


Shalom SEED-ers!

Musim semi dikenal sebagai musim yang paling indah 
karena kita dapat menikmati kecantikan bungabunga 
yang mulai mekar. Dalam kehidupan pun, kita 
percaya bahwa pucuk-pucuk keberhasilan yang 
sudah lama dinantikan mulai muncul (Main SEED). 
Kita menyebut musim ini sebagai Spring of unusual 
kindness. Sebanyak Tuhan telah mengejutkan kita 
dengan kebaikan-Nya sehari-hari, marilah kita juga 
menjadi berkat dan berbagi sukacita kepada orang-
orang di sekitar kita (Easy Digest). 

Di samping itu, musim semi juga sering dihubungkan 
dengan ide untuk rebirth, rejuvenation, renewal,  
resurrection, and regrowth. Sama dengan kita, 
sekarang adalah saatnya kita mulai memperbaharui 
kehidupan kita. Miliki visi agar tujuan hidup anda 
menjadi jelas (Family). Anda tidak perlu fokus 
pada hal-hal besar yang tidak dapat dicapai, tapi 
setialah dalam perkara yang kecil sehingga anda bisa 
dipercaya dalam perkara yang besar (My Story). 
Percayalah bahwa anda dan impian anda  dapat 
mengubah dunia (Campus).

Selamat menikmati kebaikan dan anugrah Tuhan 
dalam keluarga, bisnis, pekerjaan, sekolah, pelayanan 
dan area lain dalam hidup anda!

Editor.
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EASY DIGEST
Tak Pernah Tahu

MAIN SEED
Spring of Unusual Kindness 

INTERACTIVE
White Lies?

REVELATION
Dwell in Your house…..
forever

FAMILY
Blueprint

PRAISE
Do I really?

PRAISE CHART
Christ is Enough

CAMPUS / CAREER
Start Something That Matters

MY STORY
Hidup Berhasil dengan Cara 
Pandang yang Benar

NEWS/EVENTS
General News
Be Fruitful Seminar

HIGHLIGHTS
Marvellous Favour  
of the King

FREE SUBSCRIPTION
Bagi individual/bisnis/restaurant yang ingin berlangganan (subscribe), silahkan email ke 
seed@rocksydney.org.au atau download SEED freely di www.rocksydney.org.au/seed
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By Ellis Widjaja Tak Pernah Tahu
Hari minggu berjalan seperti biasa dan aku 

pun hendak pergi ke gereja. Ketika berjalan 

keluar dari rumah, aku melihat Poppy, seorang 

cleaner apartemen, yang sedang membersihkan 

tempat sampah. Aku sedang terburu-buru 

mengejar bus saat itu, tetapi aku tergerak untuk 

menghampirinya, tersenyum dan melambaikan 

tangan kepadanya. Dia bertanya kemana aku 

akan pergi. “Ke gereja, Poppy!” balasku. Dia 

berkata, “Jangan lupa doakan aku ya! Tuhan pasti 

memberkatimu”. Entah mengapa tiba-tiba saja 

aku memeluknya, “Sudah pasti. Selamat hari 

Minggu, Poppy!” jawabku. 

Beberapa saat setelah meninggalkan Poppy, aku 

mulai berpikir dan merasa canggung. Pikirku 

dalam hati, “Mengapa aku memeluknya? Dia 

pasti berpikir aku aneh”. Saat itu juga aku 

diingatkan bahwa terkadang hanya dibutuhkan 

hal-hal kecil yang sederhana untuk membawa 

suatu perbedaan. Justru dimulai dari hal-hal kecil 

itulah, kita dapat menjadi berkat bagi kehidupan 

seseorang sekitar kita. Kita sering kali berpikir 

terlalu banyak sampai kita lupa melakukannya. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lupa 

bahwa sebuah senyuman bisa mencerahkan 

hari seseorang. Sapaan yang sederhana dapat memberkati seseorang. Kehadiran kita juga bisa 

menjadi dorongan bagi seseorang tanpa kita sadari! Kita tidak pernah tahu dampak apa yang bisa 

terjadi lewat hal-hal kecil tersebut. Kita hidup bukanlah untuk diri kita sendiri. Ketika kita lemah, 

Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan menjadikan kita berkat untuk orang lain. 

Marilah kita juga menjadi berkat dan berbagi sukacita kepada sesama. Tetaplah setia jalani hari-harimu 

dengan rasa syukur dan Tuhan akan mengejutkan kita dengan kebaikan-Nya setiap hari. 

“Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. 

