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Banyak dar i  k i ta  memil ik i  bucket-
l i s t  t ravel  dest inat ion yang k i ta 
impik an.  Salah satu tempat  favor i t 
para  t ravel ler  adalah suatu daerah 
di  I ta ly  yang dikenal  dengan 
S ent iero degl i  Dei  atau Path of 
Gods,  dengan pemandangan laut 
yang menakjubk an dan kota-kota 
pesis i r  d i  sepanjang ja lannya.  Orang 
menggunak an ist i lah Path of  God 
untuk mendesk r ips ik an hal  yang 
sangat  indah.  

Begitu  juga dengan Daud,  d i  Mazmur 
23,  yang sudah menjadi  Mazmur 
yang pal ing dikenal  o leh orang 
K r ist iani .  Daud berk ata  Tuhan adalah 
gembalaku,  Ia  menuntun  aku di 
ja lan yang benar  oleh k arena nama-
N ya.  Tuhan yang k i ta  sembah buk an 
hanya Tuhan yang member ik an 
per intah,  tapi  Ia  juga Tuhan yang 
memimpin. 

Di  bulan Agustus  in i  k i ta  merayak an 
keset iaan dan penyer taan Tuhan 
yang sudah memimpin k i ta  masuk ke 
23 tahun per ja lanan hidup bergereja 
dalam keluarga besar  ROCK Sydney. 

Team SEED mengucapk an Happy 
Blessed 23rd Bi r thday to  our  beloved 
ROCK Sydney Family !

EDITORIAL
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Merayak an Har i  Ulang Tahun Gereja  ROCK Sydney ke -23 berar t i  juga merayak an 
Har i  Ulang Tahun k i ta  sebagai  warga jemaat  k arena Gereja  adalah k awan sewarga 
dibangun diatas  dasar  K r istus  Yesus  sebagai  batu penjuru (Efesus  2 :19-20) .

Sesuai  tema The Path of  God dar i  Mazmur 23:1-3  dengan penek anan pada ayat 
3 ,  Tuhan sedang mempers iapk an ja lan dan menuntun k i ta  semua di  ja lan yang 
benar.  B iar lah k i ta  bersyukur  kepada Yesus  K r istus  atas  panggi lan-N ya dan 
semak in tekun membaca,  merenungk an ser ta  melaksanak an Fi rman Tuhan supaya 
k i ta  dapat  menjadi  te ladan dan panutan yang dapat  dicontoh oleh komunitas 
disek itar  k i ta .

Pusatk an pandangan k i ta  hanya kepada pr ibadi-N ya Tuhan dan hanya mengikut i 
langk ah- langk ah-N ya.  Sela lu  perbaharui  komitmen sebagai  Representat ive  O f 
Chr ist  K ingdom (ROCK )  Sydney untuk ber ja lan bersama-sama dalam mewujudk an 
v is i  dan mis i  Gereja  ROCK Sydney (Exalt ing The Lord,  Bui ld ing Mess ianic  People, 
Expanding The K ingdom).  Jadik anlah komunitas  k i ta  sebagai  contoh kehidupan 
kek r istenan yang nyata  melalui  in is iat i f,  par t is ipas i  dalam keset iak awanan sos ia l 
dan kerukunan dalam satu keluarga besar  ROCK Sydney.

Dengan ber tambahnya us ia  dan kedewasaan,  b iar lah k i ta  semua juga ber tambah 
dalam keteladanan untuk dapat  menjadi  contoh dan te ladan bagi  generas i 
ber ikutnya,  seper t i  yang ditul is  dalam Yohanes 3 :30 yaitu  Yesus  harus  semak in 
besar  didalam kehidupan anak-anak Tuhan dan Luk as  2 :52 “Dan Yesus  mak in 
ber tambah besar  dan ber tambah hik mat-N ya dan besar-N ya dan mak in dik as ihi 
o leh Al lah dan manusia .”

EDITORIAL

Happy 23rd Anniversary,  
long l i fe ROCK Sydney Church!
 

Mar i lah k i ta  melaksanak an tugas  panggi lan 
k i ta  sesuai  dengan tema tahun 2019 yaitu 
The Year  of  Regenerat ion,  ber ja lan secara 
ber tahap mempers iapk an generas i  yang 
lebih baik  dalam menyejahterak an komunitas 
persekutuan dan pelayanan k i ta  dengan cara 
memperkuat  komitmen dan menjadi  te ladan 
dalam membangun kesatuan Gereja  sebagai 
Tubuh K r istus.

PASTOR’S MESSAGE_
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Kita masuk ke tahun 23 dari perjalanan hidup ber-gereja dalam keluarga besar 
ROCK SYDNEY. Awal tahun 2019 ini kita mendapatkan firman Tuhan dari Ayub 
14:7-9 untuk menjadi pedoman kita dalam buku Ayub dan Yeremia yang kita sebut 

THE YEAR OF REGENERATION. 
Kita juga mendapatkan peneguhan lewat Yeremia 31:33-34 yang mengatakan 
bahwa Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan kita. Tuhan sendiri yang akan 
menuliskannya setiap hari dan sekaligus yang akan mengerjakan-Nya bersama 
kita. 

