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Melawan Kejahatan dengan Kebaikan
Article source from http://www.sabda.org

Ayat Bacaan: Roma 12:19-21
“Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah
kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi
berilah tempat kepada murka Allah, sebab
ada tertulis: ‘Pembalasan itu adalah hak-Ku.
Akulah yang akan menuntut pembalasan,’
firman Tuhan.” (ayat 9)
Pembalasan menghasilkan rasa puas!
Kejahatan dibalas kejahatan dan melahirkan
kejahatan lagi. Rantai lingkaran setan pun
tercipta. Demikian juga yang muncul, bahkan
terlihat amat rohani, dari pengertian yang
kurang tepat terhadap isi Roma 12:19. Kita
tidak boleh menuntut balas dari kejahatan
yang dilakukan kepada kita, biarlah Tuhan
sendiri yang membalaskannya. Pikiran kita
pasti, “Oke bukan saya yang balas dendam,
biarlah tangan Tuhan membalaskan dendam
saya!” Begitukah?
Jelas pembalasan yang dimaksud di
sini bukanlah “balas dendam” seperti itu.
Perhatikan ayat selanjutnya. Paulus menulis
kita yang menjadi korban kejahatan orang lain,
justru harus dapat menunjukkan kebaikan

kepadanya. Hal ini seperti menumpuk bara
api di atas kepalanya. Ini gambaran umum
pada zaman itu. Bila bara api seseorang mati,
maka orang lain berbaik hati membagikan
bara api untuk menyalakannya. Biasanya,
bara api itu diletakkan di satu tempat dan
dibawa di atas kepala. Paulus membuat
perandaian. Bara api orang itu sudah mati.
Kebaikan kita membuat bara api orang itu
hidup kembali. Bara api pertobatan, bara api
kebaikan hati, bara api penyesalan.
Oleh karena itu, Paulus menulis, janganlah
kita kalah dan bara api kita mati sama seperti
si pelaku pertama yang bara apinya telah
padam terlebih dahulu. Biarlah bara api
kasih dan kebaikan kita tetap menyala dan
mengalahkan kejahatan. Inilah “pembalasan”
yang sempurna: membalas kejahatan dengan
kebaikan, bukan dengan kejahatan. Mata
rantai kejahatan itu harus diputus dengan
kebaikan.
KEJAHATAN DIBALAS KEJAHATAN AKAN
MELAHIRKAN KEJAHATAN, PUTUSKAN
RANTAINYA DENGAN KEBAIKAN.

fountains in the valleys
Deuteronomy 8:7
“For the Lord your God is bringing you into a good
land, a land of brooks of water, of fountains and
springs, that flow out of valleys and hills.” (NKJV)
Ulangan 8:7
“Sebab Tuhan, Allahmu, membawa engkau masuk ke
dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai,
mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah
dan gunung-gunung.”
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STOP MENGELUH!!!

K

isah ini terjadi di Distrik Shijingshan,
Beijing, China. Nenek pengantar dan
sekaligus pengangkut galon-galon air
mineral ini bernama “Gao Meiyun”. Dengan
berat badan yang hanya 38 kg nenek yang
berumur 70 tahun sudah janda ini, menjadi
tulang punggung keluarga untuk anakanaknya yang lumpuh dan cucunya yang
sakit.
Nenek Gao sedang menunggu pesanan
air galon dari pelanggan. Panas dan hujan
tak jua menghentikan runitas nenek ini. Gao
Meiyun mengantar dan mengangkat sendiri
galon air pesanan pelanggan. Tahukah
Anda di usia senja pastinya penyakit sering
mengintai, demikian di alami Gao Meiyun
sering batuk parah waktu di musim hujan.
Tapi kabar baiknya setelah berita nenek
tukang angkut galon tersiar di media internet,
pemerintah Cina tergerak hati mereka untuk
membantu meringankan penderitaannya.
Pemerintah mengucurkan dana bantuan
hidup setiap bulan, belum termasuk biaya
pengobatan. Bantuan beasiswa untuk cucu
Gao Meiyun juga diberikan.
Sobatku...Mari kita renungkan lagi,
tahukah Anda: 1 galon air mineral beratnya

20 kg dan sedangkan berat nenek ini cuma
38 kg, sehari sang nenek dapat mengangkat
dan mengantar lebih dari 100 galon air mineral
dari tempat tuannya bekerja ke pelanggan
yang memesannya.
Gao Meiyun bekerja dari jam 6 pagi dan
berhenti bekerja di jam 10 malam. Pertanyaan
besarnya pagi ini adalah: Apakah kita masih
suka mengeluh menghadapi hidup ini?
Rata-rata kita jauh lebih beruntung
daripada nenek tersebut. Tidak ada alasan
bagi kita untuk mengeluh sepanjang hari.
Justru ketika kita mengeluh maka kekuatan
rohani menjadi lemah.
Sebaliknya kita selalu bersyukur kepada
Tuhan atas keadaan kita sekarang dan ini
menjadi motivasi kita menghadapi hidup ini.
Mazmur 6:6 “Lesu aku karena mengeluh;
setiap malam aku menggenangi tempat
tidurku, dengan air mataku aku membanjiri
ranjangku.”
Mazmur 32:3 “Selama aku berdiam diri,
tulang-tulangku menjadi lesu karena aku
mengeluh sepanjang hari.”
Salam semangat menghadapi hidup ini.
Mulai sekarang STOP MENGELUH! Tuhan
memberkati.

