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Jadilah Dewasa!
by Ps Lydia Yusuf

“Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena
mempunyai pancaindera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada
yang jahat” - Ibrani 5:14
Kedewasaan merupakan sebuah proses. Tidak
ada bayi yang tiba-tiba langsung berubah menjadi
dewasa secara usia, iman, maupun karakter. Semua
membutuhkan proses. Jadi, kita akan lebih bijaksana
jika tidak menganggap diri kita lebih dewasa
daripada orang lain. Firman Tuhan mengajarkan
bahwa orang dewasa tidak lagi mengkonsumsi susu
tetapi makanan keras = strong meat (daging yang
keras). Kata “keras” didalam bahasa Yunani yaitu
stereos, solid (kokoh, padat, penuh, kuat, murni).
Artinya, orang dewasa lebih suka mengkonsumsi
makanan yang keras, supaya otot-otot mulut dan
giginya bisa terlatih. Sedangkan anak kecil (bayi yang
menyusu), tidak mampu mencerna makanan keras.
Ketika masih anak kecil, kita pada umumnya keras
kepala, sok tahu, egois, menuntut keinginannya
segera dipenuhi dan tidak mau mengerti orang lain.

sebelum mereka berhasil menerbitkan bukunya.
Saat itu mereka tidak peduli dengan komentar
para editor yang mengatakan kumpulan cerita itu
tidak laku dijual. Mereka hanya melangkah maju
untuk ditolak, ditolak dan setelah kesekian kalinya,
akhirnya mereka berhasil. Kini buku mereka sudah
laku puluhan juta eksemplar dan diterjemahkan
dalam puluhan bahasa. Untuk mencapai kesuksesan
harus melalui proses, tidak ada yang instan. Ketika
kedua pengarang ini ditolak, diperlukan sikap
kedewasaan untuk terus bersemangat
maju. Bagaimana dengan kita yang mengalami
penolakan saat ingin bergerak maju, apakah anda
akan berhenti dan menyerah?? “Menjadi tua
itu adalah sebuah kepastian, menjadi
dewasa adalah sebuah perjuangan”

Akhirnya melalui proses yang berkesinambungan,
kita menjadi dewasa sehingga bisa memahami
pemikiran orang lain, berpikir panjang, tidak
menuntut serta bisa menerima dan menyatukan
pendapat orang lain yang berbeda dan tidak marah
kalau ditolak.

Kedewasaan adalah sebuah proses perjuangan.
Kerohanian yang dewasa didapatkan melalui
ketaatan, mengasihi Tuhan dan hubungan intim
dengan Tuhan, yaitu membaca, merenungkan serta
mengaplikasikan Firman Tuhan. Dewasa rohani
tidak terjadi dengan kekuatan manusia tetapi
membutuhkan kekuatan Tuhan.

Sampai hari ini, buku “Chicken Soup of the Soul”
yang memiliki kisah luar biasa menjadi buku terlaris
didunia. Pengarangnya adalah Jack Canfield dan Mark
Victor Hansen.Mereka telah ditolak oleh 33 penerbit

“Ketika aku kanak-kanak, aku berkatakata seperti kanak-kanak, aku merasa
seperti kanak-kanak, aku berpikir
seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah
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aku menjadi dewasa, aku meninggalkan
sifat kanak-kanak itu” - 1 Korintus 13:11
Menjadi dewasa tidak terjadi secara tiba-tiba dan
tidak juga ditentukan oleh umur orang tersebut.
Menjadi dewasa adalah sebuah keputusan yang
dilakukan hari demi hari untuk berubah dari
bertindak seperti kanak-kanak, dari cara berpikir,
dan berkata-kata. Sedangkan orang yang tidak
dewasa adalah seseorang yang terlalu percaya diri,
namun tidak punya disiplin sama sekali.
“Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah,
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan
yang sesuai dengan kepenuhan Kristus” - Efesus 4:13
“Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya
ketika engkau masih muda engkau
mengikat pinggangmu sendiri dan engkau
berjalan ke mana saja kau kehendaki,
tetapi jika engkau sudah menjadi tua,
engkau akan mengulurkan tanganmu
dan orang lain akan mengikat engkau
dan membawa engkau ke tempat yang
tidak kau kehendaki” - Yohanes 21:18
Kedewasaan seseorang terlihat dari seberapa besar
kekuatan untuk menanggung beban yang lebih
besar. Dan, diapun tidak menggunakan kehendak
bebasnya untuk melakukan dosa, namun menekan
kehendak bebasnya dan berusaha untuk bertambah
dewasa dalam segala hal. Bersyukurlah jika Tuhan
mengijinkan tekanan terjadi karena ini merupakan
kesempatan untuk menjadi dewasa. Orang yang
dewasa, melihat tekanan sebagai sarana untuk
semakin dekat dengan Bapa dan Raja. Segala
sesuatu yang terjadi tidak ada yang kebetulan,Tuhan
bermaksud mendewasakan kita melalui peristiwa
yang terjadi diluar dugaan sehingga kita akan
menjadi pribadi yang tahan uji, ditengah-tengah
ujian dan pencobaan yang datang silih berganti.
Dengan tetap mempunyai kommitmen yang teguh
untuk mengasihi Yesus dengan sepenuh hati.
Kedewasaan tidaklah ditentukan oleh usia,
melainkan oleh sikap menghadapi persoalan
kehidupan. Kemauan bertumbuh dewasa walaupun
melewati proses yang tidak nyaman dan melihat
proses sebagai sarana Allah menyatakan rencana
dan kehendakNya yang sempurna. Kita akan terus