Beberapa bulan terakhir ini, kita membahas kehidupan kita yang harus diselaraskan 
kembali dengan tuntunan hikmat dan panggilan Tuhan yang spesifik dan pribadi 
dalam kehidupan kita sehari-hari melalui Pengkhotbah 12:9.

Kita juga sudah membahas SPIRITUAL WISDOM yang harus menjadi gaya kehidupan 
umat perjanjian baru. Kini tibalah kita pada bulan Agustus yang selalu jadi bulan 
yang bersejarah untuk ROCK SYDNEY sebagai bulan untuk memperingati Hari 
Ulang Tahun kita.
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W R I T T E N  B Y  P S .  S E M U E L  J U S U F
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He prepares your path. Ketika kita sedang menghadapi waktu-waktu yang sangat 
sulit, setiap kali kita mau melangkah maju selalu saja seperti menghantam sebuah 
baru karang yang besar yang sengaja menutupi kemajuan langkah kita, sepertinya 
semua jalan kita tertutup oleh gunung yang tinggi dan sangat besar, justru pada 
waktu seperti inilah kita perlu untuk menguatkan kepercayaan kita hanya kepada 
Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada-Nya, karena Dia sudah 
berjanji bahwa Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan mempersiapkan jalan bagi 
kita. 

Tuhan yang meluruskan jalan kita yang berkelok-kelok dan meratakan jalan yang 
rusak. Kesulitan yang sedang kita hadapi bukanlah akhir dari perjalanan yang 
sedang kita tempuh, sesungguhnya Tuhan sudah memanggil dan mengurapi serta 
memperlengkapi kita untuk perjalanan ini.

Beginilah firman TUHAN: “Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada 
Koresh yang tangan kanannya Kupegang supaya Aku menundukkan bangsa-
bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu 
di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup: Aku sendiri 
hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak 
memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. 
- Yesaya 45:1-2

He prepares 
your path

Jikalau pada hari-hari ini kita sedang 
mengalami kekeringan, jangan 
lihat keadaan sekeliling kita, karena 
pasti semuanya sedang kering juga. 
Lihatlah pada semua janji Tuhan yang 
sedang membawa kita di jalan-Nya. 
Tetapkanlah hati kita untuk percaya 
dan mengucapkan perkataan iman 
yang Tuhan sudah ditaruh dalam hati 
kita. 

”
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Tuhan yang sudah mengurapi kepala 
kita dengan minyak-Nya dan Dia juga 
yang akan membuat piala kita melimpah 
keluar. Hal itu berarti, Tuhan yang sudah 
mengurapi kita akan menyegarkan 
kekuatan kita untuk melakukan 
panggilan-Nya dalam hidup kita.

Mazmur Daud.
TUHAN adalah gembalaku, takkan 

kekurangan aku. 

Ia membaringkan aku di padang yang 
berumput hijau, Ia membimbing aku 

ke air yang tenang; 

Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun 
aku di jalan yang benar oleh karena 

nama-Nya. 

Sekalipun aku berjalan dalam lembah 
kekelaman, aku tidak takut bahaya, 

sebab Engkau besertaku; gada-
Mu dan tongkat-Mu, itulah yang 

menghibur aku. 

Engkau menyediakan hidangan 
bagiku, di hadapan lawanku; Engkau 

mengurapi kepalaku dengan minyak; 
pialaku penuh melimpah.  

Kebajikan dan kemurahan belaka 
akan mengikuti aku, seumur hidupku; 

dan aku akan diam dalam rumah 
TUHAN sepanjang masa.

MAZMUR 23:1-6 

Tuhan sedang mempersiapkan langkah 
kehidupan kita dan juga sedang 
memperlengkapi kita dengan kekuatan-
Nya selama perjalanan yang sedang kita 
tempuh. Apa yang kita perlukan untuk 
membuat kita tetap melangkah maju? 
Mulailah dengan mempersiapkan sikap 
hidup kita (attitude).

Janganlah berjalan sambil bersungut-
sungut atau berfokus pada hal-hal yang 
negatif. Kenakanlah sikap yang penuh 
ucapan syukur dan penuh pujian kepada 
Tuhan. Bersyukurlah buat panggilan 
dan janji-Nya yang akan berjalan di 
depan kita dan meratakan jalan kita. 
Pusatkan pandangan kita hanya kepada 
pribadi-Nya Tuhan dan hanya mengikuti 
langkah-langkah-Nya, maka kita pasti 
akan sampai pada KEMENANGAN untuk 
masuk dan hidup menikmati kebaikan 
Tuhan di tanah perjanjian-Nya! 

M
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Tuhan yang membuat covenant dengan kita adalah Tuhan yang bukan 
hanya pandai membuat perintah, tetapi Dia juga Tuhan yang sangat terampil 
dalam memimpin dan memberikan teladan kehidupan kepada kita. Dia 
Tuhan yang sanggup dan mau menuntun kita selangkah demi selangkah 
sesuai dengan kehendak-Nya. 