Outdo one another in showing honor.” 
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• Menerima pengurapan  
(anoint with oil)

• Mengalami kemenangan atas 
musuhnya (presence of the enemy)

• Kebaikan dan kesetian Tuhan 
(goodness and steadfast love)

• Kebutuhan yang dicukupi  
(lack in nothing)

• Ketenangan (rest in green pasture 
and still waters)

• Perlindungan Tuhan  
(darkest valley, rod and staff)
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By Cathline Augustiani

START 
SOMETHING THAT Matters
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Ada sebuah cerita tentang orang tua (OT) 
yang bijaksana dan seorang anak muda (AM) 
yang sangat terpelajar berkemah di sebuah 
puncak gunung. Ketika sedang tidur ditengah 
malam, tiba–tiba orang tua itu terbangun dan 
memulai percakapan. 

OT: “Hei anak muda, bangun!”
AM: “Ada apa sih? Tengah malam berisik aja!” 
OT: “Coba kamu lihat disekitarmu. Apa yang  
        dapat kamu lihat?”
AM: “Wah, banyak bintang dan planet di 
        langit yang berjumlah triliunan bahkan 
        lebih mungkin.” 
OT: “Lalu, apa artinya semua itu?” 

Dengan bangga akan kepintarannya, anak 
muda itu menjelaskan bahwa Tuhan kita 
besar, jagad raya ini sangat besar dan ada 
kemungkinan akan makhluk hidup lainnya di 
planet lain. 

OT: “Oh begitu. Hebat juga kamu yah…” puji OT. 
AM: (Bertanya sambil tersenyum penasaran) 
       “Menurutmu, apa artinya semua itu?” 
OT: “Saya sih tidak sepintar kamu. Jadi saya 
       tidak tahu kalau di langit itu bisa ada 
       makhluk hidup juga. Tapi, tidakkah kamu 
       sadar kita kehilangan sesuatu?”
AM: “Hmm… tidak. Apa yang hilang?” 

OT: “Kamu memang paling pintar di sekolah, 
       tapi kurang pengalaman dan sombong. 
       Coba kamu lihat kita ini sedang tidur 
       dimana? Mana tenda kita? Kita baru saja 
       kehilangan tenda!”

Setiap orang pasti mempunyai sebuah mimpi 
yang besar untuk menjadi seseorang yang 
hebat dan sukses didalam hidupnya. Kita 
sering terkecoh dengan bagaimana kita 
menghidupinya. Tidak selalu yang terpintar 
dan terkuat menjadi pemenang, atau yang 
terkaya menjadi penguasa. Sebelum kita 
bisa menjadi orang sukses, kita harus belajar 
dari hal–hal yang kecil disekitar kita. Jangan 
berpikir terlalu jauh dan besar, tetapi kita 
lupa akan sesuatu yang kecil dan penting 
dalam hidup kita.

Mulailah dari mengubah diri kita sendiri, 
lalu keluarga, orang terdekat, teman dan 
lingkungan. Setialah dalam perkara yang kecil 
sehingga kita dapat dipercaya dalam perkara 
yang besar, dan pada akhirnya kita dapat 
menjadi orang yang sukses dan bijaksana.
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ROCK on WWW
Our new-look church website!
www.rocksydney.org.au

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

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

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

ROCK SYDNEY CHURCH SERVICES

4-5 Okt’ 2013

ROCK CENTER, ARTARMON

BeFruitful
FAMILY SEMINAR

by Ev. Harliem Salim

LIMITED
SEATS!

 ROCK Center, 1/83-85 Whiting Street, Artarmon • office@rocksydney.org.au 

JUMAT, 4 OKTOBER
SESSION 1: 07.00 - 09.00 PM

SABTU, 5 OKTOBER
SESSION 2: 10.00 AM - 12.00 PM

LUNCH BREAK: 12.00 - 02.00 PM

SESSION 3: 02.00 - 03.30 PM 

SESSION 4: 03.30 - 05.00 PM

EVANGELIST, FAMILY EDUCATOR & COUNSELOR - GKDI – Jakarta, Indonesia 

BOARD OF COMMISSIONER & ADVISORY- Sekolah Lentera Internasional, Jakarta

BOARD OF COMMISSIONER - PT. Era Baja Steel Manufacturing

Hidup yang berbuah dari masa muda sampai tua.  Dimanapun start 
anda, biarlah itu menjadi titik balik yang tetap dapat membuat anda 
berbuah lebat.

"Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh
subur seperti pohon aras di Libanon; mereka yang ditanam di bait
TUHAN akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun
mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar."

FREE REGISTRATION
Registrasi diri Anda segera di
http://questionpro.com/t/AKStqZP75E

Pendaftaran ditutup Minggu, 29 September 2013