belajar untuk menjadi lebih dewasa dalam segala
pikiran dan tindakan. Siapapun yang berhenti belajar
dianggap sudah tua, walaupun usianya baru dua
puluh tahun.
Bertanggung jawab atas apa yang
dipercayakan Tuhan dalam hidup adalah
bukti kedewasaan rohani. Dewasa
bukan hanya dari pembelajaran tetapi
karena pergaulan intim dengan Bapa
dan KebenaranNya yang menuntun kita
pada proses pendewasaan.
“Orang yang dewasa rohani, ukuran
keberhasilannya bukan kuantitas dari
hasil, tetapi ketaatan menjalankan Firman
dan motivasi menjalankan Firman”

EDITORIAL
Shallom ROCKers!
Ketaatan kepada Yesus mencerminkan kedewasaan
seorang pengikut Kristus (Pastor Desk).Taat disini
bukan karena terpaksa, tetapi berdasarkan kasih
kepada Yesus (ROCK Revelation). Tentu untuk
sampai ke tahap ini ada proses yang harus dijalani
(ROCK Interactive)
Lantas, apakah kita sudah dewasa? Bagaimana cara
Tuhan memproses kita untuk menjadi dewasa?
Apa aplikasi ketaatan seseorang yang dewasa?
Di edisi kali ini, RSMB hadir dengan jawabanjawaban bagi setiap kita yang mau terus bertumbuh
di dalam pengenalan akan hati Bapa. Harapan kami
agar hari demi hari, setiap kita boleh menjadi
dewasa dalam hati, pikiran dan perbuatan.
Selamat menjalani kedewasaan di dalam Kristus!
Editor.
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Revelation

DEWASA
dalam
KASIH
by Eddy Suki

Ayat 1 Korintus 13:11 merupakan ayat yang sering
dipakai untuk menjelaskan pertumbuhan rohani
orang Kristen mulai dari kanak-kanak sampai
menjadi dewasa. Jika kita membaca perikop ini
lebih teliti, kita akan menemukan bahwa Rasul
Paulus berbicara lebih banyak tentang kasih
daripada pertumbuhan rohani. Pertanyaannya
dalam hati saya adalah mengapa Rasul Paulus
menyinggung tentang “Pertumbuhan Rohani”
pada ayat 11, padahal perikop 1 Korintus 13 itu
berbicara tentang “kasih”? Apakah hubungan
antara kedua hal diatas?
Kasih bertumbuh
Pada saat kita menerima Tuhan, pada mulanya
“kasih” kita kepada Tuhan dikategorikan sebagai
“kanak-kanak” dimana kita banyak menginginkan
“perhatian”, “berkat” dan seringkali “bersyarat”.
Namun sejalan dengan pengenalan dan perjalanan
kita bersama Tuhan, maka “kasih” kita kepada
Tuhan akan bertumbuh menjadi dewasa.
Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan
definisi “kasih” pada ayat 4-7 kepada kita sebagai
perbandingan, sehingga kita mengerti apa yang
dimaksud dengan “kasih” yang dewasa. Arti “kasih”
tidak hanya terbatas pada saat kita hidup di dunia,
namun juga pada saat kita bertemu dengan Tuhan.
Yang saya maksudkan adalah pernyataan Rasul
Paulus dalam Filipi 1:20-26, yaitu “… Karena
bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah
keuntungan…”
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Kasih terhadap Tuhan
Dalam Filipi 1:20-26, Rasul Paulus hendak
mengajarkan kepada jemaat di Filipi bahwa kasihnya
terhadap Tuhan jauh melebihi semuanya pada saat
dia meninggal, walaupun dia sangat mengasihi
jemaatnya. Hal ini mudah diucapkan namun belum
tentu mudah untuk dilaksanakan.
Kalau kita menerapkan pengertian ini dalam
kehidupan sehari-hari, maka “kasih” kita kepada
Tuhan jauh melebihi:
• Kasih terhadap suami/istri dan anak
• Kasih terhadap orang tua
• Kasih terhadap sahabat karib
Kasih terhadap Tuhan yang dimaksudkan diatas
baru dapat diukur ketika seseorang yang kita sangat
kasihi meninggal dan harus berpisah selamanya.
Pada saat itulah, orang tersebut akan merasakan
sukacita karena dia akan bertemu dengan Tuhan.
Sukacitanya itu jauh melebihi kesedihannya
meninggalkan orang yang dikasihi didunia. Itulah
yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1:2026. Jika kita mengerti akan kasih yang demikian,
kita dapat merasakan sedikit dari kasih Tuhan
kepada kita melalui Tuhan Yesus (Yohanes 3:16)
Sudah saatnya kita semua bertumbuh dalam
“kasih” kepada Tuhan dan sesama kita. Karena
“kasih” merupakan hal yang terbesar diantara tiga hal
ini: iman, pengharapan dan kasih (1 Korintus 13:13)