Dia Tuhan yang menuntun umat yang dikasihi-Nya di jalan kebenaran-
Nya. Semua Dia kerjakan untuk kita karena kita menyandang Nama Tuhan 
di dalam nama dan hidup kita. Inilah suatu fasilitas kebaikan istimewa dari 
Tuhan untuk semua umat perjanjian-Nya. Kebaikan Tuhan kepada kita 
sebagai umat perjanjian-Nya tidak berdasarkan atas kebaikan dan kehebatan 
kita, melainkan kebaikan Tuhan yang melampai segala akal pikiran kita bisa 
kita terima karena Nama-Nya saja. Tuhan akan sangat mempertahankan 
dan membela kita hanya untuk kebesaran dan kemuliaan Dia sendiri! Inilah 
BERITA KABAR BAIK YANG SEJATI!

MAZMUR 23:1-6 
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Let us walk together in the 
Path of His Righteousness 
until we arrive and living in 

His Promised Land

_H A P P Y 
B L E S S E D 

23rd BIRTHDAY 
our beloved Rock Sydney
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Dunia Dari Kaca Mata Daud
MAZMUR 23,
Berapa banyak dari kita yang jujur berkata bahwa Mazmur 23 adalah cermin 
dari kehidupan kita sehari-hari? Saya rasa tidak banyak, saya termasuk di 
dalam kelompok mayoritas. Mazmur 23 menggambarkan sebuah keadaan 
yang sangat kontras dengan apa yang kita alami dalam kehidupan dunia 
ini. Seperti sebuah mimpi kalau di dunia ini kita berkata bahwa “kita tidak 
kekurangan”, “keadaan dunia yang tenang seperti padang rumput hijau?” 
ataupun keadaan jiwa kita yang “tenteram dan segar”? 
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Yang kita temui dan alami adalah, “selalu merasa kekurangan”,  “dunia penuh dengan 
kekacauan dan kekejaman” dan “selalu khawatir akan keluarga, masa depan anak-
anak, kesehatan”

Mengapa perbedaan ini terjadi? Apakah Firman Tuhan salah? jelas Tidak. Apakah 
kita tinggal di dunia yang salah? Jawaban yang sama, Tidak

W R I T T E N  B Y  E D D Y  S U K I
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Dunia Dari Kaca Mata Daud

Pada saat kita berkata “Tuhan adalah Gembalaku”:

Apakah kita berpikir secara jujur bahwa kita adalah domba bukanlah 
gembala? 

Daud seorang gembala, dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan domba 
dan juga tugas seorang gembala. Walaupun dia seorang gembala, dia dapat 
menempatkan dirinya sebagai domba di bawah Gembala Agung, Yesus.

Sering kali situasi kehidupan yang keras membuat kita tidak dapat berserah 
total kepada Tuhan sehingga walaupun mulut kita berkata bahwa Tuhan 
adalah gembala kita, namun hati dan pikiran kita tidak menempatkan diri kita 
sebagai domba. Kita takut kehilangan kendali dalam kehidupan kita. Mulut 
bibir kita dapat berseru “aku berserah penuh kepada-Mu” namun hati dan 
pikiran kita berkata yang bertolak belakang.

Apakah kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita secara pribadi? 

Daud tidak menulis “Tuhan adalah gembala setiap orang” melainkan “Tuhan 
adalah gembalaku” Daud mempercayai Tuhan dengan kehidupannya secara 
pribadi. Daud mengerti bahwa Tuhan tahu segala kebutuhannya secara 
pribadi. Ini bukanlah pernyataan yang egois melainkan sebuah pernyataan 
yang didasarkan akan pengenalan akan Tuhan secara intim dan mendalam.

ROCK Sydney merayakan ulang tahun ke-23. Saya bersama keluarga sudah 
melayani kurang lebih 20 tahun, sebuah perjalanan iman yang berharga. 
Selama 20 tahun melayani tidak menjamin saya mengenal Yesus seperti Daud 
mengenal Tuhannya. Tidak menjamin bahwa saya berserah total kepada Dia. 
Mungkin ini yang membuat saya tidak melihat dunia dari kaca mata Daud. 

Saya berharap tahun ini merupakan titik tolak pertumbuhan iman percaya 
kita kepada Yesus dalam dimensi yang berbeda. Pada saat kita berdoa dan 
berseru, “kita percaya dan berserah” maka Mazmur 23 akan ter-manifestasi 
dan nyata dalam kehidupan kita semua.
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Komunitas Mesianik 
(KM) Sydney

“Saya yang dulu orangnya plin-plan, emosian, suka mengasihani diri sendiri. Tetapi, 
setelah mengikuti KM, saya sekarang menjadi orang yang lebih disiplin dalam 
mengambil keputusan, lebih sabar dan tidak berpikir diriku yang paling kasihan 
karena dosaku sudah di tebus oleh Tuhan. Gembala KM selalu memberikan kami 
inspirasi dan sharing yang membuat kami lebih banyak bersyukur dan menjadi 
orang yang positif. Semenjak bergabung dengan KM, karir saya, rumah tangga 
saya juga meningkat dan yang pastinya sekarang selalu menjadi kepala dan bukan 
ekor. “ - kesaksian dari salah satu anggota KM. [Galatia 6:10] 

You’ve been chosen to be a star so act like one in Christ Jesus. 
Come and join with KM Sydney in Sydney City!

