Apakah kita
bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?”
Ayahnya
kembali
menggelengkan
kepalanya, sambil tersenyum kepada
putrinya.
“Oh ayah, bagaimana kalau 1 bulan,
apakah kita bisa hidup tanpa melakukan
kesalahan?” Ayahnya tertawa…“Mungkin
tidak bisa juga,nak.”
“OK ayah, ini yang terakhir kali…Apakah
kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam
saja?” Akhirnya ayahnya mengangguk.
“Kemungkinan besar, bisa nak.”
Anak ini tersenyum lega…“Jika
demikian, aku akan hidup benar dari jam
ke jam, ayah…Lebih mudah menjalaninya,
dan aku akan menjaganya dari jam ke jam,
sehingga aku dapat hidup dengan benar.”
Pernyataan ini mengandung kebenaran
sejati…Marilah kita hidup dari waktu ke
waktu, dengan memperhatikan cara kita
menjalani hidup ini.
Dari latihan yang paling kecil dan
sederhana sekalipun…Akan menjadikan

kita terbiasa. Dan apa yang sudah biasa
kita lakukan akan menjadi sifat. Dan sifat
akan berubah jadi karakter.
HIDUPLAH 1 JAM TANPA:
• Tanpa kemarahan,
• Tanpa hati yang jahat,
• Tanpa pikiran negatif,
• Tanpa menjelekkan orang,
• Tanpa keserakahan,
• Tanpa pemborosan,
• Tanpa kesombongan,
• Tanpa kebohongan,
• Tanpa kepalsuan…
Lalu ulangi lagi untuk 1 jam berikutnya.
HIDUPLAH 1 JAM DENGAN:
• Dengan kasih sayang kepada sesama,
• Dengan damai,
• Dengan kesabaran,
• Dengan kelemah lembutan,
• Dengan kemurahan hati,
• Dengan kerendahan hati..
• Dengan ketulusan..
Dan Mulailah dari Jam ini…
Satu jam yang sederhana, tapi mungkin
akan berarti bagi perjalanan ke depan,
bahkan sampai akhir hayat. Selamat
menjalani hidup yang indah kawan.

MEMBANGUN REPUTASI & NAMA BAIK
Ayat Bacaan: Amsal 22:1
“Nama baik lebih berharga daripada kekayaan
besar, dikasihi orang lebih baik daripada
perak & emas.”
Setiap pagi saya selalu belanja ke toko
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kelontong sekitar kompleks yang menjual
sayur dan ikan segar, tapi saya lebih sreg
pergi ke warung langganan daripada warung
yang lain.
Warung
langgananku
selalu
membersihkan ikan tanpa diminta, terus kalau
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keliru menghitung harga, esok harinya dia
pasti kembalikan uang tersebut. Sebenarnya
ada warung yang lebih dekat rumah namun
reputasinya kurang baik, pelayanannya juga
mengecewakan, saya malas belanja di sana.
Nama baik itu penting dalam hidup
kita, entah di dunia kerja, bisnis, pelayanan
bahkan dlm rumah tangga sekalipun, kita
perlu menjaga reputasi dan nama baik. Untuk
itu kita perlu menjaga 3 hal:
1. JUJUR
Orang jujur tidak selamanya mujur tapi
kejujuran membuat orang hidap merdeka
sepenuhnya tanpa ada yang ditutupi.
2. INTEGRITAS
Tidak ada sukses yang bisa bertahan lama
tanpa integritas.

3. TAKUT AKAN TUHAN
Orang yang takut akan Tuhan berhati-hati
dalam setiap apa yang ia lakukan karena ia
menghormati Tuhan dan FirmanNya.
Suami istri yang mempunyai reputasi diri baik
akan membawa berkat dan teladan bagi
anak-anak dan rumah tangganya.
Pekerja yang memiliki reputasi dan nama
baik akan membawa keuntungan bagi
perusahaan dan juga diri sendiri.
Pebisnis yang mempunyai reputasi dan
nama baik akan membuat pelanggannya
banyak dan setia
“Kalau punya nama baik, yang baik-baik
akan datang dengan sendirinya.” Nama baik
mendatangkan berkat bagi kita dan orang di
sekitar kita.
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tau kah anda?

12 RAHASIA AWET MUDA
Resep AWET MUDA...rahasianya ada di
ALKITAB ternyata!!!
1. 	Hadapilah segala masalah dengan
santai dan tenang. (1 Korintus 10:13)
2.	Bersedih
hati
janganlah
terlalu
berkepanjangan. (Nehemia 8:10; Roma
12:12; Pengkotbah 3:1-11)
3.	Aktiflah dalam kerja dan pelayanan
(Roma 12:11)
4.	Jauhkanlah amarah karena amarah
memakan energi yang berpengaruh
buruk terhadap fisik. (Amsal 19:19)
5.	Bila segala sesuatu dapat diselesaikan
dengan ketenangan, mengapa harus
dibarengi dengan ketegangan? (Amsal
17:19-20)
6.	Kedengkian dan iri hati berpengaruh
buruk terhadap peredaran darah dan
jantung. (Mazmur 37:1)

7.	Hadapi orang yang sedang marah
dengan tenang dan jangan masukkan
dalam hati (Amsal 14:29)
8.	Jangan mempedulikan hal-hal yang
dilakukan orang lain, bereaksilah
dengan benar. (Roma 12:17-21)
9.	Dunia ini berputar, bila kita sedang
berada di bawah, jangan putus asa,
ada saatnya kita pasti naik ke atas
berhati-hatilah supaya kita tidak jatuh
(2 Korintus 4:17)
10.	Hadapilah penderitaan dengan percaya
kepada Tuhan, karena penderitaan
selalu membawa hikmah suatu
kebahagiaan. (Kejadian 50:20)
11.	Fisik harus kita jaga dengan olahraga
dan makanan sehat. (1Timotius 4:8)
12.	Jangan lekas merasa tua karena
dibanding dengan hari esok kita masih
muda sekarang (Amsal 3:1-7).

When we recognize the value of time and start to see
every day as a gift, it helps us keep the right perspective.”
~ Joel Osteen

Words have power. When you speak something out,
you give life to what you’re saying.”
~ Joel Osteen
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ABOUT

ROCK MINISTRY SINGAPORE
KOMUNITAS
MESIANIK (KM)

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
YOUTH SERVICE
in holiday for June and July
Juanita (65) 8322 6412

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)

CHILDREN’S CHURCH
Every Sunday, 10.30 AM
Alink (65) 9066 4130

Every Friday, 07.30 PM
KM DAVID & KM SAMUEL
Sumarto (65) 9144 6605
(Serangoon/Upper Thompson)

PRAYER MEETING
Every Saturday, 12.30 PM
Coronation Rd 21A
(kediaman bapak gembala)
Adon (65) 9379 2713

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

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
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