For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying
to you, ‘fear not, I will help you.’”

- Isaiah 41:13

Glorify God in your singing, your speaking, and your
living.”

- Philip Mantofa
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besar v.s. KECIL

T

idak terasa kita sudah memasuki bulan
ke enam di tahun 2017. Sepertinya baru
kemarin kita memulai awal tahun baru
dengan semangat yang baru dan resolusiresolusi tahun baru yang ingin kita capai. Saya
berasumsi bahwa salah satu resolusi kita
tahun ini pastilah untuk mengikuti pembacaan
Alkitab tahunan dan menyelesaikan semua
bacaan Alkitab dari depan sampai belakang,
sebagai bagian dari saat teduh kita setiap
harinya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah,
bagaimana progres kita selama ini dari awal
tahun, apakah kita masih terus setia dalam
rutinitas saat teduh dan pembacaan Alkitab
kita setiap hari? Hanya anda sendirilah yang
bisa menjawab pertanyaan tersebut.
Biarlah saya bagikan kesaksian saya dalam
proses rutinitas pembacaan Alkitab saya
selama ini. Bukan hal yang mudah untuk terus
mengikuti bacaan Alkitab harian dengan teratur.
Namun saya cukup terpacu dengan e-mail
yang saya terima dari You Version (salah satu
aplikasi pembacaan Alkitab) bahwa saya masih
tetap setia mengikuti pembacaan Alkitab harian
secara teratur. Satu hal yang saya pelajari dari
rutinitas pembacaan Alkitab ini, yaitu arti dari
ayat Yohanes 3:30 (TB): “Ia harus makin besar,
tetapi aku harus makin kecil.”

Sebagai kesaksian, jujur saja, saya adalah
orang yang terbiasa tidur pulas sekitar 8 jam
setiap malam. Namun, setelah saya menjadi
ibu, dan harus bangun tengah malam dan
pagi-pagi untuk menyusui, seringkali saya
ingin waktu-waktu tidur saya kembali seperti
dahulu, tidur pulas selama 8 jam. Sampai
Tuhan mengajar saya lewat ayat di atas.
Saya diingatkan bagaimana kalau hubungan
dengan anak saya yang kelihatan saja, saya
sudah perhitungan dengan waktu tidur yang
terganggu. Bagaimana hubungan dengan
DIA yang tidak kelihatan?
Bagaimana dengan hubungan anda
dengan DIA? Apakah kita masih perhitungan
tentang masalah waktu saat teduh dan
baca Alkitab kita setiap harinya? Seringkah
anda malah lupa dengan pentingnya waktu
untuk kita bersaat teduh dan membaca
Alkitab? Apakah sepertinya kita yang
semakin bertambah dan DIA yang semakin
berkurang? Biarlah kita bisa merefleksikan
hidup kita saat kita melantunkan lagu Sidney
Mohede, “less of me and more of You”, dan
mendapati bahwa kita tidak hanya menyanyi
tanpa menjalani arti dari kata-kata lagu
tersebut dalam kehidupan kita. Teruslah setia
dalam saat teduh kita setiap hari!

When it comes to our everyday habits, it’s important to
ask: Am I putting God first?”

- Joyce Meyer

It’s not the quantity of friends that’s important, it’s the
quality of your friends.”

- Joel Osteen
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Menantikan Tuhan, Mendapat Kekuatan Baru
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.”
Banyak orang berpikir bahwa menantinantikan Tuhan adalah buang-buang waktu.
Menantikan Tuhan tidak pernah sia-sia!
Di dalam perjalanan hidup ini, kita akan
menemukan banyak ketidakpuasan. Masalah
silih berganti bahkan penderitaan pun banyak;
namun bila kita ‘menanti-nantikan Tuhan’,
kita akan mendapat kekuatan baru (kekuatan
kita yang terbatas dan sedang lelah), ditukar
dengan yang baru, yang berasal dari Tuhan.
Nabi Yesaya menggambarkan orang yang
mendapat kekuatan baru tersebut seperti
rajawali yang terbang dengan kekuatan
sayapnya; berlari tidak lesu; berjalan tidak
lelah... wowww... luar biasa!!!
Mengapa rajawali, bukan binatang lainnya?
Ini kisahnya: umur rajawali bisa mencapai 60
tahun bahkan lebih karena pada pertengahan
usianya, ia akan naik ke puncak gunung dan
bersembunyi di dalam gua. Pada saat itu,
semua bulu-bulunya akan rontok dan rajawali
tidak mempunyai kekuatan sama sekali.
Apabila rajawali tersebut mencoba keluar dari
gua dan jatuh, ia akan mati. Rajawali tersebut
hanya diam dan menantikan makanan dari
rajawali lainnya sampai semua bulunya
tumbuh. Maka ia akan mempunyai kekuatan

