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Berhenti BerhitUng
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Filipi 4:1-9
“Janganlah hendaknya kamu khawatir 
tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah 
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah 
dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur.” (ayat 6)

seingat saya, sempat dua kali menjelang 
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBm) 
saya khawatir begitu rupa. saya memang 
membutuhkan BBm cukup banyak untuk 
perjalanan ke tempat kerja. sangking 
khawatirnya, saya sempat tidak bisa tidur 
karena pikiran terus berputar seperti mesin 
hitung. sampai akhirnya kekhwatiran itu sirna 
ketika saya memutuskan untuk: berhenti 
berhitung!

Rasul Paulus mengingatkan umat 
Tuhan agar tidak khawatir. daripada 
mengkhawatirkan sesuatu yang belum 
terjadi, mereka disarankan untuk berdoa 
sambil mengucap syukur. nasihat ini senada 
dengan ajaran Yesus ketika melarang para 
pendengar-nya untuk khawatir (baca: mat. 

6:25-34). Kekhawatiran dalam hal keuangan 
menempati peringkat teratas alias paling 
sering dialami manusia. Kekhawatiran yang 
kadang-kadang sukses menutupi mata 
rohani umat Tuhan. Kebenaran--bahwa 
Tuhan tak pernah sekalipun meninggalkan 
umat-nya dan kemampuan-nya yang tak 
pernah berkurang untuk memelihara umat-
nya--seakan sirna karena kekhawatiran.

Ketika khawatir, tak jarang kita melakukan 
kalkulasi dalam upaya untuk mengatasinya. 
namun, ketika kalkulasi itu justru memperkuat 
kekhawatiran kita, mungkin ada baiknya kita 
berhenti berhitung. Tanpa mengabaikan 
pentingnya bekerja atau mencari nafkah, kita 
perlu mengarahkan fokus, iman, dan harapan 
kepada Allah yang tak pernah meninggalkan 
kita. niscaya kekhawatiran kita akan sirna, 
berganti dengan ketenangan yang luar biasa. 
Percayalah bahwa perhatian dan penyediaan-
nya masih berlaku atas hidup kita.

Berfokus kepada Allah mengubah 
kekhawatiran menjadi ketenangan.

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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LAwAn KAtA
Ayat Bacaan: Amsal 15:16
“Lebih baik sedikit barang dengan disertai 
takut akan TUHAN dari pada banyak harta 
dengan disertai kecemasan.”

dalam ayat Amsal ini, salomo 
mempertentangkan kata-kata ini: 
1. sedikit barang  -vs-  Banyak harta. 
2. Takut akan Tuhan -vs- Kecemasan.

Andaikata kita disuruh memilih antara “Sedikit 
Barang” atau  “Banyak Harta” pasti kita akan 
memilih “Banyak Harta”! Bukankah tidak ada 
salahnya memiliki banyak harta? namun 
Firman dalam Amsal ini menambahkan 
kata keterangan pada “Sedikit Barang” dan 
“Banyak Harta” itu, yaitu: “Disertai Takut akan 

Tuhan” dan “Disertai Kecemasan”.
Alangkah baiknya kalau punya “Banyak 

Harta” dengan disertai Takut akan Tuhan. 
demikian pula alangkah celakanya kalau 
hanya punya “sedikit barang” tapi masih 
ditambah dengan “Kecemasan”. sudah 
miskin, cemas pula!

dari Amsal ini kita belajar bahwa ternyata 
lawan kata dari “Takut akan Tuhan” adalah 
“Kecemasan”.

seharusnya pada posisi “Sedikit 
Barang” ataupun “Banyak Harta”, kita harus 
membuang jauh-jauh KeCemAsAn dan 
sebaliknya wajib menambahkan TAKUT 
AKAn TUHAn. maka hal itu akan membuat 
keadaan kita jadi LeBiH BAiK!



weeklydevotional

kingdomnews  04

renUngAn iLLUstrAsi

Konon suatu waktu, TUHAn 
memanggil tiga malaikatnya. sambil 
memperlihatkan sesuatu, TUHAn 

berkata, “Ini namanya KEBAHAGIAAN. Ini 
sangat bernilai sekali. Ini di cari-cari dan 
di perlukan manusia. Simpanlah di suatu 
tempat supaya manusia sendiri yang 
menemukannya. Jangan di tempat yang 
terlalu mudah, sebab nanti kebahagiaan ini 
di sia-siakan, tetapi jangan pula di tempat 
yang terlalu susah, sehingga tak bisa di 
temukan oleh manusia. Yang penting, 
letakkan Kebahagiaan itu di tempat yang 
bersih.”

setelah mendapat perintah tersebut, 
turunlah ketiga malaikat itu ke bumi untuk 
meletakkan kebahagiaan tersebut. Tapi di 
mana meletakkannya?

malaikat pertama mengusulkan, 
“Letakkan di puncak gunung yang tinggi.” 
Tapi para malaikat lain kurang setuju. Lalu 
malaikat kedua berkata, “Letakkan di dasar 
samudra.” Usul itu pun kurang di sepakati. 