ROCK

KAIN HIDUP

Interactive

YANG byDISUSUTKAN
Dennis Harsono

“Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang
belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian
kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin
besarlah koyaknya.” - Matius 9:16
“Yah, baju barunya nyusut” Hal ini terjadi karena kain yang dipakai
belum selesai diproses. Seharusnya kain itu direndam didalam air
sampai susutnya berhenti, kemudian dipotong dan dijahit menjadi
baju. Melalui ayat ini, Yesus ingin berkata kalau kita ingin menjadi
berkat untuk orang lain dan menambal koyakan hidup mereka, maka
proses Tuhan dalam hidup kita harus tuntas terlebih dahulu.

Cara Tuhan menyusutkan hidup kita
Seperti kain yang harus direndam di dalam air untuk disusutkan, hidup kita pun harus direndam.Yesus
tidak pernah melakukan sesuatu tanpa arti. Arti dari baptisan air adalah untuk menyalibkan manusia
lama kita dan bebas dari dosa. Meskipun sudah dibaptis, sering kita masih tetap ingin mengembang.
Tuhan mengijinkan kita melewati padang gurun dan mengalami badai kehidupan karena melalui inilah
hidup kita bisa disusutkan sampai tuntas.

Penyusutan hidup Ishak dan Yakub
Ishak dikenal sebagai seorang yang sangat amat kaya dan hidupnya bisa dibilang mudah. Berbeda
dengan hidup anaknya,Yakub, yang ditipu berkali-kali oleh pamannya, bergumul dengan Tuhan sampai
timpang, anak sulungnya berzinah, anak perempuannya diperkosa, istrinya meninggal ketika melahirkan,
anak kesayangannya dijual dan dikira sudah mati selama belasan tahun. Tetapi pada akhir kehidupan
mereka, kualitas yang dihasilkan sangat berbeda. Mata jasmani dan rohani Ishak kabur sehingga dia
tertipu dan memberkati orang yang salah (Kejadian 27). Sedangkan Yakub, mata rohaninya tajam. Dia
tahu persis apa yang dilakukannya, dan dia memberkati anak-anaknya dengan akurat (Kejadian 48).

Penyusutan hidup Ibu Maimunah Natasha
Kita sudah mendengar perjalanan hidup Ibu Maimunah. Beliau pernah hidup sangat miskin bahkan
sampai tinggal di bawah kolong jembatan selama tiga hari sebelum melahirkan. Karena tidak tahan
dengan kekejaman suaminya, beliau mencoba bunuh diri sebanyak lima kali. Tetapi melalui itu semua,
Tuhan mengubah hidupnya menjadi hidup yang berdampak dan memberi teladan bagi kita.

Harga sebuah pelayanan di hadapan Tuhan
Kasih itu menutupi segala sesuatu (1 Korintus 13:7). Sewaktu hidup kita telah menjadi kain yang sudah
disusutkan, kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kain untuk menambal hidupnya yang
terkoyak. Kita semua dipanggil untuk menambal koyakan hidup orang lain, untuk kemuliaan-Nya.
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Family

by Maria Tanudjaja
Di tengah kesibukan mereka mengurus bisnis café yang belum lama mereka rintis, pasangan Andra
dan Marta menyempatkan diri memenuhi permintaan RSMB untuk diwawancara. Meskipun hari mulai
menjelang malam dan rasa letih mulai menyerang, kehangatan yang dipancarkan pasangan ini menyegarkan
suasana. Mereka meladeni setiap pertanyaan yang dijawab dengan penuh canda tawa.
Apa yang paling kalian kagumi dari pasangan masing-masing?
(Andra) Marta itu orangnya penuh perhatian terhadap keluarga.
(Marta) Yang saya kagumi dari Andra adalah kesabarannya. Dia orangnya tidak mudah marah.
Andra dan Marta dikaruniai 2 orang anak, Gaby (12 tahun) dan Ben (8 tahun),
apakah ada anak favorit? Bagaimana menghadapi anak yang iri atau cemburu
dengan yang lainnya?
(Marta) Tidak ada anak favorit, kami sangat sayang sama mereka berdua. Kalau anak saling iri, ya ada saja.
Misalnya sekarang Gaby butuh beli macam-macam barang. Ben juga mau ikutan padahal dia belum perlu,
jadi dijelaskan ke Ben kalau sekarang belum waktunya.
Dengan adanya Elim Café di Oatley, keseharian Andra dan Marta penuh dengan
aktivitas yang lumayan melelahkan. Apa yang membuat kalian berdua memberikan
yang terbaik setiap harinya meskipun rasanya capek dan ingin istirahat?
(Andra) Kita doa minta sama Tuhan dan sudah dikabulkan, jadi kita harus bertanggung jawab. Meskipun
capek, ya tetap harus dijalani.
(Marta) Apapun yang kita lakukan, kita lakukan segenap hati seperti untuk Tuhan (Kolose 3:23).
Buat Marta, keluarga ideal itu seperti apa sih?
(Marta) Keluarga yang saling care satu sama lain, kita bisa saling mendoakan dan bercanda bersama. Kita
bisa saling terbuka dan sharing tentang apa saja.
Jika boleh pilih antara belajar resep masakan baru, temani anak-anak jalan ke
taman, atau pijitin istri, Andra pilih yang mana?
(Andra) Hahaha…. Pijitin istri!
Setelah 13 tahun bersama mengarungi bahtera rumah tangga, pelajaran apa yang
paling berkesan buat Marta?
(Marta) Latar belakang keluarga bisa membuat perilaku seseorang terbentuk. Contohnya, tradisi ulang
tahun keluarga saya itu makan bersama dan diberi kado, ternyata tradisi keluarga Andra berbeda. Kita
belajar untuk saling mengerti, dan sekarang Andra tidak pernah lupa memberi kado - walaupun saya
tidak mempermasalahkan hal itu. Latar belakang keluarga yang berbeda bisa memicu konflik, tapi jika kita
mau belajar dan membuka diri untuk berubah, kita akan bertumbuh dewasa dalam membina keluarga.
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Easy Digest

