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Belajar dari
Pelayanan Paulus
di Atena Bagian 1
(Kisah Para Rasul 17:14-21)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Alkitab tidak menyediakan metode tertentu yang 
baku dalam memberitakan Injil. Hal ini menyiratkan 
bahwa keberhasilan penginjilan tidak ditentukan 
oleh suatu metode. Jika metode begitu menentukan, 
Alkitab sangat mungkin akan mengajarkannya secara 

T E A C H I N G
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lebih jelas. 
 
Ketidakadaan metode yang baku bukan berarti 
metode-metode penginjilan yang selama ini beredar 
sama sekali tidak penting dalam penginjilan. 
Belajar beragam metode tetap bermanfaat, sejauh 
diterapkan secara tepat. Metode penginjilan itu ibarat 
sebuah tempat untuk menyimpang alat pertukangan 
(tools box). Kita menggunakan alat tertentu sesuai 
kebutuhan tertentu. Tidak ada satu alat untuk semua 
keperluan. 
Yang paling penting adalah di sini adalah kepekaan 
terhadap pimpinan Roh Kudus dalam situasi tertentu. 
Kadang Allah bekerja melalui metode tertentu untuk 
orang tertentu, tapi Dia kadangkala juga bekerja tanpa 
metode sama sekali. Metode penginjilan hanyalah 
alat, bukan jimat.
 
Dalam Bulan Misi Agustus 2022 ini kita akan mengupas 
secara berseri cara Paulus memberitakan Injil di 
Atena. Apa yang akan diuraikan bukanlah sebuah 
metode, apalagi yang baku. Paulus menggunakan 
pendekatan yang berbeda di situasi yang berbeda 
kepada orang yang berbeda. Yang tetap sama adalah 
berita dan hatinya.
 
Teks hari ini menceritakan tentang kedatangan 
Paulus ke Atena dan apa yang dia alami serta lakukan 
sebelum dia diberi kesempatan untuk memberitakan 
Injil di Areopagus. Paulus tidak menyia-nyiakan waktu 
selama menunggu kedatangan Silas dan Timotius. 
Walaupun dia sangat memerlukan rekan pelayanan, 
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tetapi dia tetap siap bekerja sendirian. 
 
Apa saja yang kita dapat pelajari dari pelayanan 
Paulus melalui teks hari ini? 
 
Pertama, rencana misi bersifat dinamis (ayat 14-
15). Kedatangan Paulus di Atena jelas di luar 
rencana semula. Dia terpaksa dilarikan ke sana 
untuk menghindari kerusuhan yang lebih besar di 
kota Berea akibat hasutan orang-orang Yahudi dari 
Tesalonika. Penganiayaan ini tentu saja bukan yang 
pertama dialami oleh Paulus. Sebelumnya dia sudah 
merasakan pertentangan di Filipi (16:16-40) dan 
Tesalonika (17:1-13). 
 
Dinamis bukan berarti tanpa arah yang jelas. Dari 
awal Allah sudah menuntun Paulus dan rekan-
rekannya untuk menjangkau propinsi Makedonia 
(16:6-10). Ada kejelasan dari sisi pimpinan ilahi, hanya 
saja hal-hal detail yang akan terjadi tetap merupakan 
misteri. Kejutan-kejutan yang muncul di sepanjang 
jalan memang tidak terelakkan, tetapi juga tidak perlu 
mendatangkan ketakutan. Allah telah menetapkan 
arah perjalanan. Allah selalu mengendalikan setiap 
keadaan.
 
Pola kerja ilahi seperti ini menghindarkan kita dari 
dua bahaya: tidak membuat rencana sama sekali 
atau mengandalkan rencana sendiri. Kita akan 
selalu berada dalam sebuah ketegangan antara jelas 
(pimpinan Tuhan) dan tidak jelas (detail pimpinan-
Nya). Ketegangan ini diseimbangkan melalui 
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persandaran yang benar kepada Tuhan. 
 
Kedua, kepekaan terhadap keadaan memunculkan 
kegelisahan (17:16). Selama menunggu di Atena 
Paulus tidak hanya menghabiskan waktunya dengan 
berdoa atau berdiam diri saja. Dia berjalan-jalan 
menyusuri seluruh kota. Dia melakukan pengamatan 
(NASB “as he was observing the city full of idols”). 
Yang cermat melihat keadaan akan menemukan 
kebutuhan yang besar.
 
Apa yang dilihat oleh mata berpengaruh pada hati, 
seperti pepatah populer mengatakan: “Dari mata 
turun ke hati.” Hati Paulus menjadi sangat sedih 
(parōxyneto). Kata kerja paroxynomai mengandung 
makna bergejolak (KJV/YLT “his spirit was stirred in 
him”). Kata ini beberapa kali bahkan muncul dengan 
arti “menjadi marah” atau “terprovokasi” (Ul. 9:7, 18; 
Mzm. 106:29; Yes. 65:3). Jadi, hati Paulus terprovokasi 
(RSV/NASB/ESV) sehingga menimbulkan kemarahan 
yang kudus. Bukan marah terhadap penduduk 
Atena, tetapi pada keadaan rohani yang begitu 
memprihatinkan di kota mereka. 
 
Perasaan inilah yang seharusnya muncul ketika 
orang-orang Kristen lebih peka melihat keadaan 
dunia. Dosa benar-benar sudah membutakan dunia. 
Kebebalan rohani terjadi di mana-mana. Jika kita 
benar-benar peduli pada apa yang sedang menguasai 
dunia, bagaimana bisa kita hanya berdiam diri saja 
dan tidak merasakan apa-apa?
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Ketiga, pengamatan yang akurat melahirkan 
pendekatan yang tepat (17:17-21). Sebagai seorang 
Yahudi yang lahir di perantauan dan mengenyam 
pendidikan yang mendalam, Paulus sangat 
memahami karakteristik penduduk Atena. Mereka 
sangat suka mendengarkan hal-hal yang baru (17:21). 
Kebiasaan ini sudah beberapa kali disinggung atau 
disindir oleh para pemikir Yunani - Romawi kuno. 
Penduduk Atena memang gemar mendengar dan 
bertukar pikiran. 

Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh Paulus. 
Dia bertukar pikiran di rumah ibadat (sinagoge) 
dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang non-
Yahudi yang beribadah di sana. Dia bertukar pikiran 
dengan siapa saja di pasar.  Dua tempat ini, sinagoge 
dan pasar, merupakan lokasi yang tepat untuk 
berbincang-bincang. Dalam ibadah di sinagoge ada 
waktu untuk menanyakan pendapat orang lain atau 
memaparkan pendapat sendiri. Pasar merupakan 
tempat berkumpul dan mengobrol (semacam tempat 
tongkrongan banyak orang).

Yang dilakukan oleh Paulus adalah bertukar pikiran 
(dialegomai). Arti kata ini bisa sekadar mengatakan 
sesuatu (Kis. 20:7, 9), tetapi lebih sering mengandung 
unsur argumentasi untuk meyakinkan orang lain (Kis. 
18:4; 19:8; 24:25). Hampir semua penerjemah dan 
penafsir Alkitab memikirkan makna yang terakhir ini 
pada saat mereka menyelidiki 17:17. Kata ini dianggap 
mengandung unsur penalaran (NASB/NIV/ESV/
NLT “reasoned” atau “reasoning”) atau pemberian 
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argumentasi (RSV “argued”), bahkan perbantahan 
(KJV “dispute”; bdk. Mrk. 9:34; Kis. 24:25). 