Satu poin utama dari beberapa kesaksian yang ada adalah untuk selalu bersyukur 
dalam keadaan apa pun. Semua orang pasti mempunyai masalah masing-masing 
dan tergantung bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah apakah kita 
selalu tetap berjalan dalam bimbingan Tuhan atau bergantung dengan pemikiran 
kita sendiri. Dengan mempunyai sikap hati yang bersyukur dan tidak bersungut-
sungut dalam menghadapi masalah, disitulah kita bisa melihat Tuhan bekerja 
dalam kehidupan kita secara sempurna. [Amsal 22:4] 

Jika Anda belum bergabung dengan KM didaerah Beverly Hills dan sekitarnya, 
marilah bergabung dengan KM Beverly Hills yang akan banyak sekali membantu 
kita untuk lebih dekat dan tumbuh bersama dalam kasih Tuhan Yesus. Ingat, KM 
tidak menghabiskan waktu, tetapi KM adalah bagian investasi masa depan Anda. 
God Bless.

Komunitas 
Mesianik (KM) Beverly Hills

A G N E S  W E N P O

S A N D H Y  M A S S I E
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Embrace our difference. I lead a MC with members of different age group and in 
different stages of life. It can be challenging at times as we might not be able to 
relate to one another. However, I’ve come to realisation that we have one thing 
in common - we love God and want to grow in Him. To build a gospel-centered 
community, our focus should be Christ-centered and not self-centered. We must 
go out from our comfort zone and embrace the difference. [Ephesians  5:15-20] 

For those who longs to grow deeper in Christ and have a family in Christ to call 
home, please don’t hesitate to call Novita Sung (0430 174 050) from MC Mascot.

We came from different backgrounds, cultures, and personalities. But, learning 
about the bible teach us that the word of God is not limited by any circumstances. 
Everyone can face different things in life but as a community we support one 
another. We rejoice in happy occasions, mourn in sad moments, and keep 
reminding each other to keep looking to what Christ has done for us. Being able to 
be vulnerable, honest, and having people in the community that encourage you 
make this Christian journey bearable. [Matthew 28:18-20] 

Christian life is not only about us and God. We need each other (fellow Christians) 
to persevere, rebuke, encourage, and remind us to look to Jesus. So let’s join with 
MC Zetland, if you live in Zetland surrounds.

R I B K A  K R I S N O V A
S A N D H Y  M A S S I E

Messianic Community 
(MC) Mascot N O V I T A  S U N G

Messianic 
Community (MC) Zetland

R I B K A  K R I S N O V A
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Kesaksian Anton Sjukur yang mendoakan teman sekantornya ketika KM. Eehh.. 
besoknya orang yang didoakan dan ternyata memang sedang sakit bilang ke Anton 
bahwa dia tiba-tiba sembuh, pada saat kita sedang mendoakan orang tersebut di KM. 
Anton teringat momen itu, bahwa semua anggota KM dan Anton memang sedang 
mendoakan orang tersebut. Dari kesaksian ini, kita semua dikuatkan bahwa begitu 
besar kuasa doa di dalam nama Yesus. Kejadian ini merupakan bukti kalau kita taat 
kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doa kita. [Yakobus 5:16] 

Ayo bergabung ke KM! Kalau mau bergabung dengan KM Mascot 02, malahan lebih 
baik karena Anda akan merasakan manfaat ber-KM-ria, bertumbuh bersama untuk 
semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus.

Selama KM Chatswood 01, saya belajar dan mendapat banyak ilmu berdasarkan 
hikmat Tuhan untuk berinteraksi dengan orang yang berasal dari beraneka ragam 
latar belakang kehidupan keluarga. Kami banyak belajar untuk saling menerima, 
mengampuni, melengkapi, memberi satu dengan yang lain seperti keluarga sendiri. 
Berawal dari pertemuan di mana saja seperti di supermarket, rumah sakit, transportasi 
umum, dan mereka juga berasal dari bermacam-macam kepercayaan, kami 
membangun hubungan yang berlanjut menjadi sahabat. Dari cara berpikir dan hati 
yang belum mengenal Kristus, suatu saat mereka akan mengalami pertobatan melalui 
Kristus. [Efesus 2: 8-9] 

Mari kita meniru Yesus dalam kehidupan kita dan hanya melakukan kehendak Bapa. 
Jika saudara berada di daerah Roseville atau Chatswood dan rindu untuk chit-chat 
dengan saya, silahkan datang ke KM Chatswood 01.

Komunitas 
Mesianik (KM) Chatswood 01

K A  I L U H

Komunitas Mesianik 
(KM) Mascot 02 P S .  L Y D I A  Y U S U F
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Komunitas 
Mesianik (KM) Chatswood 01

KM
/M

C LIST
KM Sydney - Wenpo 
(0438 738 215) Wednesday, 
168/298 Sussex St, Sydney 

KM Beverly Hills - Sandhy Massie 
(0433 160 270) Wednesday, 
Rotate forthnightly 

MC Mascot - Novita Sung 
(0430 174 050) Thursday, 
908b/1 Muller Lane, Mascot 

MC Zetland - Ribka K 
(0424 539 862) Wednesday, 
312/19 Grandstand Parade, Zetland 