by Diana Turnip
Ungkapan di atas sering terdengar sewaktu
seorang anak kecil menginginkan sesuatu. Tanpa
disadari, kita pun mungkin sering mengatakan hal
yang sama, dan berperilaku kekanak-kanakan.
Penting bagi kita untuk menjadi dewasa di
dalam Tuhan dan tahu bagaimana membedakan
antara sikap kekanak-kanakan dan menjadi
dewasa (1 Korintus 13:11). Ingat bahwa Tuhan
memiliki rencana besar bagi kita, mulai dari lahir
sampai meninggal. Oleh karena itu, kita harus
merencanakan kehidupan kita dan menjadi lebih
dewasa di dalam Tuhan.

yang kekanak-kanakan seperti semangka muda
yang tidak manis rasanya. Kita perlu membantu
orang-orang Kristen untuk menjadi lebih dewasa
sehingga bagi mereka yang belum percaya tidak
mendapatkan pengalaman buruk.
2. Satu-satunya cara untuk menilai
kematangan semangka adalah dengan
memukulnya.

“Lalu, kapan dan bagaimana caranya menjadi dewasa di
dalam Tuhan?” Apakah dengan cara kita mengangkat
tangan ketika memuji Tuhan? Dengan cara kita
berpakaian? Dengan mengetahui isi Alkitab? Atau
ketika seseorang dapat berbahasa Roh?

Bunyi pukulan semangka akan memberitahukan
tingkat kematangannya. Suara semangka muda
lebih nyaring dibanding dengan semangka yang
matang ketika dipukul. Tingkat kematangan kita
juga dinilai pada saat di ‘pukul’. Seorang Kristen
yang belum dewasa akan menyalahkan Tuhan jika
semuanya tidak berjalan dengan baik. Sedangkan
orang Kristen yang dewasa akan penuh dengan
ucapan syukur.

Marilah kita belajar tentang kedewasaan rohani
melalui perumpamaan buah semangka di bawah ini :

3. Semangka tidak akan matang setelah
melepaskan diri dari sumbernya.

1. Kita tidak bisa mengatakan semangka
matang hanya dengan melihatnya.

Serupa dengan semangka, orang Kristen yang
memisahkan diri dari sumbernya tidak akan
dewasa. Jika hal buruk terjadi dan kita tetap
melekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan
kita, maka tidak ada satupun yang dapat
menggagalkan rencana hidup kita. Tuhan akan
menggunakan saat-saat sukar untuk kebaikan
kita. Percayalah, Tuhan bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang
mengasihi Dia.

Tidaklah benar bahwa asumsi yang kita sering buat
tentang orang lain hanya berdasarkan penampilan
luarnya saja. Dan tidaklah cukup jika kita menilai
orang dengan melihat apa yang kelihatan dari
luarnya seperti pakaiannya, tatanan rambutnya,
atau bagaimana orang itu menyambut kita.
Sebagai orang percaya, Tuhan telah menempatkan
kita dimana kita diperlukan. Orang Kristen
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Komunitas Mesianik

KM DIMAS RINALDO
by Dimas Rinaldo

Kedewasaan Rohani
Menjadi dewasa rohani tidak terjadi secara
otomatis, tetapi perlu proses dan waktu. Kita
harus melewati berbagai tahap untuk mencapai
kedewasan seperti masa bayi, anak-anak, remaja,
pemuda dewasa hingga menjadi orang tua. Kita
boleh menjadi “orang percaya lama”, tetapi
tidak menjamin bahwa kita sudah dewasa rohani
dalam Kristus. Mungkin pernah mendengar
istilah “Kristen Bonsai” seperti pohon Bonsai
yang usianya sudah berpuluh-puluh tahun tetapi
bentuknya tetap kerdil.