Arti ini juga mendapatkan dukungan dari konteks. 
Para pemikir dari kalangan filsafat Stoa dan Epikuros 
bersoal jawab dengan dia (17:18, symballō). Mereka 
bahkan membawa dia untuk memberikan penjelasan 
dan pembelaan di depan para cendekiawan di 
Areopagus (17:19). Dari sini terlihat jelas bahwa 
mereka bukan hanya ingin mendengar, tetapi 
mendapatkan penjelasan maupun pembelaan 
terhadap apa yang didengar. 

Bertukar pikiran versi Paulus tidak sama dengan 
relativisme pascamodern. Dia bukan sekadar 
memaparkan pandangan, tetapi juga berani 
memberikan pembenaran dan penalaran sebagai 
pembelaan terhadap keyakinannya. Bagi dia, 
kematian dan kebangkitan Yesus merupakan berita 
yang tidak dapat dikompromikan sama sekali (17:18b). 
Paulus tidak sungkan untuk berbeda pendapat. Dia 
tidak takut menerima beragam label negatif, misalnya 
seorang peleter (17:18) dengan ajaran-ajarannya 
yang aneh (17:20).

Paulus tidak hanya bertukar pikiran sesekali saja. 
Kata kerja indikatif imperfek dielegeto (17:17a) 
menyiratkan tindakan yang terus-menerus di masa 
lampau. Ayat 17b bahkan menambahkan kata 
keterangan waktu “setiap hari” (kata pasan hēmeran). 
Artinya, Paulus selalu bertukar pikiran. Tidak heran, 
apa yang dia lakukan mendapat perhatian dari banyak 
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orang, termasuk dari para pemikir Stoa dan Epikuros.
Konsistensi seperti ini sangat diperlukan dalam 
pemberitaan Injil. Dampak yang besar seringkali 
muncul dari kedisiplinan yang besar. Hasil penginjilan 
seringkali tidak instan, bahkan membutuhkan proses 
sangat panjang. 

Sayangnya, konsistensi justru seringkali diabaikan 
oleh beberapa pemberita Injil. Mereka mudah patah 
semangat. Mereka terlalu terfokus pada hasil, tetapi 
tidak mau menjalani prosesnya. Mereka mudah 
menyerah kepada keadaan yang susah.

Menuntaskan tugas misi memang tidak gampang. 
Ada banyak persoalan, sementara hanya sedikit orang 
yang benar-benar terbeban. Walaupun demikian, 
semua ini tidak boleh memadamkan api Injil dalam 
hati kita. 

Karya penebusan Kristus bagi kita juga tidak diperoleh 
dengan mudah. Kristus menjadi sama dengan 
manusia dalam segala hal (Ibr. 2:14; 4:15). Dia bahkan 
menjadi hamba manusia dan mati secara terhina 
di kayu salib (Flp. 2:5-8). Ketika waktu penyaliban 
semakin mendekat, Dia mengalami kegentaran di 
Taman Getsemani (Mat. 26:37-38). Di atas kayu salib 
Dia berteriak: “Allahku, Allahku, mengapa Engkau 
meninggalkan Aku?” (Mat. 27:46). Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 194:
Apa pelajaran bagi kita yang tercantum dalam kata-
kata penutup Doa Bapa Kami?
Kata-kata penutup Doa Bapa Kami, yaitu ‘Karena 
Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan 
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.’ mengajar 
kita menguatkan permohonan-permohonan kita 
dengan mengemukakan alasan-alasan. Alasan-alasan 
itu jangan didasari pada kelayakan apa pun yang 
mungkin ada dalam diri kita sendiri atau dalam makhluk 
apa pun yang lain, tetapi hendaknya didasari pada Allah. 
Olehnya kita diajar juga menggabungkan puji-pujian 
dengan doa-doa kita, seraya menganggap kedaulatan 
kekal, kemahakuasaan, dan keunggulan yang penuh 
kemuliaan hanyalah milik Allah semata-mata. Itulah 
juga--sebab Dia memang mampu dan rela menolong 
kita--yang, oleh iman, membuat kita berani mengajukan 
permohonan kepada-Nya agar Dia mengabulkan 
permintan- permintaan kita, dan dengan hati yang 
tenteram percaya Dia akan mengabulkannya. Dan 
dengan maksud memberi kesaksian tentang keinginan 
serta kepastian kita itu, kita berkata ‘Amin’.
a. Mat 6:13. b. Rom 15:30. c. Dan 9:4, 7-9, 16-19. d. Fil 4:6. 
e. 1Ta 29:10-13. f. Efe 3:20-21; Luk 11:13. g. 2Ta 20:6, 11. 
h. 2Ta 14:11. i. 1Ko 14:16; Wah 22:20- 21.
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1. Berdoa untuk pemulihan krisis energi yang 
terjadi di beberapa negara. Kiranya Tuhan 
memberikan hikmat kepada pemerintah-
pemerintah dalam mengatasi krisis energi yang 
terjadi. 

2. Berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 
keempat kepada tenaga medis supaya dapat 
berjalan lancar. Berdoa untuk ketersediaan stok 
vaksin sehingga vaksinasi dapat terus berjalan 
dan merata diterima di seluruh masyarakat 
sampai ke pelosok Indonesia. 

3. Doakan untuk tahun ajaran baru di TK dan SD 
Exodus Sorong. Tuhan beri hikmat dan kesatuan 
hati bagi setiap guru untuk boleh bersama-sama 
memikirkan, merencanakan dan melaksanakan 
pembelajaran yang terbaik bagi setiap siswa 
yang ada.

Pokok Doa Syafaat
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Pernikahan yang
Luar Biasa

C A R E
All About Marriage

Sulit dibayangkan bahwa Jonathan Edwads mampu 
menciptakan suatu pernikahan yang mengagumkan. 
Selain sebagai tokoh kebangunan rohani dan teolog, 
Jonathan juga adalah filsuf terbesar di Amerika. Ia 
seorang teoritikus abstrak metafisika yang luar biasa. 
Dengan semua itu, apakah ia kedengaran seperti 
orang yang memiliki keharmonisan, kasih, dan sikap 
saling menghargai dalam keluarganya?

Jonathan & Sarah Edwards (1)
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[LEBIH CEPAT DEWASA]
Jonathan Edwards memiliki banyak kesamaan dengan 
John Wesley. Keduanya dilahirkan pada tahun yang 
sama, 1703. Keduanya putra hamba Tuhan. Mereka 
dibesarkan di kota kecil di pedalaman. Mereka 
dikelilingi oleh saudara perempuan.

Jonathan Edwards mempunyai sepuluh saudara 
perempuan. Semuanya bertubuh tinggi, demikian 
pula Jonathan. Sang ayah menyebut mereka “sepuluh 
putriku yang jangkung”.

Jonathan, anak yang lebih cepat dewasa dari yang 
lain, menyukai alam dan Allah. Pada usia 13 tahun, ia 
telah menulis esai yang luar biasa tentang “Laba-laba 
Terbang”. Bahkan sebelum itu, ia bersama teman-
teman bermainnya membangun sebuah gubuk di 
dekat rawa sebagai rumah doa.

“Saya biasa berdoa lima kali sehari secara diam-diam,” 
begitu ia sering menulis.

Ia belajar filsafat di Universitas Yale ketika masih 
berusia 13 tahun. James Wood berkata, “Dengan 
karunia kecerdasan yang luar biasa, Jonathan Edwards 
pada usia 15 hingga 18 tahun seharusnya sudah bisa 
menjadi ilmuwan, naturalis, atau filsuf…”

Namun sebaliknya, ia menjadi teolog. Ia bertobat 
pada usia 17 tahun. Ayat kitab Suci yang Allah pakai 
dalam hidupnya adalah 1 Timotius 1:17: “Hormat dan 
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kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala 
zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa! 
Amin.”