KM Mascot 01 - Deffry 
(0430 303 885) Wednesday, 
603C/8 Bourke St, Mascot 

KM Mascot 02 - Ps. Lydia Yusuf 
(0401 157 767) 
639 Gardeners Road, Mascot, NSW 2020 

KM Mascot 03 - Ps. Lydia Yusuf 
(0401 157 767)
635 Gardeners Road, Mascot

MC City 01 - Michael S
(0487 225 888) Thursday, 
Lumiere Apartment, 101 Bathurst Street, Sydney 

MC City 02 - Joshua F 
(0451 047 807) Wednesday, 
Fusion Apartment, 223/16-20 Smail Street, Ultimo 

MC Wolli Creek - Hartadi R
 (0433 412 825) Wednesday, 3
02/15 Brodie Spark Drive, Wolli Creek 

KM Rosebery - Yakub 
(0401 622 937) 
1 Randolph Street, Roseberry 

KM Marsfield - Aldo 
(0433 237 820) Wednesday, 
73/33 Dumaresca Street, Gordon

KM West Ryde 01 - Martin S 
(0413 087 804) Friday, 
21 Friendship Street, Dundas Valley

KM West Ryde 02 - Henry Davin 
(0413 410 965) Monday, 
Rotate fortnightly 

KM Dee Why - Ps. Semuel Jusuf 
(0400 818 912) Wednesday, 
302/890 Pittwater Road, Dee Why 

KM Castle Hill - Filippus Tie 
(0433 990 298) Saturday, 
35 Orleans Way, Castle Hill 

MC Marsfield - Joshua Tie 
(0433 990 296) Tuesday,
 Rotate weekly 

KM Chatswood 01 - Yohana Iluh
(0430 057 899) Wednesday, 
16 Melnotte Avenue, Roseville

KM Chatswood 02 - Filippus Tie 
(0433 990 298) 
Rotate fortnightly 

MC Carlingford - Edrick 
(0431 087 181) Thursday, 
2/9 Boundary Road, Carlingford 

KM Maroubra - Evie Tju 
(0433 327 031) Wednesday, 
248 Wentworth Avenue, Hillsdale
 
KM Ashfield - Yonas 
(0420 243 569) Wednesday, 
2/22-28 Thomas St, Ashfield
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Messianic Community 
(MC) City 01

Y O H A N A  I L U H

MC City 01 is a fairly new MC. We didn’t start with all members being each other 
best friends. When we first started, I saw some members to be more challenging 
compared to the others. But God has been faithful, and He is all sufficient and 
reliable. We are very far away from being a Christ-centered family, but I have seen 
more and more commitment in this MC from everyone. God is working in our hearts 
and this conviction brings me joy and the capacity to love and care more towards 
everyone. God is faithful and we are his apparent work in progress. [Galatians 2:20] 

If you are looking for a small group to share and study the Bible together, you are 
very welcome to join MC City 01. We will throw a small welcome party for you!

One thing I can learn from MC that changed my life, is that we are a family. Period. 
That is why we can be open to one another, let people to be involved in our life. 
We may be in the valley, or we may be on the mountain top, but we are doing this 
together. It’s the fact that there is no judgement so that we have a safe place to 
share anything. and i think that is important, knowing that none of us is perfect, 
different and can be in different situations in life. Regardless, we have our family’s 
back. [Matthew 28:18-20] 

If you are looking for a community to join, feel free to reach out! We would love to 
have you to be part of the family. Our MC City 02 is in City (Ultimo, close to UTS, 
Central) and we have MC every Wednesday night. 

J O S H U A  F E R N A N D O

M I C H A E L  S U S A N T O

Messianic 
Community (MC) City 02

J O S H U A  F E R N A N D O
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Komunitas Mesianik 
(KM) Rosebery

Messianic Community 
(MC) Wolli Creek

Pengertian akan firman yang benar menentukan hidup kekristenan yang benar. 
Ketika kita hanya mendengar firman pada hari minggu, terkadang kita akan 
kesulitan untuk mengerti lebih dalam isi dari firman itu sendiri, pada akhirnya kita 
hanya bergantung akan kemampuan diri kita untuk mencernanya. Di dalam KM 
kita bisa bertanya dan berdiskusi sehingga kita bisa mengerti dengan benar firman 
yang telah kita dengar. Hal itu yang terjadi dalam hidup saya pribadi. Aplikasi firman 
berubah dengan bertambahnya Pengertian yang benar akan firman yang saya 
dapatkan Di dalam KM. [Matius 5:15-16] 
Kehidupan sebagian orang Kristen tidak seharusnya dilakukan sendirian, kita semua 
diciptakan untuk tumbuh lebih kuat dalam komunitas. Oleh sebab itu diperlukannya 
tertanam dalam KM Wolli Creek. 