ada pembaharuan hidup dalam dirinya. Alkitab
mungkin sudah berulang kali dibaca, puluhan ayat
sudah dihafal, bahkan memiliki lebih dari satu
versi Alkitab. Namun semua ini tidak menjamin
kedewasaan rohaninya, karena ia tidak pernah
membiarkan dirinya diperbaharui oleh firman
Tuhan. Tatkala semuanya berjalan lancar, Tuhan
pun dilupakan. Jika kita rindu menjadi orang
percaya yang dewasa, maka kekristenan kita
harus didemonstrasikan. Yang paling penting
adalah karakter dan integritas yang nyata.

Lalu bagaimana supaya kerohanian kita
bisa bertumbuh?

• Pengalaman pribadi bersama Tuhan

• Komitmen untuk bertumbuh

Bertumbuh menjadi dewasa perlu komitmen dan
tindakan. Jangan berpikir bahwa setiap minggu
datang ke gereja dan memberikan persembahan
itu sudah cukup sebagai modal untuk bertumbuh.
Hidup orang percaya bukan hanya mendengar
saja tetapi ia juga harus taat dan mempraktekkan
Firman Tuhan. Dr. John Chamber berkata “Orang
Kristen tidak diminta Tuhan menjadi salesman,
tetapi ia diminta menjadi free sample”, yang artinya
kita bukan pintar dalam teori firman Tuhan tapi
kita harus menjadi contoh bagi orang dunia.

• Pembaharuan hidup yang nyata

Terlalu sering orang percaya menjadi batu
sandungan untuk orang dunia karena tidak
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Jika kita ingin bertumbuh secara rohani, maka
kita juga perlu mengalami Tuhan secara nyata,
tidak hanya dari membaca Alkitab saja. Terkadang
kita bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan
yang nyata melalui kesulitan atau tekanan.
Saya mewakili Gembala Komunitas Mesianik
ROCK Sydney mengajak semua jemaat untuk
bergabung dengan KM yang terdekat. Dengan
melalui persekutuan ini, kita bisa saling membangun
dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan.

Daftar Komunitas Mesianik (KM)
ada di halaman berikut. Bergabunglah
dengan KM terdekat Anda!

DAFTAR KOMUNITAS MESIANIK
BIG MQU North Ryde

Room C3B 306

Thursday

Randy

0433 880 550

BIG MQU City

11 York Street, Sydney; Room 313

Monday

Vanessa

0415 401 993

BIG UNSW

Robert Websters Lv 3 Room 301

Tuesday

Hanna H

0430 431 233

BIG UTS

Room 5c.1.10 Haymarket

Wednesday

Gladys

0410 752 555

Castle Hill 1

35 Orleans Way, Castle Hill

Wednesday

Kuncoro S

0433 109 193

Chatswood 01

Chatswood / Roseville

Wednesday

Yohana LS

0402 178 783

Chatswood 02

6/77 Albert Ave, Chatswood

Saturday

Filippus T

0433 990 298

Chatswood 03

7/2 Fehon Rd, Chatswood

Tuesday

Paul

0433 761 233

Double Bay

93 Manning Rd, Double Bay

Wednesday

Budiyono S
Lidia K

0413 166 788
0408 186 788

Eastlakes

9/287 Gardeners Rd, Eastlakes

Saturday

Jacob

0401 622 937

ET

Please contact leader (ET Service)

Wednesday

Firman R

0404 075 559

Kensington

55 Mooramie Ave, Kensington

Tuesday

Adrian

0403 046 625

Maroubra 01

50 Boyce Rd, Maroubra

Wednesday

Joesuf H.

0433 116 307

Maroubra 02

Pacific Square, Food Court

Wednesday

Evie Tju

0433 327 031

Maroubra 03

123 Fitzgerald Ave, Maroubra

Wednesday

David P

0433 069 877
0408 483 669
0430 709 876

Matraville

82 Australia Avenue, Matraville

Wednesday

Sherly S
Andry G

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, North Ryde

Wednesday

Dennis H

0433 491 203

North Ryde 02

Libya Place, Marsfield

Wednesday

Diana T

0402 079 519

Roseberry

23 Macquarie Street, Roseberry

Saturday

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 02

Suite 1511C/87 Liverpool St. (WT commercial)

Wednesday

Abigail

0413 047 407

Sydney 03

101a/507 Wattle Street, Ultimo

Tuesday

Henry D

0413 410 965

Sydney 04

Unit 409/1-15 Francis St. Darlinghurst

Wednesday

Meliati

0401 267 906

Sydney 05

101a/485-511 Wattle St., Ultimo

Wednesday

Asya

0433 240 825

Sydney 06

Unit 168 / 298 Sussex Street, Sydney

Wednesday

Agnes
Wenpo

0414 264 000
0401 750 477

Sydney 07

1102/343 Pitt St. (Century Tower)