[MENGGANGGU PIKIRAN]
Menjelang usia 19 tahun, Jonathan mendapat gelar 
sarjananya, lalu berangkat ke New York City untuk 
menjadi pendeta di sebuah Gereja Presbiterian. 
Namun itu tidak lama.

Selanjutnya ia kembali bergabung dengan fakultasnya 
di Yale. Saat itu, percekcokan, penyimpangan agama, 
dan pertikaian internal mengguncang universitas itu. 
Ia diliputi “keputusasaan, ketakutan, kebingungan, 
banyak kesusahan, dan kekacauan pikiran”.

Salah satu yang mengacaukan pikirannya adalah Sarah 
Pierrepont yang berusia 13 tahun, putri dari pendeta 
ternama di New Haven yang menjadi pendorong 
berdirinya Yale. Sarah sama sekali berbeda dengan 
Jonathan. Jonathan pemurung, ia penuh semangat. 
Jonathan pemalu, ia ramah. Jonathan selalu kikuk, ia 
tampak anggun.

Dilihat dari tingkatan kelas sosialnya, keluarga 
Pierrepont termasuk dalam kelas masyarakat teratas. 
Meski masih berusia 13 tahun, banyak pria yang ingin 
meminang Sarah.

Namun, Sarah tak dapat melupakan Jonathan. 
Sarah menyukai sesuatu yang alami, begitu pula 
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Jonathan. Selain itu Sarah juga suka membaca. 
Jonathan menghargai pemikiran Sarah dan ia suka 
membicarakan hal-hal yang mendalam bersamanya.
Meskipun mendapat tekanan dan gangguan 
di universitas, biasanya Jonathan tetap dapat 
berkonsentrasi. Namun setelah bertemu Sarah, 
segalanya berubah. Sarah sering mengganggu 
pikirannya. Ia menulis, “Ketika godaan itu menyerang 
saya dengan hebat… saya memutuskan untuk tekun 
mempelajari sesuatu… dan mencegah pikiran saya 
mengembara ke mana-mana.”

Setelah tiga tahun bersahabat dan berpacaran, 
Jonathan mendesaknya untuk menikah dengan 
berkata, “Kesabaran memang kerap dianggap sebagai 
kebaikan, tetapi dalam hal ini aku menganggapnya 
sebagai keburukan.”

Akhirnya Sarah Pierrepont setuju. Pada 20 Juli 1727, 
saat Jonathan 23 tahun dan Sarah 17 tahun, mereka 
menikah.

[FOBIA MEMBUANG-BUANG WAKTU]
Jonathan dipanggil untuk menggembalakan 
600 jemaat di Northampton, Massachusetts, 
menggantikan kakeknya, Solomon Stoddard, yang 
memutuskan untuk pensiun pada usia 83 tahun. 
Mungkin sebenarnya pasangan muda itu lebih cocok 
menggembalakan jemaat di Boston. Namun, mereka 
terpanggil ke Northampton.
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Jonathan lebih senang menulis daripada berkhotbah. 
Gaya penulisannya sangat tidak dramatis. Gaya 
bicaranya pun bak pemimpin pemakaman abad 
ke-20. “Ia senantiasa berbicara dengan tenang… 
Ia hanya mengandalkan efek yang timbul dari 
kesungguhan khotbahnya, kejelasan kata-katanya, 
dan kemahirannya dalam memberi jeda di sela-sela 
khotbahnya.”

Setiap hari Edwards bangun pagi-pagi sekali. Ia fobia 
terhadap tindakan membuang-buang waktu. Namun, 
itu tidak berarti ia menghabiskan seluruh waktunya 
untuk berdoa dan membaca Alkitab. Ia menggunakan 
waktu satu jam sehari untuk melakukan pekerjaan 
fisik. Memotong kayu merupakan pekerjaan 
favoritnya di musim dingin.

Jonathan suka menunggang kuda. Untuk mengisi 
waktu dengan efektif, ia menulis banyak catatan 
sembari berkuda. Ia menyematkan kertas catatan 
di jasnya. Setibanya di rumah, Sarah akan melepas 
semua catatan yang disematkan itu dan membantu 
suaminya memilah-milah ide yang ditulis.

Samuel Hopkins menulis, “Sarah adalah ibu rumah 
tangga paling bijak dan setia terhadap keluarga, 
terbiasa rajin, pandai mengelola keuangan keluarga, 
dan mampu mengatur urusan rumah tangga 
dengan rajin dan bijak. Ia menghormati sang suami 
seutuhnya…”
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Untuk memberi waktu agar Sarah dapat menjauh 
sejenak dari anak-anak, Jonathan sering berkuda 
bersamanya. Selama itu ia akan mendiskusikan 
berbagai pemikiran dan permasalahan yang terjadi di 
tengah jemaatnya dengan Sarah.

Larut malam tatkala semua orang sudah tidur, Sarah 
dan Jonathan akan merenungkan bersama apa yang 
Jonathan pelajari.

[MENDIDIK ANAK-ANAK]
Sarah sama seperti wanita lain yang umumnya 
melahirkan putri pertama setahun setelah menikah, 
dan baru berhenti melahirkan 22 tahun kemudian 
dengan lahirnya anak ke-11.

“Ia tahu bagaimana caranya membuat anak-anak 
menghormati dan mematuhinya dengan riang, 
tanpa perlu kata-kata yang bernada marah dan 
keras, apalagi pukulan keras…” puji Samuel Hopkins. 
“Ia menerapkan disiplin kepada mereka sejak dini. 
Sudah menjadi kebiasaannya untuk menghadang 
ketidakdisiplinan yang timbul pertama kali dan sikap 
mudah marah… Jika kita hanya… menunggu suatu 
hari nanti si anak akan menaati orangtuanya, cara itu 
tidak akan membuat anak itu menaati Allah.”

Jonathan sendiri meluangkan waktu satu jam sehari 
untuk berkumpul bersama anak-anaknya di malam 
hari. Menurut Hopkins, pengkhotbah… itu ternyata 
dapat “dengan leluasa mencurahkan perasaan dan 
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perhatian kepada anak-anaknya. Ia tampak santai 
berkomunikasi… sering disertai kata-kata yang riang 
dan penuh senda gurau…”

Ringkasan Bab 3: Alike? But Oh, So Different
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Apakah Anak
Sebaiknya Diperolehkan 
Mencoba Rokok
atau Minuman Keras?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Salah satu kekuatiran yang muncul di pikiran orang 
tua pada saat anak mereka menginjak remaja adalah 
kecanduan terhadap berbagai hal. Banyak remaja 
bermasalah dengan kecanduan permainan elektronik 
(entah game biasa atau game online), pornografi, 
rokok, minuman keras, bahkan narkoba. Tidak heran 
para orang tua berusaha sedemikian rupa untuk 

T E A C H I N G
Q & A
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mencegahnya.
 
Bentuk pencegahan bermacam-macam, mulai dari 
nasihat, teguran, ancaman, sampai hukuman. Salah 
satu bentuk antisipasi yang mungkin tidak lazim 
bagi sebagian orang adalah mendorong anak untuk 
mencoba tetapi dalam pengawasan orang tua. Melalui 
strategi ini orang tua biasanya justru mendapatkan 
hasil dan respons positif dari anak mereka. Para 
remaja merasa bahwa orang tua memiliki pikiran 
yang terbuka (tidak terlalu kolot). Pada gilirannya, 
mereka juga terdorong untuk terbuka kepada orang 
tua. 
 