Kesaksian saya waktu mulai menggembalakan KM. Dahulu saya tidak percaya diri 
untuk menggembalakan KM, tetapi Roh kudus bertanya kepada saya tentang apa 
yang saya miliki dan saya menjawab bahwa saya rindu dan mempunyai hati untuk 
menyenangkan Tuhan. Roh kudus menjawab dan men-sharing-kan apa yang kamu 
tahu, walaupun hanya sedikit asal kamu melakukannya itu sudah cukup dan nanti 
Tuhan akan tambah-tambahkan. Hal itu saya lakukan sampai saat ini. Hidup saya 
pun berubah dari hanya melakukan yang kecil dan terjadi juga pada para anggota 
KM. Mereka makin bertumbuh di dalam Tuhan dan banyak doa-doa kami yang 
dijawab.[ Mazmur 126:1-2] 
Saya mau ajak saudara semua yang rindu bertumbuh bersama KM Rosebery. Selalu 
ada canda tawa, makanan yang mengenyangkan baik jasmani dan rohani, memuji 
Tuhan dan juga saling peduli satu sama lain. Come and join with us!

J O S H U A  F E R N A N D O

J O S H U A  F E R N A N D O
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Di dalam KM Marsfield, anggota KM kita berani bercerita mengenai masalah 
atau beban yang dialami tanpa merasa dihakimi atau takut kalau rahasia mereka 
tersebar. Di tempat ini, kami membangun suatu keluarga yang bisa percaya satu 
dengan yang lain. Seperti keluarga yang tidak perlu sungkan untuk meminta 
pertolongan satu dengan yang lain. Dengan kegiatan Bible Study, kita bisa belajar 
bersama-sama menggali pesan Tuhan. Mengoreksi pandangan yang salah dan 
bisa sependapat akan inti dari konteks dan pesan Tuhan melalui ayat yang di kupas 
atau pelajari. [John 3:16] 

Setiap kita butuh suatu komunitas aktif yang sehat dan sama-sama belajar 
bertumbuh di dalam Kristus. Marilah bergabung bersama KM terdekat di tempat 
Anda tinggal. 

Landasan dari aktivitas KM kami adalah ‘pass on the blessing’. Manusia bukanlah 
makhluk yang dapat hidup sendirian saja. Bahkan ada kalanya support dari 
pasangan kita tidaklah cukup. Ketika istri saya mengalami keguguran, itu salah 
satu pukulan yang telak bagi dia. Saya sudah mencoba menghiburnya, namun 
sepertinya tiada hasil. Walaupun begitu, saya merasa tenang, karena dia memiliki 
keluarga, teman-teman KM dan gereja yang selalu menghiburnya. Bersama-sama 
kita melewati tantangan hidup ini, dan itu dapat dilewati dengan lebih mudah 
oleh karena adanya komunitas gereja yang baik. [Kolose 4:6] 

Sangatlah penting dalam kehidupan rohani kita untuk memiliki komunitas yang 
membangun. Kalau saudara belum ber-KM, terutama bagi yang tinggal di daerah 
Ryde, marilah bergabunglah bersama kami di KM West Ryde 02. Selain KM bersama, 
kita juga annual outing bersama.

Komunitas Mesianik 
(KM) Marsfield A L D O

Komunitas Mesianik 
(KM) West Ryde 02
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Saya selalu merasa kurang puas dengan diri saya sendiri dan termasuk orang 
yang sangat pesimis dan penakut, selalu tidak berani mengambil risiko. Hingga 
suatu hari saya mendengar beberapa kesaksian dari anggota KM yang lain, saya 
menyadari bahwa Tuhan tidak memberikan kita beban lebih dari yang kita bisa 
lalui. Karena Tuhan sendiri yang akan turun tangan berjalan bersama kita di saat 
kita menyerukan nama-Nya. Dan saya belajar bersyukur dengan apa yang ada, 
juga belajar untuk lebih menghargai talenta yang kita punya. [Imamat 19:33-34] 

Marilah bergabung di dalam keluarga KM Mascot 01. We will always be available 
to help each other.. yang sakit otot gak sembuh-sembuh aja kita bantu carikan 
balsem dan tukang pijet sampe mendingan. God bless! 

D E F F R Y

Mujizat itu sungguh nyata bagi anak-Nya yang dikasihi-Nya. Pertolongan-Nya 
tidak pernah terlambat. Saat badai dan cobaan datang baik hal kecil maupun hal 
besar, hal yang mustahil sekalipun tidak dapat menghalangi tangan Tuhan yang 
ajaib. Kesaksian anggota KM membuat saya belajar untuk lebih dekat dan semakin 
dekat dengan Tuhan dan juga belajar menganggap ujian dan masalah yang datang 
tersebut sebagai tantangan untuk kita menjadi lebih dewasa dan lebih baik lagi. 
[Kejadian 28:15] 

Mari kita bertumbuh Bersama dalam iman akan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama 
belajar lebih lagi tentang Tuhan untuk mengetahui dan mengenal isi hati-Nya. Jika 
saudara tinggal didaerah Dee Why, bergabung Bersama KM Dee Why kami. 

Komunitas Mesianik 
(KM) West Ryde 02

H E N R Y  D A V I N

Komunias Mesianik 
(KM) Mascot 01 D E F F R Y

Komunitas Mesianik 
(KM) Dee Why
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W R I T T E N  B Y  E D W A N  P U T R O

For what happens to the children of man and what happens to the beasts is the same; as one 

dies, so dies the other. They all have the same breath, and man has no advantage over the 

beasts, for all is vanity. - Ecclesiastes 3:19 (ESV) 

Pengkhotbah 3:19-20 selalu mengingatkan kita pada fakta yang sering kita lupakan, bahwa 

semua orang pasti akan kehabisan waktu dan kita semua pada suatu saat akan mati. Hal ini harus 

membuat kita lebih peka mengenai bagaimana kita menggunakan segala kesempatan yang ada 

pada saat ini.  

