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From Pastor’s Desk
By Pst. Samuel Yusuf

Grace (Kasih Karunia)
kembali? Apakah anda akan
merasa sangat kecewa dan
memarahi
mereka
habishabisan? Mungkin anda akan
menegur mereka dengan keras
sambil menunjukkan kesalahan
mereka satu persatu? Paling
tidak, anda akan menegur
mereka karena sikap yang
tidak mempercayai perkataan
anda sehingga mereka menjadi
orang yang lemah dan patah
semangat.

“.....damai sejahtera bagimu.”
-Yohanes 20:19-

B

agaimana
kita
akan
meresponi suatu keadaan
yang kita hadapi dalam suatu
kejadian yang seperti yang
berikut ini,
Saudara
memiliki
satu
kelompok orang yang anda ajar
dan muridkan mengenai Firman
Tuhan dan arti kehidupan
yang sudah anda ketahui dan
kuasai. Setiap hari selama
tiga tahun berturut-turut, anda
berkumpul dengan akrab dan
pergi bersama-sama dari satu
tempat ke tempat lainnya. Lalu,
karena suatu kepentingan yang
sangat besar untuk kelompok
yang sedang anda bangun
di tempat lain, anda harus
mengorbankan semua yang
ada pada anda. Sehingga,

anda
harus
meninggalkan
murid-murid untuk jangka waktu
beberapa minggu. Anda pun
sudah memberikan pesan apa
saja yang harus mereka lakukan
ditengah-tengah
kepergian
anda.
Ketika anda datang kembali,
anda menjumpai kelompok
murid yang anda bangun
tersebut sudah dalam keadaan
bubar, terpencar dan mereka
sudah
kembali
kepada
kehidupan mereka yang lama
sebelum bertemu dengan anda.
Mereka sudah tidak peduli
dengan apa yang selama ini
anda sudah ajarkan dan sudah
betul-betul hidup dengan sangat
mengecewakan anda.
Apa yang akan anda lakukan
terhadap
mereka
setelah
anda mengumpulkan mereka
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Cerita
diatas
adalah
pengalaman Tuhan Yesus dengan
murid-muridNya. Setelah Tuhan
Yesus disalibkan, mati, dan
bangkit dari kematianNya, Dia
menunjukkan diriNya dalam
tubuh kemuliaan di hadapan
para muridNya yang sudah
kembali kepada kehidupan lama
mereka. Kata pertama yang
keluar dari mulutNya adalah, “....
damai sejahtera (shalom) atas
kamu” Yohanes 20:19.
Inilah suatu kejadian yang
dapat menjelaskan arti kata
grace yang sebenarnya. Arti kata
grace atau kasih karunia adalah
mendapat kasih sayang yang
tidak selayaknya kita terima
(unmerited favor). Pada waktu
anda dikasihi dan diterima apa
adanya oleh seseorang tanpa
syarat dengan tidak pernah
meminta sesuatu apapun dari
anda sebagai balasan, maka
kasih karunia yang seperti
itu akan menghasilkan suatu
kekuatan yang sangat dahsyat
dalam hidup anda.

Berlanjut ke halaman 3 ...

Editorial
... lanjutan dari halaman 2
Kasih karunia seperti inilah
yang Tuhan Yesus berikan
kepada murid-muridNya. Mereka
seharusnya mendapat hukuman
dan teguran yang sangat
keras.
Namun
sebaliknya,
mereka mendapatkan pengertian,
penerimaan dan kasih karunia
yang tanpa syarat. Tuhan
Yesus
sangat
bersukacita
saat bertemu dengan muridmuridNya dan juga sebaliknya. Ia
sangat mengerti bahwa muridmuridNya akan mengalami
goncangan yang akan membuat
mereka mengalami kegagalan.
Dan itu sudah merupakan
bagian dari latihan kehidupan
yang Ia ajarkan kepada mereka.
Kegagalan kita seringkali
dapat menjadi suatu motivasi
yang sangat kuat untuk kita
lebih mengasihi dan melayani
Tuhan. Kegagalan ialah jalan
pembuka bagi kasih karunia
Tuhan yang ajaib untuk bekerja
dalam kehidupan kita.
Tanpa disadari, pada waktu
mengalami kegagalan, kita
kehilangan kepercayaan diri.
Sehingga, lambat laun kita
dapat melepaskan diri dari jerat
keyakinan kepada manusia dan
belajar bergantung sepenuhnya
kepada kasih karunia dan
kuasa Tuhan Yesus. Kasih
karunia yang Tuhan berikan akan
membuat kita sadar bahwa kita
adalah manusia yang sangat
rentan terhadap kegagalan.
Namun kasih karunia (grace)
bukanlah surat ijin untuk
kegagalan, apalagi berbuat
dosa lalu meminta grace
kepada Tuhan. Janganlah kita
mempermainkan kasih karunia
Tuhan
maupun
kegagalan