Persoalannya, sejauh mana orang tua perlu 
memberikan ruang untuk hal ini? Dalam kasus 
pornografi dan narkoba mungkin sedikit mudah 
untuk dijelaskan. Pornografi adalah dosa atau – 
paling tidak – sangat berpotensi menyebabkan 
kejatuhan ke dalam dosa. Tidak ada alasan untuk 
membenarkannya. Penjualan narkoba dilarang oleh 
negara, sehingga siapa saja yang membelinya juga 
sudah bersalah secara legal. Dalam kasus permainan 
elektronik, jawabannya juga lebih mudah. Bermain 
game memang tidak dosa. Yang dosa adalah 
kecanduannya. Sesekali mencoba bermain game 
jelas tidak salah.
 
Persoalan menjadi sedikit lebih rumit dalam 
kasus rokok dan minuman keras. Kita tahu bahwa 
merokok dan mengonsumsi minuman keras 
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dapat mengakibatkan kecanduan. Dalam jumlah 
yang banyak, nikotin dan alkohol juga sangat 
membahayakan kesehatan tubuh. Sebagian orang 
tua kuatir bahwa memberi kesempatan kepada 
anak untuk mencoba pasti akan menyebabkan anak 
mengalami kecanduan. Itulah sebabnya orang tua 
dengan keras melarang anak untuk mencobanya. 
 
Apakah larangan ini tepat? Ataukah lebih baik orang 
tua secara aktif memperkenalkan rokok dan minuman 
keras kepada anak mereka? Atau orang tua sebaiknya 
tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu sambil 
berharap bahwa anaknya tidak akan mencoba? 

Sebelum menjawab pertanyaan ini kita perlu 
memahami terlebih dahulu bahwa yang paling 
penting bukan melarang atau memperkenalkan 
rokok maupun minuman keras kepada anak, 
melainkan memberi penjelasan kepada anak. Apapun 
pendekatan yang dilakukan, entah melarang atau 
memperkenalkan, anak perlu untuk diberi penjelasan 
yang benar dan relevan. Benar, dalam arti sesuai 
dengan iman dan ilmu. Relevan, dalam arti sesuai 
dengan pikiran dan pergumulan anak.

Sehubungan dengan poin relevan di atas, orang tua 
perlu mendiskusikan dengan anak tentang motif 
di balik tindakan merokok dan minum minuman 
beralkohol. Mengapa remaja atau pemuda suka 
melakukannya? Jawabannya bisa bermacam-macam. 
Ada yang ingin diterima oleh komunitasnya. Ada yang 
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ingin terlihat keren dan gaul. Ada pula yang tidak ingin 
dihina sebagai orang yang lemah. Ada yang mencari 
pelampiasan dan kelepasan dari persoalan. 

Beragam alasan ini seringkali kurang dipahami oleh 
orang tua. Larangan mereka lebih dikaitkan dengan 
dampak buruk rokok dan minuman keras bagi anak. 
Mereka terlalu menguatirkan akibat, tetapi tidak 
paham dengan penyebab. Pendekatan seperti ini 
terkesan kurang adil bagi anak-anak dan mudah 
dipatahkan oleh mereka. Kurang adil, karena tidak 
memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang 
menjadi alasan di baliknya. Mudah dipatahkan, 
karena anak masih sangat mudah sehingga dampak 
buruk tidak akan langsung terlihat. 

Orang tua sebaiknya berfokus pada akar persoalan, 
bukan akibatnya. Anak ingin diterima dan diakui 
oleh komunitasnya merupakan kebutuhan yang 
wajar. Setiap manusia membutuhkan penerimaan 
dan pengakuan dari oang lain. Keluarga seharusnya 
menjadi pengejawantahan Injil yang memberikan 
penerimaan dan pengakuan tanpa syarat kepada 
anak. Jika anak merasa dikasihi di dalam keluarga, 
kebutuhannya untuk mendapatkan penerimaan dan 
pengakuan dari luar tidak akan terlalu besar. Jika 
anak sudah mengalami penerimaan dan pengakuan 
dari Allah melalui Injil, kebutuhan untuk diterima dan 
diakui oleh orang lain juga pasti dalam taraf yang 
sangat wajar. Anak tidak akan bertindak bodoh hanya 
untuk mendapatkan hal tersebut.



E-Magazine
7 Agustus 2022

23

Hal yang sama dapat dikatakan tentang alasan 
pelampiasan dan kelepasan dari persoalan. Sebagian 
orang memang secara sengaja menenggelamkan diri 
dalam kecanduan sebagai pelarian dari tekanan. Jika 
keluarga menjadi tempat yang aman bagi anak-anak 
untuk menceritakan persoalan dan menemukan jalan 
keluar, kebutuhan untuk pelampiasan dan pelarian 
juga pasti sangat berkurang. Tekanan tetap muncul. 
Stres bisa saja datang. Namun, anak-anak memiliki 
cara untuk menghadapinya, yaitu berbagi persoalan 
dengan orang tua. Jika orang tua cukup bijaksana 
untuk mendengar dan memberikan jalan keluar, 
anak-anak tidak perlu menenggelamkan diri dalam 
kecanduan.

Sekarang kita akan menjawab pertanyaan utama 
di depan: Apakah anak sebaiknya diperbolehkan 
mencoba rokok dan minuman keras? Jika orang 
tua sudah menjalankan peranannya dengan baik – 
yaitu dengan memberikan penjelasan yang benar 
dan relevan seputar kecanduan – anak sebaiknya 
diperbolehkan mencoba tetapi dalam pengawasan 
orang tua. Lebih baik lagi, orang tua mengambil 
inisiatif untuk mengijinkan anak mencoba di depan 
mata mereka. Setelah mencoba, anak bisa diajak 
berdiskusi tentang rasa dan sensasinya. Apa yang 
mereka sukai dan tidak sukai dari rasa maupun 
sensasinya? Mengapa? Tutuplah diskusi dengan 
mengingatkan kembali tentang keutuhan dan 
kenikmatan hidup di dalam Kristus. Soli Deo Gloria. 
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Allah yang
Tidak Dikenal
Sumber: Dasar-dasar iman Kristen
Oleh James M. Boice

(Lanjutan tgl 31 Juli 2022)
Kesadaran akan Allah 
Namun kita harus mengawali dengan permasalahan: 
meskipun aneh kedengarannya, orang yang tidak 
mengenal Allah sebenarnya mengenal Allah - dalam 
arti yang lebih sempit namun sah - tetapi orang 
tersebut menekan pengenalan itu. 
 
Di sini kita harus kembali kepada perbedaan antara 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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suatu “kesadaran” akan Allah dan sungguh-sungguh 
“mengenal Allah.” Mengenal Allah berarti masuk ke 
dalam suatu pengenalan akan kebutuhan rohani 
kita yang mendalam dan akan pemenuhan dari 
Allah terhadap kebutuhan itu, lalu datang untuk 
memercayai dan menghormati Allah. Kesadaran akan 
Alleah hanyalah perasaan bahwa ada satu Allah dan 
bahwa Ia layak ditaati dan disembah. Manusia tidak 
secara alamiah mengenal, menaati atau menyembah 
Allah. Tetapi mereka memiliki suatu kesadaran akan 
Dia. 
 
Ini membawa kita kepada beberapa kata yang paling 
penting yang pernah dicatat demi kebaikan manusia 
- dari surat Rasul Paulus kepada gereja Yang baru 
didirikan di Roma. Kata kata itu memuat tesis pertama 
sang sasul dalam eksposisi doktrin Kristennya yang 
terbesar. 