Thursday

Anthony P

0421 163 180

Sydney 08

343-357 Pitt St (Rec room, 9th floor)

Wednesday

Gilly W

0424 176 584

West Ryde

3/55-57 Winbourne St, West Ryde

Wednesday

Martin S

0413 087 804
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ROCK
Praise

My Jesus,

my treasure
by Lynda Hartati

Lagu “Permata Hatiku” oleh Sari Simorangkir adalah lagu yang cukup tersusun rapi dari segi lirik, makna
dan juga melodi. Komposisi ini membuat lagu ini menjadi indah untuk dinyanyikan dan mudah diingat.
Liriknya dimulai dari ungkapan hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Lagu ini pun mengajak kita
untuk melihat pribadi Tuhan sebagai permata hati. Dengan pengakuan ini, kita pun semakin dikuatkan
dalam segala keadaan.
Kita diajak untuk menyelidiki hati ketika menyanyikan “Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat
menggantikanMu.” Marilah kita berintrospeksi, apakah benar Yesus adalah permata hati kita? Apakah
benar bahwa dunia tak dapat menggantikan Yesus? Karena kita lebih sering memakai “Permata Hati”
dalam konteks kekasih hati, suami, istri, anak, atau bahkan benda yang kita hargai.
Jika kita benar-benar mengerti bahwa kasih dan pengorbananNya di kayu salib untuk menembus dosa
kita, maka kita menyadari bahwa semua itu benar, Yesuslah permata hati kita. Terkadang kita mungkin
lupa dan lebih tenggelam ke dalam kenyamanan kita daripada memperbaharui hati dan pikiran kita
kepada Yesus. Lukas 12:34 berkata “Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.” Biarlah
sewaktu kita menyanyikan lagu ini, kita benar-benar menghidupi kata demi kata. Cepatlah berbalik
kepada Yesus dan ingatkan diri kita bahwa kita boleh berada disini sampai saat ini hanya karena Dia.
Jangan membuat kasihNya terkesan murah dan dapat dibeli dengan cuma-cuma.
Ketika kita berkata bahwa Yesuslah permata hati kita, maka Dialah harta kita. Sejak saat itu kemuliaan
Tuhan tercurah atas kita dan kita pun dapat dipandang indah di mataNya. Ingat bahwa Yesuslah yang
menjawab doa kita, menyediakan segala kebutuhan kita, bahkan memberi nafas setiap detik untuk kita.
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ROCK

PERMATA HATIKU

Praise

by Sari Simorangkir

Title Of Album: The Creator (Live Praise & Worship Concert)
Year Of Release: 2011
Key = A
Tempo 66
A
DENGAN SEG’NAP HATI DAN JIWAKU

D

A/C#
Esus4
KU DATANG PADA-MU DALAM KERINDUAN
A
KASIH-MU YANG SANGGUP MENGUBAHKU

D

A/C#
Esus4
DAN MENGUATKANKU DALAM PENGHARAPAN
E
A
YESUS ENGKAULAH PERMATA HATIKU
C#m
D
Bm
DUNIA TAK DAPAT MENGGANTIKAN-MU
A
KEMULIAAN-MU TERCURAH BAGIKU
D
A/C#
Bm
Esus4
MENJADIKANKU INDAH DAN SEMAKIN INDAH BAGI-MU

A

rocksydney.org.au •
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ROCK

Ministries

Want to grow in

PRAYER ?
by Derly Suwito

Berdoa untuk orang Lain adalah
salah satu latihan menuju
kedewasaan (1 Korintus 13:11)
Sering terdengar keluh kesah pasangan muda
yang mempunyai bayi atau anak kecil, seperti
capek dan kurang tidur. Tentu saja anak kecil tidak
mengerti istilah “Kasihan orang tua capek, besok
harus bangun pagi dan kerja.” Mereka masih
self-centered dan apa saja yang mereka butuhkan
hanyalah buka mulut, tarik nafas, nangis ataupun
menjerit. Bukankah itu gambaran kerohanian kita?
Saat kerohanian kita masih kanak-kanak, doa kita
hanya berisi tentang keluhan pribadi dan memohon
berkat pribadi. Tim pendoa lebih suka istilah
“bersyafaat mewakili orang tersebut” daripada
“bersyafaat untuk orang tersebut”. Dengan begitu,
kami menempatkan diri kami di posisi dan perasaan
orang tersebut untuk mengambil beban.
Pertumbuhan adalah proses
Sebelum sesi berdoa-pujian-penyembahan, kami
juga saling membagi beban doa syafaat dari setiap
anggota yang terbeban. Kami mempraktekkan
pelayanan menghibur, menguatkan dan menasihati

satu sama lain. Kedewasaan membutuhkan proses,
kesabaran, ketekunan, dan disiplin. Kita akan
berhasil dalam setiap tahap menuju kedewasaan
pada waktunya Tuhan. Sikap kekanak-kanakan
kitalah yang sering menghambat Tuhan untuk
melakukan percepatan. Bagian kita adalah pro-aktif
dan responsif sejalan dengan proses Tuhan. Dan
yang terpenting, kita tidak bisa bertumbuh tanpa
melibatkan orang lain.