dan dosa, karena Tuhan
sangat mengetahui hati kita.
Amsal 4:23 berkata “Jagalah
hatimu
dengan
segala
kewaspadaan, karena dari
situlah terpancar kehidupan.
Jangan mempermainkan kasih
karunia
dengan
sengaja
tetapi juga jangan takut untuk
menghadapi kegagalan.
Ketika
dalam
keadaan
terdesak, sangatlah mudah
bagi kita untuk memohon kasih
karunia dari manusia dan terlebih
lagi Tuhan. Lantas, jika kita
tahu bahwa kita masih sangat
memerlukan kasih karunia,
akankah kita memberikannya
kepada orang yang menyakiti
kita? Tentu! Karena kita sendiri
pun masih sangat memerlukan
kasih karunia tersebut.
Sadarilah bahwa dengan
kasih karunia yang kita terima dari
Tuhan dan kita berikan kepada
sesama, sesungguhnya kita
sedang menjadikan diri kita
menjadi jawaban doa dan
mengubah lingkungan kita
menjadi seperti yang Tuhan
Yesus katakan “Datanglah
KerajaanMu,
jadilah
kehendakMu, di bumi seperti
di Sorga.”
Kasih
karunia
(grace)
bukanlah perbuatan yang hanya
bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus
saja, tetapi kita semua perlu
menerima dan mengulurkan
grace setiap hari. Marilah kita
menjadikan
kasih
karunia
sebagai gaya hidup seharihari seorang Representative of
Christ Kingdom. Amin.
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Shalom Rock Sydney!
Tema Bulletin bulan Oktober
adalah
GRACE
(kasih
karunia).
Arti kata GRACE (kasih
karunia) adalah “mendapat
kasih sayang yang tidak
selayaknya
kita
terima.”
Pada waktu kita dikasihi oleh
seseorang tanpa syarat, kasih
karunia yang seperti ini akan
menghasilkan suatu kekuatan
yang sangat dasyat dalam
hidup kita. (Pastor’s Desk).
Kasih karunia Tuhan tersedia
bukan hanya untuk orang
percaya, tapi untuk semua
umat
manusia.
Lewat
common
grace,
orangorang yang tidak percaya
mendapatkan kesempatan
untuk bertobat. (ROCK Easy
Digest).
Saat kita berjalan dengan
kasih karunia Allah, kita
sadar bahwa Tuhanlah yang
menjadi sumber kekuatan
kita, sehingga kita hanya
bermegah di dalam Dia (Rock
Praise). Kekuatan dari Tuhan
sendiri yang akan menutupi
kelemahan kita. Simak kisah
Nick Vujicic yang lahir tanpa
lengan dan kaki, dan lewat
kelemahan fisiknya, kasih
karunia Tuhan bekerja nyata
dalam hidupnya.
(Rock
Campus).
Kasih karunia yang sama dari
Tuhan juga tersedia bagi para
pembaca!
Editor.
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ROCK Revelation
By Eddy Suki

Hati Penuh dengan Belas Kasihan
“Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati
Yesus oleh belas kasihan kepada mereka …”
Matius 9:36
“Ketika Yesus mendarat, melihat orang banyak
yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatiNya
oleh belas kasihan …” Matius 14:14
“Ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah
hatiNya dengan belas kasihan, lalu Ia berkata…”
Lukas 7:13

P

ada saat kita membaca ayat-ayat di
atas, maka dengan cepat kita dapat
menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai
hati yang penuh dengan belas kasihan. Mungkin
saudara sekarang berkata, “Aku juga! Aku sudah
banyak membantu teman-teman seiman di
gereja, memberi sedekah kepada orang miskin”.
Saya percaya apa yang telah saudara kerjakan
selama ini ialah hal yang baik dan saya percaya
Tuhan tentu berkenan kepada semua itu pada
saat dikerjakan dengan hati yang tulus.
Namun ada baiknya jika kita dapat mempelajari
apa perbedaan antara “hati penuh belas kasihan”
yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dibandingkan
dengan yang kita miliki:
1. Tuhan Yesus dapat menghabiskan waktu
berhari-hari menyembuhkan orang sakit di satu
tempat dan tetap memiliki sikap hati yang sama
pada saat Dia melihat orang yang sakit di kota
lain (Matius 14 - 15). Dibandingkan dengan kita,
seringkali kita antusias pada saat pertama kali
menolong seseorang, kemudian hati kita mulai
berubah sedikit demi sedikit sejalan dengan
jumlah orang yang kita tolong. Kita cenderung
merasa kesal dan malah menghindar supaya
tidak harus menolong mereka, terlebih lagi kalau
kita lelah secara fisik. Kita berargumentasi bahwa
masih banyak orang lain yang dapat menolong
mereka. Namun, tidak demikian halnya dengan
Tuhan Yesus. Alkitab tidak mencatat bahwa Dia
mengeluh dan kesal kepada orang sakit yang
minta disembuhkan.

2. Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang
sakit yang datang kepadaNya (Matius 15:30).
Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka kembali
keesokan harinya dikarenakan jam praktek
kerja sudah lewat. Jikalau kita mau jujur, maka
seringkali kita hanya ingin menolong orang pada
saat kita tidak sibuk, tidak ada kegiatan, tidak
lelah dan sebagainya. Kita tidak ingin kehilangan
waktu meskipun kita menyadari bahwa dengan
kehilangan waktu tersebut kita dapat meraih
keuntungan, berupa satu jiwa yang tertolong.
3. Tuhan Yesus tidak memilih dalam menolong
dan menyembuhkan yang sakit. Memang tidak
secara spesifik diceritakan dalam Alkitab, namun
saya percaya dari semua orang sakit yang datang
pasti ada diantaranya yang tidak percaya (skeptis)
kepada Tuhan Yesus ataupun yang sebelumnya
mencemooh dan menolak Dia. Tuhan Yesus
tetap menyembuhkan mereka.
Saudara mungkin berkata, “Bagaimana
dengan wanita Kanaan yang Tuhan tolak di
Matius 15:21-28?”. Saya percaya Tuhan Yesus
tidak menolak untuk menyembuhkan anak dari
wanita Kanaan tersebut, Dia hanya ingin kita
belajar bahwa untuk sebuah kesembuhan Ilahi
diperlukan dua hal: Tuhan (Firman Tuhan) + Iman.
Bandingkan dengan Matius 8:5-13 dimana Tuhan
juga menyembuhkan perwira Romawi (bukan
bangsa Yahudi). Tuhan Yesus tidak menolak
permintaan perwira tersebut.
Akhir kata, saya hanya ingin semua dari kita
yang membaca artikel ini untuk mengrefleksikan
hati kita. Apakah kita sungguh mempunyai hati
yang penuh belas kasihan terhadap kota dimana
kita tinggal, teman di kantor, sekolah, atau
apartemen kita, dan terlebih lagi orang tua dan
saudara kita. Amin.
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ROCK Interactive
By Deborah Sherlly Yusuf