Sebab murka Allah nyata dari sorga atas ecgala 
kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas 
kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat 
mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, 
sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. 
Sebab apa yang tidak nampak dari padaNya, yaitu 
kekuatan Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat 
nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia 
diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. 
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka 
tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap 
syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka 
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menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi 
gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh 
hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka 
menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana 
dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang 
fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 
empat atau binatang-binatang yang menjalar. (Rm. 
1:18-23) 
 
Di sini kita melihat tiga gagasan penting. Pertama, 
murka Allah ditunjukkan terhadap manusia alamiah. 
Kedua manusia secara sengaja menolak Allah. Ketiga, 
penolakan ini terjadi sekalipun terdapat kesadaran 
alamiah akan Allah pada setiap orang. 

Penyataan Ganda 
Poin ketiga, kesadaran alamiah akan Allah yang 
dimiliki oleh setiap orang, adalah tempat yang perlu 
untuk memulai. Karena di sini kita melihat bahwa 
meskipun tidak seorang pun yang secara alamiah 
mengenal Allah, kegagalan kita dalam mengenal Allah 
bukanlah kesalahan Allah. Allah telah memberi kita 
penyataan ganda tentang diri-Nya, dan kita semua 
memiliki penyataan ini. 
 
Bagian pertama adalah penyataan Allah dalam alam. 
Argumen Paulus bisa disampaikan dengan cara 
lain: Semua yang dapat diketahui tentang Allah oleh 
manusia alamiah telah dinyatakan dalam alam. Tentu 
saja, kita harus mengakui bahwa ini adalah pengenalan 
yang terbatas. Faktanya, Paulus mendefinisikannya 
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sebagai dua hal: kuasa Allah yang kekal dan keilahian-
Nya. Tetapi, meskipun pengenalan seperti ini terbatas, 
ini cukup untuk menghilangkan dalih jika seseorang 
gagal untuk bergerak dari pengetahuan ini untuk 
mencari Allah sepenuhnya. Dalam bahasa masa kini, 
frasa “kuasa yang kekal” dapat direduksi menjadi 
kuasa tertinggi, dan “keilahian” dapat diubah menjadi 
keberadaan. Maka Paulus sebenarnya mengatakan 
bahwa ada banyak bukti dan sepenuhnya meyakinkan 
dalam alam tentang satu keberadaan dengan kuasa 
tertinggi. Allah eksis, dan manusia mengetahuinya. 
Itulah argumennya. Ketika manusia kemudian 
menolak untuk mengakui dan menyembah Allah, 
seperti yang memang mereka lakukan, kesalahan 
itu bukanlah karena tidak adanya bukti, tetapi dalam 
ketetapan hati mereka yang irasional namun bulat 
hati untuk tidak mau mengenal Dia. 
 
Perjanjian Lama berbicara tentang penyataan yang 
jelas akan Allah dalam alam. “Langit menceritakan 
kemuliaan Allah; dan cakrawala mem. beritakan 
pekerjaan tangan Nya; hari meneruskan berita itu 
kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan 
itu kepada malam. Tidak ada be. rita dan tidak ada kata, 
suara mereka tidak terdengar; tetapi gema mereka 
terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka 
sampai ke ujung bumi” (Mzm. 19:2-5). Maksudnya 
adalah bahwa penyataan akan Allah dalam alam itu 
cukup untuk meyakinkan siapa pun akan keberadaan 
dan kuasg Allah, jika individu itu mau menerimanya. 
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Ada bagian kedua dan penyataan diri Allah. Kita bisa 
menyebutnya penyataan internal atau, setidaknya 
kemampuan internal untuk menerima penyataan. 
Tidak seorang pun yang dalam keadaan alamiahnya 
pernah benar-benar datang untuk mengenal Allah 
dalam arti alkitabiah yang sepenuhnya. Tetapi 
masing-masing orang telah diberi kemampuan untuk 
menerima penyataan alamiah itu. Paulus berbicara 
tentang kemampuan ini ketika ia berkata bahwa 
“apa yang dapat diketahui tentang Allah nyata bagi 
mereka” (Rm. 1:19). 
 
Seandainya Anda sedang mengendarai mobil 
di jalan dan sampai kepada suatu tanda yang 
mengatakan, “Pengalihan jalan - Belok kiri.” Tetapi 
Anda mengabaikan hal ini dan terus melaju di jalan 
yang sama. Kemudian Anda melihat petugas, lalu ia 
menghentikan Anda dan mula menulis surat tilang. 
Alasan apa yang Anda miliki? Anda dapat membantah 
bahwa Anda tidak melihat tanda itu. Tetapi itu tidak 
membuat perbedaan. Sepanjang Anda mengendarai 
mobil, Anda memiliki tanggung jawab untuk melihat 
tanda dan menaatinya. Lebih jauh, Anda bertanggung 
jawab jika seandainya setelah mengabaikan tanda itu 
Anda mengalami kecelakaan dan terjun dari tebing 
dan menghancurkan baik diri Anda sendiri maupun 
penumpang Anda. 
 
Paulus sedang mengatakan, pertama, bahwa ada 
suatu tanda. Itu ada lah penyataan Allah dalam alam. 
Kedua, Anda mendapat “penglihatan.” Jika Anda 
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memilih untuk mengabaikan tanda itu, sehingga 
menimbulkas malapetaka, kesalahannya ada 
pada Anda. Faktanya, penghakiman Allah (seperti 
penghakiman petugas polisi) terjadi bukan karena 
Anda tidak atau tidak dapat mengenal Allah, tetapt 
karena sekalipun Anda sadar akan Allah Anda tetap 
menolak untuk mengakui Dia sebagai Allah Paulus 
menulis, “Maka mereka tidak dapat berdalih. Sebab 
sekalpun mereka mengenal Allah, mereka tidak 
memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur 
kepada-Nya” (Rm. 1:20-21).
 
Paulus tidak mengatakan bahwa ada cukup bukti 
tentang Allah dalam alam sehingga ilmuwan, yang 
dengan cermat menyelidiki misteri alam, dapat 
menyadari keberadaan-Nya. Ia tidak mengatakan 
bahwa tanda itu ada tetapi tersembunyi, sehingga 
kita hanya dapat menemukannya jika kita melihat 
dengan cermat. Paulus mengatakan bahwa tanda 
itu jelas, bagaikan papan iklan yang besar. Tidak 
seorang pun, tidak peduli betapa lemah pikirannya 
atau tidak berartinya dia, yang dapat berdalih bahwa 
ia tidak melihatnya. Ada cukup bukti tentang Allah 
dalam sekuntum bunga untuk membawa seorang 
anak maupun seorang ilmuwan menyembah Dia. 
Ada cukup bukti pada sebatang pohon, sebutir kerikil, 
sebutir pasir, sebuah sidik jari, untuk membuat kita 
memuliakan Allah dan bersyukur kepada-Nya. Ini 
adalah jalan menuju pengenalan. Tetapi banyak orang 
tidak akan melakukan hal ini. Mereka menggantikan 
Allah dengan alam atau bagian-bagian alam dan 
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mendapati hati mereka digelapkan. 
 
Calvin memberikan kesimpulan ini: “Tetapi meskipun 
kita tidak memiliki kemampuan alamiah untuk naik 
menuju pengenalan akan Allah yang murni dan 
jelas, semua dalih dipatahkan karena kesalahan atas 
kekebalan itu ada pada diri kita. Dan sesungguhnya 
kita tidak diizinkan untuk berpura pura tidak tahu 
tanpa hati nurani kita sendiri selalu menegur kita baik 
atas kekejian maupun ketidakbersyukuran kita.” 

Bersambung……...
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Tindakan Ham
terhadap Nuh
(Kejadian 9:21-23)
Ev. Nike Pamela

Kanaan, Mengapa Bukan Ham?
Tetapi sebenarnya, mengapa Kanaan yang dikutuk 
dan bukan Ham? Atau mengapa bukan anak-anak 
ham lainnya?  Ada beberapa penafsiran. 