Akhirnya malaikat ketiga membisikkan 
usulnya. Ketiga malaikat langsung sepakat.

malam itu ketika smua orang sedang 
tertidur, ketiga malaikat itu meletakkan 
Kebahagiaan itu di tempat yang di bisikkan 
tadi. sejak saat itu Kebahagiaan untuk 
manusia tersimpan rapi di tempat itu.

Rupanya tempat itu cukup susah di 
temukan. dari hari ke hari, tahun ke tahun, 
kita terus mencari Kebahagiaan.

Kita smua ingin menemukan 
Kebahagiaan. Kita ingin merasa bahagia, 
tapi di mana mencarinya? Pernikahan, 
Kekayaan, Kesuksesan selalu di hubungkan 
dengan kebahagiaan.

“Alangkah bahagianya kalo aku punya 
ini dan itu...” pikir kita. Tetapi kemudian 
ketika kita sudah memilikinya, kita tau 
bahwa benda tersebut tidak memberi 
Kebahagiaan.

Lalu di mana malaikat menyimpan 
Kebahagiaan tersebut?

di HATi YAng BeRsiH!

7 DOsA MeMAtiKAn MAnUsiA (7 DeADLY sins)
1. sloth / Kemalasan
Bahasa latin sloth adalah socordia. kemalasan 
menjadi sebuah dosa, karena kemalasan 
mengakibatkan kegagalan manusia untuk 
mengembangkan talenta yang telah diberikan 
kepada dia. walaupun kemalasan adalah 
dosa yang paling ringan dibandingkan dosa 
lainnya namun kemalasan adalah pemicu 
utama dosa-dosa lain yang lebih besar. dosa 
kemalasan juga berhubungan dengan despair 
a.k.a Tristitia alias putus asa. orang malas 
dan putus asa adalah sebuah suatu kondisi 
dimana seseorang gagal memanfaatkan 
talenta yang dimilikinya. iblis: Belphegor

2. wrath / amarah
Bahasa latin wrath adalah ira yang 
dikenal juga anger or rage, amarah dapat 
menimbulkan sebuah penyangkalan akan 
kebenaran, ketidak sabaran, balas dendam 
dan menimbulkan suatu niat jahat untuk 
menghancurkan seseorang. amarah dapat 
timbul akibat dari alasan yang egois, 
semacam kecemburuan. iblis: satan (amon)

3. gluttony / kerakusan
Bahasa latin gluttony adalah gula yang 
memiliki pengertian mengkonsumsi secara 
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berlebihan hingga mencapai sebuah titik 
point yang sia-sia. Alias terbuang sia-sia. 
Alias rakus makan! iblis: Beelzebub
ada 6 cara yang mengarah kepada dosa ini:
a.  Praepropere – makan terlalu cepat dari 

pada waktunya
b.   Laute – makan makanan yang terlalu 

mahal
c.   nimis – makan secara berlebihan / rakus
d.   Ardenter – makan dengan hasrat yang 

sangat besar
e.  studiose – makan secara sengit/ alias ga 

mau kalah sama yang laen
f.  Forente – makan secara liar/ alias makan 

tidak beraturan, tidak ber-adat, makan 
seperti binatang.

iblis: beelzebub

4. envy / kecemburuan
Bahasa latin envy adalah invidia yang berarti 
suatu kondisi akan ketidakpuasan dari 
sebuah keinginan. Kecemburuan timbul 
akibat 2 faktor general/utama yaitu:
a.  Akibat dari sebuah kondisi ketidak 

mampuan untuk memiliki sebuah benda/
barang yang lebih baik. (inilah faktor yang 
paling sering terjadi, kita melihat teman 
kita memiliki HandPhone tercanggih 
maka hati kita pun muncul rasa iri hati 
dan memiliki keinginan untuk memilikinya 
secepat mungkin)

b.  Akibat dari ketidakpuasan hati kita untuk 
melihat seseorang yang memiliki kondisi 
lebih bahagia dari kita dan kita selalu 
berkata “Andai saya adalah dia dan dia 
adalah saya!”

iblis  leviathan

5. extravagance / Lust / nafsu birahi
Bahasa latin lust adalah luxuria memiliki 
sebuah artian nafsu birahi. nafsu birahi 
disamakan sebagai kebiasaan sex, namun 

hal ini termasuk ke dalam  sexual addiction, 
fornication, adultery, bestiality, rape, 
perversion dan incest. (semua hal ini memiliki 
pengertian zinah dan perbuatan nafsu birahi 
lainnya). iblis: Asmodeus

6. greed / ketamakan
Bahasa latin greed adalah avaritia yang juga 
dikenal sebagai avarice / covetousness 
yang berarti hampir sama seperti nafsu dan 
kerakusan hanya ini lebih mengarah kepada 
kekayaan. 