“Spiritual experiences without Words of
God makes you blow up, Words of God
without The Spirit makes you dry up.
Combination of both makes you grow up”
-Unknown-

Pertumbuhan melalui
keintiman(Yohanes 15:4)
Keintiman denganTuhan adalah kunci pertumbuhan
menuju kedewasaan. Tinggal di dalam Tuhan
berarti komunikasi dengan Tuhan melalui doa dan
perenungan firman. Dan yang tidak boleh dilupakan
adalah melakukan dan hidup di dalamnya.

Minister With Us and Be Part of the Solution
Sound & Lighting Ministry			
Praise & Worship Ministry			
Multimedia Ministry				
Creative Ministry				
Website & Podcast Ministry				
Design Ministry				
Children Ministry				
Teenagers Ministry				
Building Influential Generation			

Intercessor & Apostolic Ministry
Ushering Ministry
School of Ministry (SOM)
Motion Picture
Contact ROCK Sydney :
Ministry form - at church foyer
Email - office@rocksydney.org.au
Phone - 02 9436 2235
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Career

by Robert Tanurahardja

Greetings from me to you! Students, workplace
ministers and/or readers who are thinking of
progressing into a new chapter of educational
experience. For many student candidates,
selecting a degree can turn into a daunting
experience. Generally, those who have more
choices experience a lot of confusion. However, a
lot more so are frustrated by the limited number
of choices.Taking into account the time, effort and
financial load involved in completing a degree, it is
needless to say that this is one of the life-changing
decisions that people make in life.
When one looks deeper and beyond into the issue,
there lies a question greater than the former.What
is my purpose in life? What do I want to become?
Or what is God’s calling in life for me? That is
right! These questions are rather more difficult to
answer. However, when we, at least, have a glimpse
of the destination, it is only reasonable for us to
start aligning our steps towards that end.
What I am also trying to point out is that neither
numerous nor limited choices should weigh us
down. Through my short humbling experience
in life, I’ve learnt to choose the right pathway or
to do the will of the Lord is important. However
it is as important to know that He is in-control
over every aspect of our lives. We seek for God’s
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guidance in life to point us to the right direction.
Nonetheless, many times God’s guidance is more
about what He does instead of what He gives.The
way to picture this is as if we are standing in His
stream of sovereign grace.We are actually walking
in the guidance of God!
Proverbs 16:33 states that “the lot is cast into the
lap, but its every decision is from the LORD”. If we
already know the calling that God has for us,
this will help us to make our decision. However,
if we are yet to know His purpose for our lives,
do not be discouraged. For He holds our lives in
His hand, and every decision is from the LORD.
Take the humble first step of faith, then taste and
see the goodness of the LORD in your every way.
God is able to transform the part we think is a
loss and turn it to become a precious moment
that propels us into another season of blessings.
In short, selecting a degree is like equipping
ourselves for the purpose that He has set before
us. Let us look at our relationship with Him and
let His guidance help us make the decision.
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ROCK

News Update

Water

BAPTISM

Saturday, 24 Nov’ 2012, 10am
16 Melnotte Avenue, Roseville

Please fill in a baptism form at the front
desk and bring 2 of your passport photos
for the certificate.

KINGDOM Offerings
Account Name
General
Tithe
Building Funds
Mission

: ROCK SYDNEY
: 062 300 1011 7185
: 062 300 1011 7855
: 062 300 1011 7863
: 062 300 1011 7847

MEMBERSHIP
Jemaat yang belum mengisi
MEMBERSHIP Gereja harap segera
mengisinya melalui
www.rocksydney.org.au

11
12

Fonny Jusup
Jenny Suharni Nitimihardja
Diana Saragi Turnip
Noviyanti Noviyanti
Jessica Suhandynata

1
2

Henry Noverdi Sunarto

13

Arlini Wibowo
Johan Wong
Albern Ku

Dewi Rusli
Wilsen Sadeli

14

William Supandi
Christine Christine

4

Matthew Setiadi
Linda

16

5

Anggaeni Tjindrawati
Yenti Yenti

Novilianti Rustanti
Brandon Nathaniel
Sofia Novita

19

6
7

Henry Davin Soesanto

Anthony Pribudi
Suwati Lim

Sofie Kan
Novi Indah Sari

Hoon
20 Shermaine
Michael Salim
Allan Sengkey

8

Budijono Suhandynata
Debbie Harsono

21

Imelda Hartati
Viing Tjhang

9

Terivena Novina Djojosaputro
Samuel Heryanto
Cinthya

22

Lynda Hartati
Lidia Kwee
James Sugianto Kho

Novia Dewi
Priscilla Priscilla
Alexander Arthur Chong

24 Adi Widodo

10
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Novianto
28 Rheza
Lina Guntoro