Pertama, Kanaan dikutuk Nuh karena Kanaan 
merupakan hasil incest antara Nuh dan ibunya. 
Penafsiran ini diambil dengan kesimpulan bahwa 
istilah Ham ‘melihat keterlanjangan ayahnya’ 
merupakan bahasa kiasan yang sebenarnya merujuk 

T E A C H I N G
Do You Know?
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pada tindakan Ham yang berhubungan seksual 
dengan ibunya sendiri. Hasil dari tindakan seksual 
Ham dan ibunya menghasilkan anak, yaitu Kanaan. 
Itulah sebabnya, menurut penafsiran ini, Kanaan yang 
dikutuk, bukan Ham. Penafsiran ini terlihat paling 
cocok untuk menjadi jawaban namun dalam bagian 
ayat selanjutnya tidak ada indikasi bahwa tindakan 
itu merupakan bahasa kiasan. Ay. 23 menyatakan : 
sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain 
dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, 
lalu mereka berjalan mundur; mereka menutupi aurat 
ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka 
tidak melihat aurat ayahnya. Tidak ada gambaran 
bahasa kiasan yang menggiring pada penafsiran 
bahwa tindakan Ham yang ‘melihat keterlanjangan 
ayahnya’ diartikan sebagai Ham yang berhubungan 
seksual dengan ibunya sendiri. Seandainya pun 
tindakan Ham merupakan tindakan incest dengan 
ibunya, bukan merupakan karakteristik kitab 
Kejadian untuk menyembunyikan hal-hal tersebut 
dalam bahasa kiasan (bandingkan 19:30-35). Bahasa 
yang dipakainyapun terlihat seperti seharusnya (19:5; 
34:2) tanpa perlu memperhalusnya. Selain itu pula 
tidak ada kisah yang mendukung bahwa Kanaan 
merupakan hasil incest Ham dan ibunya (bdg.  Lot 
dan kedua anak perempuannnya serta asal usul 
bangsa Amon dan Moab). 

Kedua, tidaklah mungkin mengutuk orang yang 
telah diberkati oleh Allah (bdg. 9:1 Allah memberkati 
Nuh dan anak-anaknya, termasuk Ham). Ham telah 
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mendapat berkat dari Tuhan, jadi tidaklah mungkin 
Tuhan menarik berkatNya dan mengubahnya menjadi 
kutuk (bdg. Kej. 27:33, 37-38). Dengan demikian 
kutukan itu ditimpakan kepada anak Ham, yaitu 
Kanaan. Penafsiran ini nampaknya hampir masuk 
akal juga, namun penafsiran ini tetap tidak menjawab 
mengapa Kanaan yang dikutuk, bukan anak-anak 
Ham lainnya. 

Ketiga, pola yang diberikan sama yaitu bahwa Ham 
adalah anak paling bungsu (Kej. 9:24), maka ketika 
kutuk itu tidak dapat diarahkan kepadanya, maka 
anak bungsu Ham, yaitu Kanaan (Kej. 10:6), mendapat 
ganti sasaran kutukannya. Peletakan Kanaan sebagai 
anak bungsu hanya diketahui berdasarkan urutan 
anak Ham, yaitu: Put, Misraim, Kush dan Kanaan. 
Dari susunan ini seakan Kanaan adalah anak terakhir. 
Bagaimana dengan susunan frase nama anak Nuh: 
Sem, Ham dan Yafet? Ternyata tidak konsisten dalam 
kemunculannya. Yafet justru adalah anak tertua 
(Kej. 10:21), Ham, baru kemudian Sem sebagai anak 
terkecil. Jadi susunannya bukanlah dari yang tertua ke 
yang paling muda melainkan dari yang paling muda 
ke yang paling tua (bdg. Kej. 5:32; 6:10; 7:13; 9:18; 
11:10 1 Taw. 1:4). Posisi Ham bukan sebagai anak 
termuda. LAI menerjemahkan Kej. 9:24 dengan ‘anak 
bungsu’ sehingga memberi kesan Ham adalah anak 
paling kecil. Beberapa terjemahan bahasa Inggris juga 
membingungkan karena ada yang menerjemahkan 
‘the younger’  tapi ada pula yang ‘the youngest’. 
Dengan demikian teori bahwa lolosnya kutukan Ham 



E-Magazine
7 Agustus 2022

34

sebagai anak termuda akan dilimpahkan juga kepada 
anak termudanya yaitu Kanaan, justru tidak berjalan 
konsisten. 

Dari berbagai penafsiran yang ada dan beraneka 
macam, sejenak kita memahami apa yang dinamakan 
dengan corporate personality, dalam hal ini kesatuan 
antara ayah dan anak. Karakter seorang ayah 
mendahului perbuatan anak-anak ke depannya. 
Dalam pemahaman orang Ibrani kuno, pengaruh 
orang tua bagi generasi selanjutnya sangatlah besar. 
Anak akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya, 
entah itu baik atau buruk. Dalam kisah ini, perhatikan 
kemunculan frase ‘Ham, bapa Kanaan’ (9:18,22). 
Kata ‘Kanaan’ belum pernah muncul sebelumnya, 
jadi ketika disebutkan ‘Ham, bapa Kanaan’, orang 
akan mempertanyakan siapakah Kanaan itu? Apakah 
hubungannya dengan Ham? Frase ‘Ham, bapa 
Kanaan’ yang muncul dua kali dalam Kej. 9:18,22 telah 
ada sebelum pemaparan tentang anak-anak Ham itu 
sendiri, yaitu Put, Misraim, Kush dan Kanaan (10:6). 
Kemunculan frase ‘Ham, bapa Kanaan’ (9:18,22) 
sebenarnya merupakan semacam jembatan yang 
menghubungkan tindakan Ham dan kutukan yang 
diterima oleh Kanaan. Frase tersebut ditampilan 
sebenarnya untuk mempersiapkan pembaca 
memahami hubungan antara Ham dan Kanaan. 
Dan jika ditelusuri ke depan memang terbukti 
bahwa karakteristik bangsa Kanaan merupakan 
pengejawantahan dari tindakan Ham. Apapun yang 
mereka lakukan dalam konteks dunia kafir selalu 
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dilambangkan dengan tindakan Ham (Ima. 18:3-30).
Intinya adalah dalam menyatakan kutukan dan 
berkatnya, Nuh menilai tindakan anak-anaknya 
sebagai ciri khas mereka pada saat itu dan hal 
itu dianggap sebagai sifat yang akan diteruskan 
kepada keturunan mereka masing-masing.  Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa kutukan Nuh 
bersifat profetik. Kutukan dan berkat Nuh tidak 
ditujukan kepada perorangan (Kanaan, Sem dan 
Yafet) melainkan bersifat nasional (menyangkut 
bangsa). Memang tujuan seluruh kisah ini (9:18-29) 
adalah untuk melukiskan karakteristik 3 akar bangsa 
yang muncul setelah peristiwa air bah, yaitu bangsa-
bangsa yang yang berasal dari Sem, Ham, dan Yafet 
(Kej. 10). Kej. 10:32 mengatakan: “Itulah segala kaum 
anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut 
bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar 
bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu”. 
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BAB X:
Tantangan-Tantangan
di Lapangan
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 31 Juli 2022)
Bagaimanapun, menceburkan diri secara total ke 
dalam sebuah sekolah bahasa mengancam baik 
suami maupun istri dalam dua cara. Sang suami/ayah 
mungkin merasa signifikansinya terancam ketika 
istrinya menguasai bahasa tersebut lebih cepat dan 

M I S S I O N
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mendapat nilai yang lebih baik dalam ujian-ujian 
bahasa daripada dirinya – ketika anak-anaknya 
dengan lancar bercakap-acakap dengan anak-anak di 
lingkungan tersebut. Sulit baginya untuk menemukan 
signifikansi ketika dia bahkan tidak dapat meminta 
segelas air dalam bahasa yang baru, kurang banyak 
memberitakan, mengajar atau membagikan sebuah 
rancangan penyelamatan yang sederhana. Sang 
istri/ibu mungkin merasa keamanan keluarganya 
terancam ketika dia tidak dapat berkomunikasi 
dengan tetangganya, dokter, supir taksi atau perwira 
polisi. Perasaaan positif dari masa frustasi ini dalam 
kehidupan misi adalah bahwa hal ini membuaat 
kita sepenuhnya bergantung pada Allah untuk 
pertolongan dan kita hidup dalam ketergantungan 
yang terus menerus pada-Nya.