Peristiwa-peristiwa waktu dan kondisi hidup manusia selalu berlalu dan berulang lagi, namun 

semua perubahan ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita seharusnya menyesuaikan diri 

kita dengan tujuan-Nya. Hal ini juga merupakan peringatan bagi kita saat ini bahwa kita jangan 

menjalani kehidupan seperti air mengalir dan biasa-biasa saja. 

Kita sebenarnya hanya menjalankan tugas Tuhan setiap hari, karena waktu kehidupan kita 

sangat terbatas. Orang yang melaksanakan misi (tugas) Tuhan sering disebut misionaris. Dalam 

terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin, Kristus menggunakan kata ‘Missionary’ ketika mengirim 

para murid untuk memberitakan Injil dalam Namanya (Matius 28:19-20). 

Di jaman modern seperti ini, seorang misionaris dapat didefinisikan sebagai seseorang yang 

dikirim ke suatu tempat untuk mempromosikan iman mereka atau melakukan pelayanan 

seperti di sekolah, universitas, pekerjaan, komunitas, pemerintahan ataupun gereja. Sebelum 

akhir hayat kita, manfaatkanlah waktu untuk mempromosikan dan mewariskan nilai, sistem dan 

iman Kristen kita kepada generasi sekarang dan selanjutnya. Pertahankanlah, tingkatkanlah dan 

tekunilah panggilan misionaris ini di dalam the path of God in our personal life !

From Dust to Dust In 
Path of Righteousness

18
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Have you ever heard the phrase “Terrible Twos”? It was those moments where the two years old in 
the house smart enough to use tantrums as a weapon, break things like everything only cost $1 
to replace and using the word “No” to send their parents’ emotions to the roof. It is those moments 
when we realise that the fictional character  “Hulk”, who turns into monster when upset, is real 
because we start to turn into a one with the everyday mayhem in the house! 

With all the dramas in the house, we, as a parent, are always tempted to maintain control in our 
house, sometimes at the cost of relationship with our child. If we are not careful, the “control” 
could become ongoing habits that create a distance with our child as they are growing to 
become a teenager. Ironically, those are the stage when they need our presence because external 
influences start to creep closer to them.

In the midst all disciplines, I always try to remind myself that family should be a Safe Place! There 
are so many rules that we could implement. But sometimes we need to ask ourselves whether 
those rules have good (i.e. Godly) purposes (I have shared some of my views about disciplining 
kids, in one of the “SEED” articles for May’19 in relation to this). Do we hold those rules so tightly 
that our family feels like there are no room for errors in our house? And do they always think that 
they will get into big troubles if they make a mistake?

We need to be wise that the discipline for our kids should be a stick that teach them lesson, 
behind each discipline, not a baseball bat that cause them to obey out of fear. The follow up 
lesson that we teach after disciplining them are also as important (obviously we can’t do this if 
we are also filled with rage, therefore we need to calm ourselves down). 

If our kids are fearful each time they make mistake, they will learn to hide those from us and the 
family is no longer a safe place to admit and be corrected. They would rather find a safe place out 
there in the confused world or keep it to themselves until the wrongs that they committed grows 
into an untameable beast. 

May we continually seek and pray for God’s wisdom, as a parent, in the way we teach and love our 
family unconditionally as God himself has loved us.

Tips: Sometimes, allow our kids to make a bit of mess in the house! Tell them that it is okay to have 

a mess sometimes and we will clean it up afterward for them. That’s what Jesus did for us, right?

W R I T T E N  B Y  E D W A N  P U T R O

Terrible Twos
W R I T T E N  B Y  J E F F R Y  O S C A R
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The 
Greatest 

Among You

Christians often quote Jesus’ word from the Gospel of Matthew, “The greatest 
among you shall be your servant” (Matthew 23.11). Have we been very honest 
to answer the question of,

Who do we regard as the 
‘greatest among you’? ”

The greatness that we “honestly” value is whom we secretly wish to be more 
like or what we deeply desire to have more of. The world system defines 
greatness based on the achievements that our culture/society value highly. 
Mark Zuckerberg is famous for his personal mission to bring internet access 
to everyone on the planet; Leonardo Da Vinci is best known for his work of 
art; Warren Buffet is highly regarded in investment world; Roger Federer as a 
legend in sports. The list goes on, and regardless which era they live, they are 
all known for what they have achieved.