“Salib: Wujud Nyata dari Kasih”
1.“Ngapain juga serius-serius? Yang
penting ‘kan percaya Tuhan Yesus dan
kita pasti selamat?”
Untuk selamat, anda cukup percaya dan
mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan (Roma
10:9-10). Tetapi sadarkah anda bahwa
keselamatan yang bagi anda begitu mudah,
sangat mahal harganya?
Pencipta alam semesta, Tuhan yang mulia,
rela datang ke dunia dan mati disalib bagi kita,
orang berdosa. Bukankah ini adalah wujud
cinta kasih dan pengorbanan yang termulia?
Semua penderitaanNya, setiap tetes darah
yang tercurah, setiap cambukan dan paku yang
menusuk tubuhnya, berartikah pengorbanan
Yesus bagi anda?
Pernahkah anda membayangkan betapa
tercabik-cabiknya hati Bapa ketika melihat Yesus
menderita? Pernahkah terlintas dalam pikiran
anda bahwa Bapa menanggung penderitaan
yang begitu besar ketika Ia harus menyerahkan
AnakNya yang tunggal untuk disalib bagi anda
dan saya, manusia berdosa?
Berartikah ini semua bagi anda?
Kita yang seharusnya terkutuk sekarang hidup
bebas. Kita yang berdosa, sekarang hidup benar
dihadapan Allah sebagai anak-anakNya. Lalu
apa yang kita lakukan dengan keselamatan
yang sudah kita terima ini? Jika anda berkata
“toh ngga ada bedanya, dosa banyak atau dosa
sedikit Yesus sudah mati bagi kita, semua dosa
kita sudah diampuni, jadi ya suka-suka kita dong
mau ngapain aja.” Saudaraku, jika sikap hati
seperti ini yang anda miliki maka salib Yesus tidak
berarti apa-apa bagi hidupmu. Dengan penuh
kasih saya menghimbau anda untuk membuka
hati dan ijinkan Dia menyatakan pribadiNya dan
kasihNya yang begitu mendalam bagimu.

2.“Saya orang bejat. Tidak mungkin
Tuhan mau menerima saya. Kesalahan
saya terlalu banyak.”
Ada kabar baik bagi anda: seburuk apapun
masa lalu anda, sebejat apapun dosa anda, Tuhan
sudah mengampuni anda. Mazmur 103:1012 berkata “Tidak dilakukanNya kepada kita
setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasNya
kepada kita setimpal dengan kesalahan kita,
tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian
besarnya kasih setiaNya atas orang-orang yang
takut akan Dia; sejauh timur dari barat, demikian
dijauhkanNya dari pada kita pelanggaran kita.”
Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan
betapa indahnya dan betapa dalamnya kasih
karunia Tuhan bagi kita. Semua dosa dan
pelanggaran anda sudah lunas dibayar di kayu
salib. Yesus berkata “sudah selesai” (Yohanes
19:30) – dosamu, penyakitmu, penderitaanmu,
kejatahatanmu – semuanya selesai.
Yesaya 53:4-5 “Tetapi sesungguhnya, penyakit
kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan
kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia
kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia
tertikam oleh karena pemberontakan kita,
dia diremukkan oleh karena kejahatan kita;
ganjaran yang mendatangkan keselamatan
bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh
bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.”
Sekarang waktunya anda mengambil keputusan
untuk dengan penuh keberanian datang ke tahta
kasih karuniaNya dan menerima pengampunan
dan keselamatan yang sudah tersedia bagimu.
1
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ROCK Family
By Diana Turnip

Super Mom
“Her sons rise up and call her blessed. Her
husband also praises her: “Many women are
capable, but you surpass them all!” - Proverbs
31:28-29

I

love proverbs 31! It shows our real value as
mothers, and it shows three things: We are
loved, we are needed, and we were born for a
higher purpose.
Through the hectic life, we need to continually
remind ourselves about the value of being
a mother. Many women (a.k.a. moms) are
exhausted from the days of too much work to
finish, the complaint from the kids - and when
the kids reach their teenage years, we may even
question our kids’ love for us. Babies, toddlers,
and teenagers - all need mom for so many
reasons. They need us to listen, to discipline and
to comfort them. Our kids need us to help them
do both the big stuff and the small stuff. Finally,
I believe that every mother was born to fulfill a
higher calling. Every mother is gifted uniquely and
she is to use those gifts to make her world better.