Cobaan-cobaan sekolah bahasa banyak, namun layak 
diupayakan. Beberapa orang mungkin memberi 
nasihat untuk memulai pekerjaan misi hanya 
dengan keahlian-keahlian bahasa yang minimal, 
namun misionaris-misionaris ini biasanya memiliki 
kemampuan-kemampuan berkomunikasi yang 
buruk sehingga menghambat karier mereka. Di 
sekolah bahasa, sang suami mungkin memiliki satu 
keuntungan yang tidak adil dibandingkan istrinya 
apabila ada anak-anak yang masih belia dalam 
keluaraga. Dalam beberapa kasus, seorang ibu 
harus tinggal di rumah dengan bayi-bayi dan balita-
balita dan bergantung pada seorang pembimbing 
bahasa. Dia mungkin merasa terhambat secara 
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tidak adil dalam mengerjakan panggilannya dari 
Allah. Bagaimanapun, dalam kasus-kasus yang lain, 
interaksi ibu dengan pembantu-pembantu rumah 
tangga atau tetangga-tetangga pada waktu siang hari 
memberinya pelajaran privat yang alami yang akan 
menghasilkan kefasihan dan kelancaran berbahasa. 
Tidak soal bagaimana Anda mempelajari bahasa 
tersebut, pastikan Anda melakukannya. Bertemanlah 
dan lakukanlah perjalanan dengan orang-orang local 
ketika Anda melakukan perjalanan untuk kepentingan 
pekerjaan; mintalah kepada mereka memberikan kritik 
pada kemampuan berbahasa Anda; kesampingkan 
harga diri Anda dan belajarlah untuk menertawakan 
diri Anda sendiri. Sebagai hasilnya Anda sendiri. 
Sebagai hasilnya Anda akan menjadi seorang penutur 
yang lebih baik demi Kristus. Misionaris-misionaris 
terbesar harus mulai belajar bahasa pada suatu 
waktu, dan harus mengatasi keputusasaan yang 
kita semua rasakan. Mengenai perasaannya sendiri 
berkenaan dengan ketidakmampuan, iri hati , dan 
frustasi, Jim Elliot menulis dalam jurnalnya.

26 Juli – Heran pada kelemahan dalam diri saya 
kemarin. Merasa sangat tidak layak berada di sini 
sebagai seorang “pengurus rahasia-rahasia Allah.” 
Aneh bahwa saya harus – tentu saja untuk seumur 
hidup – ditempatkan dalam hubungan yang begitu 
dekat dengan Pete dan Betty yang saya rasa jauh 
dari kemampuan intelektual saya … Mereka berdua 
dapat mengoreksi tata bahasa dan pelafalan saya, 
dan kelihatan dapat menempatkan aturan-aturan 
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waktu (tenses) dengan jauh lebih mudah daripada 
saya. Merasa sedih dan tidak berguna kemarin siang, 
tersapu oleh ombak-ombak iri hati dan pemikiran 
telah dikalahkan dalam hal-hal seperti itu.

Kehidupan berkeluarga
Menjaga tali-tali komunikasi terbuka dalam setiap 
keluarga di mana saja adalah penting, namun secara 
khusus hal ini penting di lapangan. Bahaya-bahaya 
yang ada di negera-negara berkembang mungkin 
memerlukan tindakan-tindakan pencegahan yang 
khusus dan rencana-rencana darurat yang tidak akan 
diperlukan di negara-negara maju. Menghabiskan 
waktu berkualitas bersama satu dengan yang lainnya 
adalah penting – tidak hanya untuk kerukunan dan 
dorongan semangat, namun juga untuk memastikan 
bahwa rasa kesatuan dan keamanan dirasakan. 

Bersambung……….
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DASAR YANG KOKOH
Senin, 8 Agustus 2022

Coba bayangkan sejenak, seandainya kita diutus 
oleh gereja untuk mengabarkan Injil ke orang-orang 
yang ada di sekitar kita. Tidak perlu pergi ke tempat 
terpencil yang mungkin akan membuat kita merasa 
asing, hanya di lingkungan sekitar kita. Bisa jadi itu 
tetangga rumah kita atau rekan sekerja kita di kantor. 
Sebagai pengalaman pertama kita, sayangnya orang-
orang yang kita injili menolak kabar yang kita bagikan. 
Bagaimana perasaan kita jika ada di situasi tersebut?
 
Jika ada yang merasa sedih, sepertinya itu bukan reaksi 
yang aneh. Bisa jadi sebagian besar akan merasa 
sedih sewaktu mendapat penolakan. Ada juga yang 
mungkin tidak merasa sedih, tetapi langsung terpacu 
untuk berusaha lebih giat lagi. Penolakan yang 
diterima dijadikan motivasi untuk terus berusaha 
mewartakan Injil. Kedua reaksi tersebut hanya 
contoh dari berbagai macam reaksi yang mungkin 
muncul dari pengalaman pertama mengabarkan Injil 
dan ditolak.
 
Kedua reaksi tersebut dalam derajat keparahan yang 
lebih tinggi bisa jadi bersumber dari dasar yang salah, 
yaitu terlalu mengandalkan diri sendiri. Padahal 

Bacaan: Roma 1:16
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kalau kita melihat kehidupan pelayanan Paulus, dia 
bukanlah seorang misionaris yang tidak pernah 
menerima penolakan. Di masa awal pertobatannya, 
Paulus justru sempat menerima penolakan dari 
komunitas orang percaya. Wajar saja, dulunya dia 
menganiaya orang Kristen, tetapi sekarang dia 
menjadi seorang Kristen bahkan mewartakan tentang 
kebangkitan Kristus. Pastilah banyak yang bertanya-
tanya. 
 
Namun, itu tidak mengecilkan semangat Paulus untuk 
tetap memberitakan kebangkitan Kristus. Ia terus 
berusaha mencari cara agar dapat diterima oleh 
orang banyak. Tentu bukan semata-mata agar Paulus 
mendapat penerimaan, tetapi karena ia memiliki 
keyakinan yang teguh pada Injil yang ia percaya. Dia 
yakin bahwa Injil tersebut adalah untuk semua orang. 
Itu sebabnya dia berusaha keras demi Injil dapat 
diberitakan. Sesuai yang dia tuliskan dalam Roma 
1:16, dasar perenungan kita hari ini.
 