W R I T T E N  B Y 
C A T H L I N E  A U G U S T I A N I
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The era we live now is not getting easier. Competition and skill development is 
getting more advanced. With the rise of Artificial Intelligence (AI), it’s not just 
about the robots, but it will help human to connect the dots, to do work more 
efficiently. AI experts believe AI will replace repetitive jobs and also potentially 
replace many “white-collar” tasks in the field of accounting, healthcare, marketing, 
law, hospitality and other areas. According to MIT Technology Review, AI will 
affect 1 in every 5 jobs in Asia, eliminating 1 in every 8.  
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Therefore, people strive to improve their own unique quality to stand out and 
succeed in the age of AI. None of us want to be left out. It’s human tendency to 
have desire to be “great”.  This is why Jesus’ definition of greatness in Matthew 
23:11 sounds very strange to us. In any culture throughout history, even if we go 
back as far as Abraham’s time, servants always have lower tier status in society. 
It’s hard to imagine a free person would voluntarily want to be a servant. Few 
times in the Gospel of Matthew, Jesus demonstrated how servanthood is a path 
to greatness. Jesus said in Matthew 23, “Those who humbled themselves will be 
exalted”; and in Matthew 20, “The last will be the first”. 

Jon Bloom, the author of Desiring God, explains it best. It’s not sinful to desire to 
be great; it’s sinful to desire idolatrous, selfish greatness. We can only pursue true 
greatness when we truly believe that the Gospel is true, that Jesus has completely 
served us in every area of our life, and we desire to freely give what we freely 
received. We are no longer addicted to the praise and rewards we receive from 
society. We can say like Apostle Peter, to humble ourselves under the mighty 
hand of God and trust God to exalt us at the proper time and to the appropriate 
degrees.

The last would be 
the first. ”
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Hubungan Pribadi

Banyak orang dan mungkin juga banyak di antara kita yang tidak mempunyai gambaran 
yang nyata dan jelas tentang siapakah sebenarnya Tuhan yang baik yang kita puji dan 
sembah. Gambaran yang kita dapatkan mungkin dari kata orang lain, seperti orang tua 
kita, guru sekolah minggu, gembala dari gereja yang kita kunjungi, teman atau orang lain 
yang menyatakan betapa besar, hebat kuasa-Nya dan tidak terukur kasih karunia-Nya 
kepada kita.  

Atau, beberapa dari kita bahkan mengalami perlakuan yang sebaliknya, yaitu mengalami 
banyak masalah. Kita adalah korban dari perlakuan yang sebenarnya tidak harus kita alami 
misalnya, dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang tidak mengenal kasih bapa, 
bahkan mengalami depresi. Dengan kata lain adalah pengalaman yang kita alami sangat 
bertolak belakang dari apa yang kita terima atau diajarkan. Sehingga kita sering bertanya 
“Siapakah Tuhan itu sebenarnya?” Kalau Tuhan baik ada-Nya, mengapa saya mengalami 
penderitaan atau masalah ?

Di dalam Mazmur 23 ini Raja Daud memberikan ungkapan, pernyataan yang tepat, yang 
tidak dapat disangkali dan juga memberi kelegaan kepada kita. Raja Daud, sebenarnya 
profesinya adalah seorang gembala sebelum dia diurapi dan dinobatkan sebagai raja 
Israel. Dia tahu betul tugas dan kewajiban dan mempunyai pengalaman sebagai gembala, 
untuk itu dia menyatakan di dalam Mazmur ini “Tuhan adalah gembalaku yang baik, 
takkan kekurangan aku.” Seorang gembala selalu dekat, memperhatikan dombanya dari 
dekat, memelihara dan siap memberi perlindungan kepada dombanya. 

Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba sendirian, karena dia mengenal 
dengan benar dombanya, bahkan dia rela korbankan dirinya sendiri untuk keselamatan 
dombanya. Inilah Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Gembala Agung dari segala 
domba. 

Raja Daud dapat memberikan ungkapan ini adalah hasil dari suatu hubungan pribadi 
dengan Tuhan-Nya, bahkan bukti dari Tuhan sendiri memberikan pernyataan dan 
perkenan-Nya di dalam Kisah Rasul 13:22 “...Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang 
yang berkenan di hati-Ku dan melalukan segala kehendak-Ku”.

Untuk itu bentuk atau jalinlah suatu hubungan pribadi dengan Tuhan Allahmu, melalui 
suatu proses perjalanan kehidupan kita masing-masing yang sesuai dengan rencana Allah.
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W R I T T E N  B Y  F I L I P P U S  T I E
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SUNDAY
Indonesian Service    
International Service
Teens         
Kids         
Menara Doa   

FRIDAY
Kingdom Gathering

ROCK SYDNEY CENTRE SERVICES
1/83-85 Whiting St, Artarmon
NSW, Australia
Phone  02 9436 2235
Mobile  0401 157 767
Email office@rocksydney.org.au

10AM
4PM

10AM
10AM

1PM

7PMwww.facebook.com/RockSydneyChurch

www.rocksydney.org.au

http://twitter.com/rocksydney

http://www.instagram.com/rocksydneychurch/

AMBASSADOR
CELEBRATION
7PM FRIDAY
AT ROCK CENTRE
ARTARMON

GKM 
DISCIPLESHIP

02ND 09TH

7PM FRIDAY
AT ROCK CENTRE

ARTARMON

18TH

ANNIVERSARY 
CELEBRATION
10AM & 4PM SUNDAY
AT ROCK CENTRE
ARTARMON

31ST

WATER 
BAPTISM

10AM SATURDAY
AT 16 MELNOTTE AVENUE

ROSEVILLE



SAVE THE DATE
one day seminar with Ps. Jarot

SATURDAY
30TH NOVEMBER 2019