Babies, toddlers, and teenagers all
need Mom for so many reasons.
I must admit that sometimes my belief about
my worth as a woman and a new mother may
be skewed, as I feel that I can’t keep up with too
many things at once. Since I can’t, I try to work
faster and longer. Have you ever done the similar
things and still feel like a failure?
One thing we need to realize is that we are
more precious than what we thought we were.
Sometimes we assess our performance far more
critically than our kids do – they just want us. For
example, kids don’t care if we make brownies
from scratch, from a box, or if we buy them. They
just want to eat the brownies with us. Feeling
good about our value as a mother for our kids is
important because the better we feel, the better

our relationship will be. It might sound simple,
but it is one of the toughest challenges that we
mothers face.
So, rather than looking at how well we perform
at various functions, we should be accepting that
we are valuable simply because we are our kids’
moms - and we are loved and needed because
of that. Once we decide what matters most
- what we really are here on earth for, only
then will we understand our real value as
moms and as women.
NOTE:
• Special thanks to all my SUPER MOMS who
has shaped my life. Who needs super heroes
when I have MOM.
• To all the kids who read this: you don’t need to
wait till mother’s day to say how much you love
her.
• To all moms who read this: Believe that not
only can God empower us to be SUPER MOM,
but He will; with the same charming quality He
used to save us from our sin – His grace. His
grace is all we need, as His power is consistently
perfected in our weaknesses.
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ROCK Easy Digest
By Ferdinand Haratua

Common Grace
S

etiap kita mungkin sudah tahu bahwa
upah dosa adalah maut (Roma 2:23), artinya sesuai dengan keadilan Tuhan maka setiap
orang yang berdosa haruslah mati. Akibat dosa,
manusia telah terpisah dari Tuhan selamanya: terpisah dari segala yang baik yang datang dariNya,
dan manusia harus tinggal selamanya di neraka. Inilah yang dialami oleh para malaikat yang
jatuh ke dalam dosa, “Sebab jikalau Allah tidak
menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat
dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam
neraka dan dengan demikian menyerahkannya
ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan
mereka sampai hari penghakiman” (2 Petrus 2:4).

Upah dosa adalah maut, artinya
setiap orang yang berdosa haruslah mati.
Lalu pertanyaannya adalah mengapa Adam
dan Hawa tidak langsung mati ketika mereka
jatuh ke dalam dosa? Eksekusi kematian Tuhan
tunda, bahkan keturunan Adam sampai hari ini
pun tidak langsung mati ketika mereka berdosa,
malah dapat menikmati banyak berkat di dunia
ini.
Di dalam Perjanjian Lama, dikatakan bahwa
Potifar diberkati melimpah oleh karena Yusuf (Kejadian 39:5). Daud berkata, “TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap
segala yang dijadikan-Nya” (Mazmur 145:9).
Bagaimana bisa Tuhan terus memberkati
orang berdosa, bahkan orang-orang yang bukan
dari bagian keselamatan. Jawabannya adalah
karena Tuhan memberikan kepada setiap manusia yang disebut common grace (kasih karunia
secara umum). Common Grace adalah anugerah Tuhan dimana Ia memberikan berkat yang
begitu banyak kepada orang-orang yang bukan
dari bagian keselamatan. Common grace tidaklah sama dengan saving grace yang membawa
keselamatan.

Bagaimana bisa Tuhan terus memberkati orang berdosa? Jawabannya adalah karena Tuhan memberikan kepada setiap manusia yang
namanya common grace.
Yesus berkata, “Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anakanak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan
matahari bagi orang yang jahat dan orang yang
baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar” (Matius 5:4445). Di sini Yesus mengajak murid-murid-Nya untuk mengasihi dan berdoa kepada mereka yang
belum percaya.
Orang-orang berdosa dan yang tidak percaya
kepada Tuhan tidaklah layak untuk menikmati
semuanya ini, namun karena common grace
mereka dapat menikmati segalanya yang baik.
Tuhan melakukan hal ini karena Ia mengkehendaki semuanya diselamatkan. “Tuhan tidak
lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang
yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi
Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat” (2
Petrus 3:9).
Tuhan memberi kesempatan bagi orang-orang
berdosa untuk bertobat. Marilah kita terus berdoa, mengasihi, dan memberkati orang-orang
yang belum lahir baru supaya mereka juga dapat
diselamatkan.

Oleh karena common grace orangorang yang tidak percaya dapat
menikmati segalanya yang baik
di dalam hidup ini supaya mereka
ada kesempatan untuk bertobat.
1
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ROCK Komunitas Mesianik
By Deborah Meliati White

Bertumbuh di Tempat yang Tuhan
Tanam

S

aya pernah bertanya kepada Tuhan
“Apakah hidupku sudah benar-benar
berfungsi secara maksimal bagiMu, Tuhan?
Aku mau hidup yang menjadi berkat bagi
orang sekitarku, biar namaMu dipermuliakan.”
Tuhan dengan penuh kasihNya menjawab
“Gembalakan domba-dombaKu, layanilah orangorang yang membutuhkan pelayanan atas dasar
kasih AGAPE”.
Saya mengerti pada saat kita meminta dengan
hati yang tulus, Tuhan akan menjawab Doa kita
dan memperlengkapi kita untuk melakukan
kehendakNya. Tuhan menjawab pertanyaan saya
di atas dengan memberikan suatu kepercayaan
yang luar biasa. Merupakan suatu amanat agung
untuk menjadi salah satu Gembala Kelompok
Mesianik – KM Sydney 02.
Suatu kelompok kecil yang menjadi
perpanjangan tangan dari gereja lokal ROCK
Sydney, yang beranggotakan orang-orang
yang Cinta Tuhan, mau melayani Tuhan dan
sesamanya. Tempat dimana semua perbedaan
karakter , latar belakang keluarga, dan talenta
menjadi satu kesatuan di dalam Tubuh Kristus
untuk saling melengkapi seperti yang tertulis di
dalam 1 Korintus 12:27 “ You are the Body of
Christ and each of you is a part of it “ Tempat
untuk memupuk kepercayaan diri , belajar
melayani , saling menasehati, dan membangun
antar sesama anggota.

