


EDITORIAL









6

MAIN SEED6

Saat ini kita hidup di zaman pemulihan. Belum 
pernah terjadi sebelumnya dimana Tuhan 
begitu aktif dalam memulihkan apa yang perlu 
dipulihkan seperti pada abad yang lalu. Seluruh 
dunia (kosmos) dan gereja mengalami masa 
pemulihan ilahi berkepanjangan. Tuhan ada di 
setiap proses, percayalah bahwa yang terbaik 
akan segera datang! Percayalah bahwa saat ini 
adalah hari-hari yang menarik untuk kita hidupi.

Tuhan kita adalah Tuhan  yang 
sanggup untuk memulihkan

Pelayanan Yesus di bumi adalah salah satu bukti 
pemulihan. Dia memulihkan kesehatan dan 
kesejahteraan orang-orang yang tak terhitung 
jumlahnya di Israel. Ia mengembalikan orang-
orang berdosa dan orang kusta kembali ke 
masyarakat. Pembebasan akan mereka yang 
kerasukan setan terjadi melalui pembebasan 
oleh kuasa Firman-Nya.

Pemulihan adalah inti dari salib Kalvari, dimana 
terjadi pertukaran kekuatan dari minus ke plus. 
Setelah kematian-Nya di Kalvari dan kemudian 

kebangkitan-Nya, jutaan orang dari semua suku 
bangsa dan bahasa telah dikembalikan kepada 
hubungan dengan Tuhan dan Pencipta mereka. 
Keluarga, pernikahan yang rusak, keuangan 
dan bahkan orang-orang yang terluka secara 
emosional telah mengalami pemulihan dari 
Roh Kudus.

Rasul Petrus menguatkan Gereja dengan ayat: 
“Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang 
telah memanggil kamu dalam Kristus kepada 
kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, 
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan 
kamu, sesudah kamu menderita seketika 
lamanya.” (1 Petrus 5:10 TB). Petrus melihat 
penderitaan gereja, termasuk gereja ROCK 
Sydney yang telah menunggu selama 18 tahun 
untuk datangnya pemulihan tersebut. Dan, Rasul 
Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus: 
“Akhirnya, saudara-saudara, Bersukacitalah. 
Usahakanlah dirimu supaya sempurna ...” 
Sempurna yang dimaksud disini adalah untuk 
menjadi pulih, dan utuh sepenuhnya.

Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. 
Terimalah segala nasihatku! Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai 
sejahtera; maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu!

(2 Kor 13:11 TB)
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Pemulihan melalui gereja
Ini adalah fakta bahwa tanpa kuasa transformasi 
gereja, masyarakat kita tidak akan menjadi 
sebagaimana adanya kita hari ini. Loren 
Cunningham, pendiri YWAM (Youth With 
A Mission), dalam bukunya “Transformasi” 
mendokumentasikan bagaimana reformasi John 
Calvin dan Martin Luther memiliki dampak 
yang besar dalam membentuk budaya Eropa 
dari jaman mereka masih ada hingga hari ini.

Martin Luther mengatakan bahwa apapun yang 
mereka lakukan, mereka harus melakukannya 
untuk kemuliaan Allah. Apakah Anda tukang 
kayu, pandai besi, Anda dapat melakukan 
pekerjaan Tuhan dengan melakukan pekerjaan 
Anda untuk kemuliaan-Nya. Dia mengambil 
pengudusan dari katedral dan membawanya 
ke rumah-rumah dan tempat kerja dari orang-
orang percaya. Dari sinilah muncul apa yang 
kemudian dikenal di abad mendatang sebagai 
etos kerja Jerman sampai sekarang.

John Calvin menantang penguasa Jenewa atas 
riba, sebagai pemberi pinjaman uang meminta 
suku bunga hingga 60%. Calvin menyerukan 
tingkat bunga agar tetap tidak lebih dari 4%. Hal 
ini dilaksanakan dan menjadi awal dari sistem 
perbankan Swiss. Seperti yang kita tahu, Swiss 
sangat terkenal sebagai tempat yang aman di 
mana banyak orang kaya menyimpan kekayaan 
mereka. Calvin juga menyerukan setiap orang 
percaya untuk memiliki jam tangan sehingga 
mereka tidak perlu membuang-buang waktu 
Tuhan. Panggilan-Nya memberi Swiss reputasi 
untuk ketepatan waktu dan membangun 
fondasi bagi industri jam terkenal di dunia.

Pemulihan dalam waktu sulit
Memang benar bahwa Firman Tuhan tidak hanya 
berbicara tentang kejatuhan dan kemurtadan 
(2 Tesalonika 2:28-32), tetapi juga berbicara 
tentang Tuhan mempersiapkan gereja waktu 

akhir tanpa cacat atau kerut (Efesus 5:25-27). 
Ini adalah apa yang Yesaya  nubuatkan: “Sebab 
sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan 
kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi 
terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-
Nya menjadi nyata atasmu.” (Yesaya 60:2 TB). 
Memanglah bodoh untuk mengabaikan waktu 
yang sulit, yang firman Allah sudah  nubuatkan 
untuk masa depan. Melihat pada dunia kita 
saat ini, kita melihat tanda gelap di cakrawala 
seperti yang Nehemia lihat melalui kehancuran 
dinding dan lubang-lubang di bangunan tembok 
Yerusalem. Namun di tengah-tengah semua 
kekacauan, Tuhan melakukan pekerjaan yang 
menakjubkan melalui dia dan teman-temannya.

Sebagaimana nabi Yesaya dipanggil di Israel 
untuk bangkit dan bersinar, Allah memanggil 
seluruh keluarga ROCK Sydney untuk bangkit 
dan bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap 
ini. Tahun ini adalah perayaan ulang tahun ke-
18, dan dengan  kebaikan-Nya, kami percaya 
bahwa Allah akan membawa pemulihan dalam 
kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita, serta 
ladang pekerjaan kita. Masih ada harapan besar 
untuk pemulihan terjadi bagi kita semua dalam 
nama Yesus Kristus. Di perayaan ulang tahun ke-
18 ini, marilah kita memutuskan untuk memiliki 
pengharapan dan usahakanlah pemulihan . 
Sebagai anak Allah, agenda pribadi kita perlu 
menjadi agenda pemulihan. Pikirkan apa yang 
dapat Anda lakukan di bidang dimana Allah 
telah menempatkan Anda untuk membawa 
pemulihan kepada orang-orang dan situasi di 
sekitar kita. Usahakanlah pemulihan! 
Amin.
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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/
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