Kekayaan membuat semuanya berubah, 
bahkan demi sesuatu yang fana kita rela 
menjual sesuatu yang abadi demi uang.
Termasuk didalamnya:
a.   disloyalty, deliberate betrayal or treason 

yang mengarah kepada pengkhianatan 
terutama untuk memperoleh kepentingan 
pribadi contohnya penyuapan.

b.  scavenging and hoarding material = 
penimbunan kekayaan

c.  Theft and robbery = pencurian dan 
perampokan terutama pada penipuan, 
kekerasan dan penyelewengan hukum 
semuanya terinspirasi dari dosa 
ketamakan tersebut.

d.  simony = meminta sumbangan atau 
semacamnya untuk kepentingan sendiri, 
dengan iming-iming mendapat imbalan 
2x lipat dari yang diberikan, bersifat 
menyesatkan.

iblis: mammon

7. Pride / keangkuhan / harga diri /
kesombongan
Bahasa latin pride adalah superbia yang 
dikenal juga hubris, yaitu dosa paling utama, 
ter-origin, dan paling berbahaya dari seluruh 
dosa yang ada termasuk sumbernya yang 
menciptakan dosa ini adalah iblis tingkat 
tertinggi.

continue next page...
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      when you have an attitude of faith, all the forces of 
darkness cannot stop you.”
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seLF reFLectiOn

BUTUH batu kerikil supaya kita “BERHATI-
HATI”. BUTUH semak berduri supaya 
kita “WASPADA”. BUTUH pesimpangan 
supaya kita “BIJAKSANA dalam MEMILIH”.
BUTUH petunjuk jalan supaya kita punya 
“HARAPAN” tentang arah masa depan.

Hidup Butuh “MASALAH” supaya kita 
tahu kita punya “KEKUATAN”. BUTUH 
pengorbanan supaya kita tahu cara 
“BEKERJA KERAS”.

BUTUH airmata supaya kita tahu 
“MERENDAHKAN HATI”. BUTUH 
dicela supaya kita tahu bagaimana cara 
“MENGHARGAI”. BUTUH tertawa dan 
senyum supaya kita tahu “MENGUCAPKAN 
SYUKUR”. BUTUH orang lain supaya kita 
tahu kita “TAK SENDIRI”.

Jangan selesaikan “MASALAH” dengan 
mengeluh, berkeluh kesah, dan marah, 
selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, 
dan jangan lupa “TERSENYUM”.

Teruslah “MELANGKAH” walau 
mendapat “RINTANGAN”, Jangan takut. 
saat tidak ada lagi “tembok” untuk 
bersandar, masih ada “lantai” untuk 
bersujud.

Perbuatan baik yang paling “sempurna” 
adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, 
namun dapat dirasakan hingga jauh 
kedalam “relung hati”. 

Jangan menghitung apa yang “hilang”, 
namun hitunglah apa yang “tersisa”. sekecil 
apapun “penghasilan” kita, pasti akan 
cukup bila digunakan untuk kebutuhan 
hidup.

sebesar apapun “penghasilan” kita, 
pasti akan kurang bila digunakan untuk 
“Gaya Hidup”.

Tidak selamanya kata-kata yang 
“indah” itu benar, juga tidak selamanya 
kata-kata yang “menyakitkan” itu salah. 
Hidup ini terlalu “singkat”, lepaskan mereka 
yang menyakitimu, “sayangi” mereka yang 
peduli padamu. dan “berjuanglah” untuk 
mereka yang berarti bagimu.

“Bertemanlah” dengan semua orang, 
tapi “bergaulah” dengan orang yang 
berintegritas dan mempunyai nilai hidup 
yang benar, karena pergaulan akan 
“mempengaruhi” cara kita hidup dan “masa 
depan” kita.

may you always be happy.

hiDUP tAK seLAMAnYA BerJALAn MULUs!

Harga diri yang tinggi seorang manusia 
membuat manusia menjadi sombong, 
kesombongan membuat mereka menjadi 
merasa paling benar diantara yang lain.
Kesombongan membuat manusia menjadi 
terkutuk dimata Tuhan.

Kesombongan membuat manusia 
mencintai dirinya sendiri. Kesombongan 
merupakan puncak dari seluruh dosa 
yang berarti, demi harga diri apapun akan 
dilakukan. iblis: Lucifer
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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
in holiday for June and July
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