Saya
pribadi
juga mengartikan
KM sebagai salah
satu bentuk kasih
karunia
Tuhan
yang melaluinya
kita dapat lebih
mengenal Kristus
dan
mengerti
b a g a i m a n a
kebaikanNya
bekerja di dalam kehidupan kita dan anggotaanggota KM melalui kesaksian hidup mereka.
Pengalaman hidup dari anggota KM ini juga
membawa kita kembali kepada kasih Tuhan
apabila kita mulai goyah untuk saling menguatkan,
dengan bersama-sama bergandengan tangan di
dalam doa, bertumbuh dan melayani di dalam
Tuhan, serta belajar kebenaran Firman Tuhan
dan menjadi pelaku Firman. Sungguh betapa
indahnya kasih karunia Tuhan yang terpancar
melalui kegiatan KM ini.
Semua oleh karena AnugrahNya yang
mengajarkan saya secara pribadi untuk hidup
dengan kerendahan hati dan terus belajar
melayani anggota KM untuk bersama-sama
berjalan memenuhi panggilan (destiny) yang
sudah Tuhan tetapkan.
“Dengan bertekun dan dengan sehati mereka
berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka
memecahkan roti di rumah masing-masing
secara bergilir dan makan bersama-sama dengan
gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji
Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan
tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka
dengan orang yang diselamatkan.” Kisah Para
Rasul 2:46-47
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1

Daftar Komunitas Mesianik
BIG MQU North Ryde

Room C3B 306

Thursday

Randy

0433 880 550

BIG MQU City

Building E10A Level 3

Monday

Edrick

0426 253 110

BIG UNSW

Robert Websters Lv 3 Room 301

Tuesday

Ellis

0450 220 664

BIG UTS

Building 5C 1.29 Haymarket

Wednesday

Kevin R

0410 752 555

Castle Hill 1

8 Finch Pl.

Thursday

Johan R

0402 881 887

Castle Hill 2

35 Orleans Way, Castle Hill

Wednesday

Kuncoro S

0433 109 193

Chatswood 01

Chelsea Apt.

Wednesday

Yohana LS

0402 178 783

Chatswood 02

Suite 6A, 77 Albert Ave, Chatswood

Saturday
Wednesday

Filippus T
Regina T

0433 990 298

Chatswood 03

7/2 Fehon Rd, Chatswood

Tuesday

Paul

0433 761 233

Double Bay

93 Manning Rd.

Wednesday

Budiyono S
Lidia K

0413 166 788
0408 186 788

Eastlakes

9/287 Gardeners Rd.

Saturday

Jacob

0401 622 937

ET

please contact leader (ET Service)

Wednesday

Firman R

0404 075 559

Hurstville

Suite 1511C/87 Liverpool Street.

Wednesday

Abigail

0413 047 407

Kensington

55 Mooramie Ave.

Tuesday

Adrian

0403 046 625

Kingsford

1/503 Anzac Pd, Kingsford

Wednesday

Daniel T

0422 327 376

Maroubra 01

50 Boyce Rd.

Wednesday

Joesuf H

0433 116 307

Maroubra 02

75/42 Harbourne Road, Kingsford

Wednesday

Evie Tju

0433 327 031

Maroubra 03

123 Fitzgerald Ave.

Wednesday

David P

0433 069 877

Maroubra 05

19/44-46 Borrodale Rd

Wednesday

Sherly S
Andry G

0408 483 669
0430 709 874

Marsfield 01

90/192-200 Vimiera Rd, Marsfield

Tuesday

Sianny

0410 631 937

Marsfield 02

190 North Rd, Eastwood

Wednesday

Aldo

0433 237 820

North Ryde 01

23 Torrington Drive

Wednesday

Dennis H

0433 491 203

North Ryde 02

Libya Place. Marsfield

Wednesday

Diana T

0402 079 519

Randwick

2 / 44 Waratah Ave, Randwick

Tuesday

Muliadi

0433 558 888

Rockdale

5/10 Illawarra street,Allawah

Tuesday

Andra

0415 789 866

St. Ives

unit 23 / 1-5 Lynbara Ave, St.Ives

Wednesday

Lynda H

0430 186 389

Sydney 01

1205/2-4 Cunningham St. (Aspect)

Wednesday

Matthew

0433 110 513

Sydney 05

1010/146 Elizabeth St. (Hyde Park Tower)

Wednesday

Meliati

0401 267 906

Sydney 03

1102/343 Pitt St (Century Tower)

Tuesday

Henry D

0413 410 965

Sydney 10

2509/393 Pitt Street, Sydney

Wednesday

Asya

0433 240 825

Sydney 06

Unit 168 / 298 Sussex Street, Sydney

Wednesday

Agnes
Wenpo

0414 264 000
0401 750 477

Sydney 13

1102/343 Pitt St. (Century Tower)

Thursday

Jeffry O

0424 263 179

Sydney 15

3702/343 Pitt St. (Century Tower)

Thursday

Darwin A

0415 314 910

Sydney 16

500 Oxford St, Bondi Junction

Wednesday

Firman R
Jeffrey Lie

0404 075 559
0405 628 005

Sydney 18

3008/343 Pitt St. (Century Tower)