baru, lebih kuat dan umurnya bisa mencapai
dua kali dari umur sebelumnya.
Menantikan Tuhan adalah sikap doa
yang aktif, dilakukan bukan dengan kekuatan
manusia kita, melainkan dengan kuasa Roh
Kudus. ”Demikian juga Roh membantu
kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak
tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa;
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada
Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak
terucapkan” Roma 8:26
Apa yang membuat Daniel terus
mengalami promosi; tidak takut akan
ancaman dan terkaman singa? Apa yang
Elia lakukan sehingga dapat menghentikan
dan menurunkan hujan? Di mana rahasia
kehidupan Yesus yang luar biasa? “Demi
didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah
dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar
atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka
ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut,
berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang
biasa dilakukannya.” Daniel 6:10. Elia adalah
manusia biasa sama seperti kita dan ia telah
bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan
jangan turun dan hujanpun tidak turun di
bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu
ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan
dan bumipun mengeluarkan buahnya. “Doa
orang yang benar, bila dengan yakin didoakan,
sangat besar kuasanya.” Yakobus 5:16b.
‘Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap,
Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat
yang sunyi dan berdoa di sana’. Markus 1:35.
“Doa adalah nafas orang percaya”

The Lord will fight for you, you need only to be still.”
- Exodus 14:14
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self reflection

RENUNGAN MASA TUA

S

isα hidup semakin pendek, yang
bisa dan baik kita makan, makanlah;
yang bisa dan baik kita pakai,
pakailah; yang baik dan Ingin kita beli,
belilah; kalau masih bisa memberi, berilah;
masih bisa berbagi, berbagilah. Karena
semua yang ada tidak bisa kita bawa ke
kubur. Jangan khawatir dengan ahli waris,
Tuhan yang akan mengatur rezeki selagi
mereka berusaha. Nikmatilah hidup ini
dengan pasangan kita selagi masih ada.
Dulu berusaha keras untuk memiliki
yang kita cintai. Saatnya berusaha keras
untuk ikhlas melepas yang kita cinta.
Karena pada akhirnya harta, tahta, Anak,
Istri akan kembali kepada-NYA. Percayalah
kebahagian tidak akan kita rasakan tanpa
ke ikhlasan.
Sehari berlalu, umur berkurang sehari.
Bila kita lewati hari ini dengan berbahagia
kita sangat beruntung, berbuat baiklah dan
selalu mengucap syukur, karena kita tidak
tahu kapan kita akan dipanggil.
Waktu cepat berlalu, hidup itu sangat
singkat dan susah. Dalam sekejap kita kini
memasuki masa tua, dan dalam sekejap
nanti kita berada di Pusara. Itu PASTI!
Bila membandingkan ke atas kita akan
selalu merasa kurang; membandingkan
ke bawah kita merasa lebih; bila kita bisa
merasa cukup dan mensyukuri apa yang
kita punya, kita pasti bahagia. Bersyukurlah
dengan apa yang kita punya.
Harta,
kekayaan,
kedudukan,
jabatan, kehormatan, semua itu hanyalah
sementara, hanya titipan. Yang terbaik dan
terpenting adalah Perilaku yang Baik, bisa
membantu orang, tidak berbuat hal-hal
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tercela, kontrol diri. Jangan MENYAKITI
hati orang lain dan melatih diri agar selalu
sehat lahir dan batin. Karena KESEHATAN
adalah KEKAYAAN kita dan modal utama
menikmati kebahagiaan hidup ini.
Kasih orang tua kepada anak tidak ada
batasnya! Kasih anak terhadap orang tua
ada batasnya. Sadarlah! Anak sakit, hati
orang tua teriris; orang tua sakit anak cuma
nengok dan bertanya-bertanya. Anak-anak
memakai uang orang tua sudah seperti
keharusan, tetapi orang tua memakai uang
anak pasti tidak bisa leluasa! Oleh karena
itu CUKUPILAH diri sendiri dan berikanlah
pada anak seBIJAKSANA mungkin.
Rumah orang tua adalah rumah anak,
tetapi rumah anak bukanlah rumah orang
tua. Orang tua selalu memberi tanpa
pamrih. Tetapi tidak semua anak akan
berbakti kepada orang tua.
Orang tua selalu mendoakan anak,
Tetapi anak karena kesibukannya tidak
selalu mendoakan orang tua. Maka bekali
kubur anda dengan amal yang banyak,
tidak hanya bergantung pada doa anak.
Kebaikan dan keburukan akan selalu
datang sebagai ujian tidak akan berakhir
sampai mati. Maka sikapi dengan syukur
dan sabar. Semoga Hari Tua kita Bahagia.
Selamat berbahagia dimasa tua uang
bukan segala,tapi segalanya membutuhkan
uang, uang bisa membuat kita senang, tapi
jangan lupa, uang juga bisa membinasakan
kita, jadi janganlah mencintai uang lebih
dari segalanya. Tapi jagalah hubungan baik
kita terhadap sahabat dan teman bisnis
kita, selagi berdagang.
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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
Saturday, 17 June 2017, 5PM
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

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

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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