Job Laurentius Napitupulu
Danny Lewerissa
Joshua Manuel Kusumo

29 Novia Angela
Tio
30 Novelitha
Eveline Liauw

AMBASSADOR
C E L E B R AT I O N

CHRISTMAS
CELEBRATION

Diadakan Jumat Pertama setiap bulan
Tanggal : 2 November 2012
Jam : 19:00-21:30
(disertai makan malam bersama)
Tempat : ROCK Sydney Centre
1/83-85 Whiting St, Artarmon, NSW, Australia

ROCK Sydney Christmas Celebration
on Sunday, 25th November 2012

FRIDAY SERVICES

SATURDAY SERVICES

SUNDAY SERVICES

ROCK DARWIN

Kingdom Gathering 19:00
Location : ROCK Sydney Centre
1/83-85 Whiting St, Artarmon, NSW, Australia
General: 8:30, Children: 11:00
Teenager: 11.00,Youth: 17:00
Location : University Hall - University of
Technology Sydney (UTS)
Harris St, Sydney, NSW, Australia

Menara Doa 10:00
Location : ROCK Sydney Centre
1/83-85 Whiting St, Artarmon, NSW, Australia
Location : 7 Bittern St, Wulagi, NT, Australia
Phone : 0418 633 720
E-mail : darwinrockchurch@internode.on.net

ROCK on WWW
Our new-look church website!
www.rocksydney.org.au

Tune in to our Tweets:
http://twitter.com/#!/rocksydney

Join us on Facebook!
www.facebook.com/RockSydneyChurch

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

ROCK Sydney
Ministry
TEAM

Contact or email ROCK office at:
Phone: +61 2 9436 2235
Email: office@rocksydney.org.au

Daily Bible Reading Plan
Date

Psalms and
Wisdom
Literature

Pentateuch and
History of Israel

Chronicles and
Prophets

Gospels and
Epistles

Verse
Memorisation

1st November

Psalm 92

2 Kings 1

Zech. 5

Jam. 4:11–5:12

2 November

Psalm 93

2 Kings 2

Zech. 6

Jam. 5:13–20

3rd November

Psalm 94

2 Kings 3

Zech. 7

John 1:1–18

said to him...

4th November

Psalm 95

2 Kings 4

Zech. 8

John 1:19–51

2 Ki 5:13-14

5 November

Psalm 96

2 Kings 5

Zech. 9

John 2

6th November

Psalm 97

2 Kings 6:1-23

Zech. 10

John 3:1–21

7th November

Psalm 98

2 Kings 6:24-7:20

Zech. 11

John 3:22–36

8 November

Psalm 99

2 Kings 8

Zech. 12-13

John 4:1–42

9th November

Psalm 100

2 Kings 9

Zech. 14

John 4:43–5:18

10th November

Psalm 101

2 Kings 10

Malachi 1:1–2:9

John 5:19–47

storehouse...

11th November

Psalm 102

2 Kings 11

Malachi 2:10–17

John 6:1–21

Mal 3:10

12th November

Psalm 103

2 Kings 12

Malachi 3:1–12

John 6:22–71

13th November

Psalm 104

2 Kings 13

Malachi 3:13–4:6

John 7

14 November

Psalm 105

2 Kings 14:1-22

Isaiah 1

John 8

15th November

Psalm 106

2 Kings 14:23-15:38

Isaiah 2

John 9

nd

th

th

th

16 November

Psalm 107

2 Kings 16

Isaiah 3-4

John 10:1–18

17th November

Psalm 108

2 Kings 17:1-23

Isaiah 5

John 10:19–42

18 November

Psalm 109

2 Kings 17:24-41

Isaiah 6

John 11:1–54

19th November

Psalm 110

2 Kings 18

Isaiah 7-8

John 11:55–12:19

20th November

Psalm 111

2 Kings 19

Isaiah 9:1–7

John 12:20–50

21 November

Psalm 112

2 Kings 20

Isaiah 9:8–10:34

John 13

22nd November

Psalm 113

2 Kings 21

Isaiah 11–12

John 14

23rd November

Psalm 114

2 Kings 22

Isaiah 13–14

John 15:1–17

24 November

Psalm 115

2 Kings 23:1-30

Isaiah 15-16

John 15:18–16:15

25th November

Psalm 116

2 Kings 23:31-24:17

Isaiah 17-18

John 16:16–33

26 November

Psalm 117

2 Kings 24:18-25:21

Isaiah 19-20

John 17

27th November

Psalm 118

2 Kings 25:22-30

Isaiah 21

John 18:1–27

28th November

Psalm 119:1-88

Job 1

Isaiah 22

John 18:28–19:16

29th November

Psalm 119:89-179

Job 2

Isaiah 23

John 19:17–42

30 November

Psalm 120

Job 3

Isaiah 24

John 20

th

th

st

th

th

th

Scripture quotations are from The Holy Bible, English Standard Version (ESV ),
copyright © 2001 by Crossway. Used by permission. All rights reserved.
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But his servants
came near and

Bring the full
tithe into the

Whoever has my
commandments
and keeps them...

Jn 14:21

Your word is a
lamp to my feet..

Ps 119:105