Wednesday

Michael S

0404 152 025

West Ryde

30/1-55 West Parade, West Ryde

Wednesday

Martin S

0413 087 804

rocksydney.org.au

•9

ROCK Praise
By Lynda Hartati

Bukan dengan Kekuatanku
“Tetapi jawab Tuhan kepadaku: “Cukuplah
kasih karuniaKu bagimu, sebab justru dalam
kelemahanlah kuasaKu menjadi sempurna”
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas
kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun
menaungi aku. Karena itu aku senang dan
rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di
dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan
kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku
lemah, maka aku kuat.” 2 Kor 12:9,10.
Di dalam kehidupan umat Kristiani, kelemahan
dalam menghadapi tantangan bukanlah sesuatu
yang jarang terjadi. Namun seringnya kita
menyembunyikan kelemahan kita di hadapan
orang lain bahkan terlebih lagi di hadapan Tuhan.
Namun Tuhan Yesus berkata “justru di dalam
kelemahanlah kuasaKu menjadi sempurna.”
Ketahuilah bahwa Tuhan telah menanggung
kelemahan dan kegagalan kita lewat kuasa
salibNya dan kuasa kebangkitanNya. Saat kita
menyadari sepenuhnya bahwa tangan Tuhan
yang menopang kita dan bukan kekuatan kita
sendiri yang bekerja, kitapun tidak menjadi
sombong atau bermegah pada diri sendiri, tetapi
kita kembalikan semua kemegahan kepada
Tuhan.
Lagu “Kaulah Harapan” di tulis oleh Sari
Simorangkir. Lagu ini menceritakan keadaan
umat Tuhan yang mengakui tanpa rasa malu,
bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam
kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat
menghadapi masalah. Di bagian chorus dari lagu
ini berkata “ku pandang wajahMu dan berseru”
itu adalah tindakan orang-orang yang beriman,
yang percaya bahwa kuasaNya bekerja saat
hati kita berseru dan mengarah hanya pada
Dia. Seperti ayat di dalam kitab Mazmur 50:15
“Berserulah kepadaKu pada waktu kesesakan,
Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan
memuliakan Aku”. Daud mengetahui dengan jelas
bahwa Tuhanlah yang meluputkan dia dari jerat
musuh. Sungguh betapa besar AnugerahNya
kepada kita umat yang percaya!

Kaulah Harapan
VERSE
C
Em
Bukan dengan ke-kuat - an-ku
F
G
kudapat ja - lan-i hi - dupku
C
Em
Tanpa Tuhan yg disam - pingku
F
G
kutak mampu sendi -ri
Dm
G
Engkau-lah kuat - ku
Dm
G
yg me - nopangku

CHORUS:
C
G/B
Am
Kupandang wajah Mu dan berse-ru
C/G
F
Em
Dm
pertolongan - ku datang da-ri-Mu
G
C
G/B
Am
Peganglah tanganku jangan lepaskan
C/G
F
G
C
Kaulah harapan dalam hidupku
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ROCK Anniversary
By Deborah Sherly Yusuf

ROCK Sydney 15th Anniversary – “Unshakeable
Faith”
Tanggal 28 Agustus 11, dengan anugrah
Tuhan, ROCK Sydney merayakan ulang tahun
ke-15. Puji Tuhan seluruh acara berjalan lancar
- dari persiapan di pagi hari, sampai pack up
setelah acara selesai, semua dilakukan dengan
sukacita.
Tentunya keberhasilan acara ini tidak lepas
dari kerja keras semua team yang terlibat. Team
perlengkapan yang mengangkut dan menyusun
barang-barang sound, music, lighting, dekor;
team make-up yang mulai bekerja sejak jam 8
pagi; team konsumsi yang menyediakan makan
siang untuk para pekerja dan roti kotakan untuk
seluruh jemaat; team ROCK Motion Picture; team
Creative Ministry; team Praise and Worship; team
multimedia; team pendoa syafaat; team ushers;
team international; team marketing; dan juga
photographers. Untuk pertama kalinya dalam
sejarah ulang tahun ROCK Sydney, semua
persiapan berjalan tepat waktu sesuai dengan
jadwal. Haleluya!
Tepat pukul 4:30pm acara dimulai dengan doa
dan diikuti oleh pujian dan penyembahan. Musik
bertema orchestra mewarnai lagu-lagu pembuka:
Besar SetiaMu, Semua Karna AnugrahNya dan
Jesus Be the Centre. ROCK Sydney merayakan
kesetiaan Tuhan, anugrahNya yang melimpah
dan mendeklarasikan bahwa Yesus adalah pusat
dari segala yang gereja ini lakukan. Semuanya
dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia!
Setiap tahun, saat ROCK Sydney merayakan
hari jadi, pasti ada murid-murid SOM (School
of Ministry) yang diwisuda. Tahun ini ada sekitar
20 wisadawan – congratulations all! Sekarang
saatnya kalian mempraktekan semua ilmu yang
sudah diterima.
Lalu tiba saatnya pemutaran video ROCK
Motion Picture (RMP). Tahun demi tahun RMP
selalu menyajikan video yang mengocak perut
dan membuat kita tertawa terbahak - bahak. Kali
ini bukan hanya kita dibuat terbahak-bahak, tapi
juga meneteskan air mata haru. Dengan sangat

kreatif, team RMP mengilustrasikan bagaimana
awal mula gereja ROCK Sydney, acara-acara
signifikan yang pernah dilakukan, dan melibatkan
keseluruhan team pelayanan yang ada di ROCK
Sydney. Bravo RMP!
Team Creative Ministry menyajikan drama yang
digabung dengan short film. Cerita tentang Kaleb
yang tidak pernah goyah imannya (ditampilkan
lewat drama) diaplikasikan ke dalam hidup anak
muda - dengan telinganya yang tuli sebelah –
yang memiliki passion untuk bermain piano
(dimainkan lewat short film). Selagi anak muda ini
belajar mengenai kehidupan Kaleb, imannya pun
bangkit, ia memutuskan untuk mengikuti audisi
piano. Setelah melewati tantangan dan rintangan,
akhirnya anak muda ini berhasil memainkan piano
dengan indah. Seperti Kaleb yang meskipun
secara umur tidak memungkinkan dia untuk
berperang merebut tanah Hebron yang dikuasai
orang Arba, bersama Tuhan ia menyerukan
“Kemenangan bagi nama Yahweh.”
Ps. Samuel Yusuf menjelaskan bagaimana
Kaleb mempunyai “roh yang berbeda” – seperti
anjing Doberman yang kalau sudah menggigit
tidak akan melepas gigitannya apapun yang
terjadi, seperti itu juga Kaleb. Kaleb berpegang
teguh pada janji Tuhan dan imannya tidak
tergoyahkan. Mari kita belajar untuk memiliki
“unshakeable faith” sehingga pada waktuNya kita
akan menerima apa yang Tuhan sudah janjikan
kepada kita.
Happy 15th Anniversary ROCK Sydney! To
God be the glory!
1

rocksydney.org.au
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ROCK Sydney Ministries
By Robert Tanuhardja

By His Grace We Have the Best
Melalui pesannya, Raja Daud
berkata
“... Salomo, Anakku, masih muda
dan kurang berpengalaman, dan
rumah yang harus didirikannya
bagi Tuhan haruslah luar biasa
besarnya sehingga menjadi
kenamaan
dan
termashyur
di segala negeri; sebab itu
baiklah
aku
mengadakan
persediaan
baginya!...”.
1 Tawarikh 22:5

S

ebuah gedung gereja yang ditunjang
dengan kualitas audio visual yang baik
adalah salah satu hal yang menjadi kerinduan
dalam hati setiap pelayan tim perlengkapan
Sound dan Lighting ROCK Sydney. Adapun
dalam pelaksanaannya kami menyadari bahwa
ini hanyalah sebagian dari motivasi kami dalam
melayani.

Dari ayat ini terlihat isi hati Raja
Daud, sebagai seorang yang
selalu mencari isi hati Tuhan,
bahwa Bait Allah haruslah
menjadi yang terbaik. Darisinilah timbul kerinduan
kami untuk memberikan yang terbaik dalam setiap
kesempatan melayani. Dari masa ke masa, hanya
oleh kasih karuniaNya, kami telah dilengkapi dan
dimampukan untuk terus memberikan yang
terbaik. Semua karena Anugrahnya dan biarlah
segala yang terbaik menjadi milik Tuhan.

Pendirian Bait Allah di jaman Raja Salomo telah
dipersiapkan oleh Raja Daud dengan sangat
baik dan teliti. Dalam persiapannya, Raja Daud
mengumpulkan pekerja-pekerja dan bahanbahan bangunan dari seluruh tanah Israel. Ia pun
memilih setiap suku bangsa Israel untuk bertugas
memelihara Bait Allah yang hendak dibangun.

1

Minister With Us and Be Part of the Solution
Sound System & Equipment Ministry
Praise & Worship Ministry
Multimedia Ministry
Creative Ministry
Website & Podcast Ministry
Children Ministry
Teenagers Ministry
Building Influential Generation
Intercessor & Apostolic Ministry

Ushering Ministry
School of Ministry (SOM)
Motion Picture
Contact ROCK Sydney and
be part of the solution:
ministry form - at church foyer
email - office@rocksydney.org.au

phone - 02 9436 2235
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Campus & Career Life
By Grace Susatyo

STOP: God’s Grace Will Make the
Difference
Have you ever heard a remarkable story about
Nick Vujicic, an Australian young man who
was born with no arms and legs, yet was able
to complete his Bachelor degree at the age of
21? Apart from that, Nick has accomplished
many of his dreams and goals. He successfully
managed to become personally and financially
independent, he writes several best-selling
books and he is now becoming an international
speaker.
You might think that those goals are impossible
to achieve for someone with physical disability
like Nick, but I strongly believe that Nick is able to
achieve all of his dreams and goals only because
of God’s grace. I define God’s grace as the ability
given by God to help us to do something that
we are not able to do ourselves with our own
strength and ability. The awesome thing about
God’s grace is that if we want to do something
for God, instead of focusing on our ABILITY, we
need to concentrate on our AVAILABILITY for we
know we can do everything with Him.

O – Optimise your calling; by learning
something new, exploring new things or
sharpening your current skills.
P – Persistence is required; never give up
when you are faced with great difficulties. God’s
grace enables you to make it, no matter what.
Whatever you do in your life for GOD, STOP:
God’s Grace will make the difference!
1

However, lots of times, I see in my current
position that many young people put limits
on themselves. They are afraid to dream big
because they can’t afford to face failure. Let me
remind you again that you have God and His
grace will make the difference in your life.
Here are some tips, in a simple acronym, to
help you start maximising God’s grace in your
study life:
S – Set your goals; always aim for high
results. “Go about and beyond the call to be
great. Mediocrity should never be an option” Ps. Lydia Yusuf
T – Time management; make sure that you
stop being a procrastinator, as it is the number
enemy in our lives.
rocksydney.org.au
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ROCK News Update

Kingdom Offerings

Membership

Water Baptism

Account Name: ROCK SYDNEY
General:
062 300 1011 7185
Tithe:
062 300 1011 7855
Building Funds: 062 300 1011 7863
Mission:
062 300 1011 7847

Jemaat yang belum
mengisi MEMBERSHIP
Gereja harap segera
mengisinya melalui
website ROCK Sydney.

Saturday 29th October 2011,
10AM, 16 Melnote Avenue,
Roseville. Please fill in baptism
form at the front desk, and bring
2 of your passport photos for the
certificate.

ROCK on the WWW:
Team RSMB mengundang para pembaca
untuk mengunjungi website ROCK Sydney
yang kini hadir dengan tampilan baru! (pls add
the link website grj yg readers bs click)
Koleksi foto Anniversary ROCK Sydney ke-15
juga dapat disimak melalui website ini.

ISRAEL TOUR
on February

Join us on Facebook NOW!
www.facebook.com/
RockSydneyChurch
Tune in to our Tweet:
http://twitter.com/#!/rocksydney

Stay tuned for more info!

Doubly blessed through our
podcast:
http://podcast.rocksydney.org.au/

Birthdays
3

Giovanne Emmanuel Kusumo

4

Frisca Carolina
Vera Khong
Soekendro Setiawan

5

Agnes Darseno
Victor Tanudjaja
Steven Richard Frawley

6

Grace Lee
Fransiska Charles
Laura Anjani
Alvin Rudiyanto

7

9

10

Merlyn Sakati
Sherly Florce
Dimas Rinaldo Prayogi
Sianny
Caitlin Indrawan
Aulia Mayasari Oey
Daniel Takakura
Eveline Oktavania
Theresia Lie
Vivi Tedjasuwarno
Andree Linggaputra

11

Hetty Oktarianti Soelihadi
Fransiska Ko
Reza Soemantri
Kayla Lay

22

Sintong Hutapea
Eddy Suki
Graciosa Wicaksono
Jenny Chan

12

Edeline Rasjid
Sanny Hardiman
William David Atmaja

23

Denise Houston Hoo
Tuti Liu

24

Andry Lie

13

Elizabeth Santoso
Magdalena Njoto

25

14

Eric Tjhen

15

Benny Siswanto
Humar Gumuljo
Djoen Kwie Lim

Martha Arifin
Gunawan Aji Utomo
Yoesoef Koerniawan
Joshua Winarko

26

Vivi Ngui

16

Stefanny Wijaya

27

Oktavia Dewi
Maria Tanudjaja

17

Jocelyne Regina Santoso
Ivan Cahjono
Oktovianus Kasmara

28

Irine K Lie

29

Anna Chan

18

Natasha Liang

30

19

Irene Tanoto
Alvin Tanudjaja

Clarissa Suryawan
Sherly Oktaviane

31

21

Ellis Widjaja
Alexandra Prasetya Chandra

Elizabeth Octavia Poniman
Anna Tarigan
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1st October

I Chronicles 15

Ezekiel 27

Luke 24

2 October

I Chronicles 16

Ezekiel 28

Galatians 1-2

3rd October

I Chronicles 17

Ezekiel 29

Galatians 3-4

4th October

I Chronicles 18-19

Ezekiel 30

Galatians 5-6

5 October

I Chronicles 20-21

Ezekiel 31

Ephesians 1-2

6th October

I Chronicles 22

Ezekiel 32

Ephesians 3-4

7th October

I Chronicles 23

Ezekiel 33

Ephesians 5-6

8 October

I Chronicles 24-25

Ezekiel 34

Philippians 1-2

9th October

I Chronicles 26

Ezekiel 35

Philippians 3-4

10th October

I Chronicles 27

Ezekiel 36

John 1

11th October

I Chronicles 28

Ezekiel 37

John 2-3

12th October

I Chronicles 29

Ezekiel 38

John 4

13th October

II Chronicles 1-2

Ezekiel 39

John 5

14th October

II Chronicles 3-4

Ezekiel 40

John 6

15th October

II Chronicles 5-6

Ezekiel 41

John 7

16 October

II Chronicles 7

Ezekiel 42

John 8

17 October

II Chronicles 8

Ezekiel 43

John 9-10

18th October

II Chronicles 9

Ezekiel 44

John 11

19 October

II Chronicles 10-11

Ezekiel 45

John 12

20th October

II Chronicles 12-13

Ezekiel 46

John 13-14

21st October

II Chronicles 14-15

Ezekiel 47

John 15-16

22 October

II Chronicles 16-17

Ezekiel 48

John 17-18

23rd October

II Chronicles 18-19

Daniel 1

John 19

24th October

II Chronicles 20

Daniel 2

John 20-21

25th October

II Chronicles 21-22

Daniel 3

Acts 1

26th October

II Chronicles 23

Daniel 4

Acts 2

27th October

II Chronicles 24

Daniel 5

Acts 3-4

28 October

II Chronicles 25

Daniel 6

Acts 5-6

29th October

II Chronicles 26-27

Daniel 7

Acts 7

30th October

II Chronicles 28

Daniel 8

Acts 8

But Daniel was deter-

31 October

II Chronicles 29

Daniel 9

Acts 9

mined not to defile..

nd

th

th

th

th

th

nd

th

th

Scripture quotations are from The Holy Bible, English Standard Version (ESV ),
copyright © 2001 by Crossway. Used by permission. All rights reserved.
®

®

But the Holy Spirit
produces this kind of
fruit in our lives: love, joy,
peace,...

Galatians 5:22-24

Give thanks to the Lord
and proclaim His great
ess. Let the whole world
know what He has
done...

1 Chronicles
16:8-11

But the time is coming
indeed it’s here now
when true worshippers
will worship the Father...

John 4:23-24

“Then I will sprinkle clean
water on you, and you
will be clean. Your filth
will be washed away,...

Ezekiel 36:25-27

Daniel 1:8

ROCK Sydney
1/83-85 Whiting St. • Artarmon, NSW 2064
PO BOX 789 • Artarmon, NSW 1570
Phone: +61 2 9436 2235 • Fax: +61 2 9436 2239
email: office@rocksydney.org.au • web: www.rocksydney.org.au