Dalam bulan misi ini, cobalah memberanikan diri 
untuk mulai mengabarkan Injil kepada orang yang 
kita temui. Mulai saja dari satu orang dulu yang kita 
jumpai dalam keseharian kita. Bukan karena ini bulan 
misi maka kita menginjili, tetapi seharusnya memang 
setiap saat kita bisa menginjili orang-orang yang kita 
jumpai. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang akan 
memampukan kita mewartakan kabar baik ini. Soli 
Deo Gloria. (WKS)



E-Magazine
7 Agustus 2022

42

BELAJAR DARI
PELAYANAN PAULUS DI 
ATENA (BAGIAN 1)

Selasa, 09 Agustus 2022

Paulus adalah rasul Kristus yang sangat berpengaruh 
di dunia bahkan kerap difitnah oleh agama non-
Kristen yang mengidentikkan Kekristenan dengan 
Paulus. Di bulan misi, kita akan belajar dari pelayanan 
Paulus di Atena bagian 1. Di Kisah Para Rasul 17:16, 
ketika sampai di Atena, Lukas mencatat Paulus sangat 
sedih karena ia melihat Atena penuh dengan patung 
berhala. Atena merupakan kota para penyembah 
berhala. Menariknya, Paulus sangat sedih karena 
ia melihat banyak penduduknya belum percaya 
kepada Kristus. Prinsip pertama dari misi Paulus 
adalah hati yang tersentuh melihat jiwa-jiwa yang 
belum mendengar Injil. Misi bukan hanya tentang 
program gereja, tetapi hati yang tersentuh melihat 
mereka yang memerlukan Injil. Hati yang tersentuh 
merupakan tanda kita benar-benar mengasihi Allah 
dan sesama.
 
Bukan hanya tersentuh, di ayat 17-21, ia bertindak 
yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang 
Yahudi dan non-Yahudi di sana di dalam berbagai 

Bacaan: Kisah Para Rasul 17:14-21
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kesempatan. Bahkan ia siap jika pemberitaan Injil yang 
ia lakukan dihina oleh orang non-Yahudi (ay. 18, 20). 
Ini berarti prinsip kedua misi Paulus adalah bertindak 
dan berkorban setelah hati yang tersentuh. Setelah 
hati kita tersentuh, kita tentu perlu berdoa, namun 
kita juga perlu bertindak dengan memberitakan Injil 
misalnya dengan bertukar pikiran seperti yang Paulus 
lakukan. Tindakan ini membuktikan hati kita benar-
benar tersentuh. Beberapa orang Kristen berkata 
bahwa hati mereka tersentuh, tetapi mereka hanya 
berdoa dan tidak berbuat apa-apa. Hati tanpa tindakan 
adalah sesuatu yang sia-sia. Mengapa perlu tindakan 
nyata? Karena Allah yang telah memberi hati kita 
tersentuh juga mengutus kita untuk memberitakan 
Injil (Mat. 18:19-20). Tugas kita adalah menaati apa 
yang Kristus perintahkan. Bukan hanya bertindak, 
kita siap rela berkorban ketika kita memberitakan 
Injil. Mengapa? Karena beberapa atau mayoritas 
orang yang kita injili berbeda keyakinan dengan kita 
dan sangat mungkin mereka membenci Kekristenan. 
Meskipun kita memberitakan Injil dengan bijaksana, 
kita harus tetap siap berkorban jika penginjilan kita 
ditolak. Kesiapan kita berkorban menunjukkan kita 
benar-benar mengandalkan kuasa Roh Kudus yang 
mempertobatkan seseorang, bukan kita.
 
Di bulan misi ini, biarlah Roh Kudus membakar 
hati kita untuk tersentuh melihat jiwa-jiwa yang 
belum mendengar Injil dan mendorong kita untuk 
memberitakan Injil dengan berhikmat sekaligus 
berani. Amin. Soli Deo Gloria. (DTS)
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LADANG SUDAH
MENGUNING

Rabu, 10 Agustus 2022

Sebuah perjumpaan dengan orang tertentu dapat 
memberikan dampak positif maupun negatif. 
Sebagai contoh perjumpaan dengan rekan sahabat 
biasanya akan memberikan dampak postif, karena 
melalui perjumpaan tersebut terjadi penguatan 
maupun penghiburan satu sama lain. Akhirnya 
setelah pertemuan tersebut masing-masing 
pribadi mengalami pembaharuan semangat dalam 
melakukan pekerjaan mereka. Demikian juga 
perjumpaan dengan orang-orang yang kita tidak suka 
bisa berdampak negatif. Bahkan dampaknya bisa 
mempengaruhi suasana kita satu harian. Demikian 
juga perjumpaan dengan Kristus seharusnya 
mengubahkan kehidupan kita, terutama ketika 
melihat orang-orang yang belum percaya. 
 
Renungan yang kita baca pada pagi hari ini merupakan 
penggalan kisah dari perjumpaan wanita Samaria 
dengan Yesus. Setelah berdiskusi lama wanita 
Samaria disadarkan bahwa Yesus yang menjadi lawan 
bicaranya adalah seorang Mesias (Ay. 25 dan 26). 
Kemudian seketika itu juga wanita Samaria kembali ke 
lingkungannya dan mengabarkan tentang kehadiran 

Bacaan: Yohanes 4:28-35
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Mesias, sehingga orang-orang yang mendengarnya 
berjumpa juga dengan Yesus (Ay. 30). Lalu setelah itu 
murid-murid Yesus datang dan Yesus mengatakan 
bahwa ladang sudah menguning. Artinya ada banyak 
jiwa-jiwa yang membutuhkan Juruselamat dan 
murid-murid seharusnya sadar akan hal itu. Mereka 
sudah hidup dengan Kristus dan melihat Mesias itu 
sendiri. Maka seharusnya mereka dengan semangat 
memberitakan kehadiran Kristus kepada jiwa-jiwa.
 
Bagaimana dengan setiap kita yang sudah 
mendapatkan keselamatan itu, adakah kerinduan 
untuk memberitakannya kepada mereka yang belum 
mengenal Kristus. Marilah perjumpaan kita dengan 
Kristus mengubahkan kita dan membuat kita mau 
memberi diri untuk memberikan berita tersebut 
kepada orang lain. Amin. (EG)
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MELIHAT TUHAN
Kamis, 11 Agustus 2022

Apa yang kita lakukan ketika berada di tengah situasi 
yang kurang baik? Sebagai orang percaya, berdoa dan 
memohon pertolongan Tuhan mungkin sudah jadi 
tindakan nomor satu yang kita lakukan. Itu hal yang 
sangat baik, karena juga menjadi pengakuan bahwa 
diri ini terbatas, sedangkan Tuhan adalah pemilik 
segalanya, yang berkuasa, dan dapat menolong 
kita. Tapi, apa yang jadi dasar kita meminta Tuhan 
menolong? Seringkali jawabannya berpusat pada 
diri kita sendiri. Supaya kita bisa nyaman menjalani 
kehidupan.
 
Berbeda jauh dengan Rasul Paulus, dalam bacaan 
kita hari ini ia bercerita tentang dirinya yang tidak 
berada dalam situasi baik. Ia ditinggal sendiri, 
tidak ada seorangpun yang membantunya saat 
menghadapi kesulitan, namun itu tidak jadi masalah, 
karena justru dalam situasi itu, terlihat jelas bahwa 
Tuhanlah satu-satunya pribadi yang ada, dan bukan 
hanya mendampingi, Tuhan juga memberi kekuatan 
bagi Paulus untuk menghadapi situasi tersebut.
 
Rasul paulus bukan berkata, supaya ia tidak 
banyak pikiran, bisa melanjutkan hidup dengan 

Bacaan: 2 Timotius 4:16-17
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nyaman, penyertaan dan kekuatan dari Tuhan yang 
memampukannya menghadapi situasi buruk terjadi 
supaya melalui dirinya, Injil dapat diberitakan dengan 
utuh, dan seluruh bangsa dapat mendengarnya. 
Ini sama sekali tidak berbicara tentang diri Paulus 
sendiri.
 
Bagaimana dengan kita hari ini? Kita meyakini seluruh 
hidup kita milik Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan, 
namun seringkali kita menaruh kepentingan diri 
di atas segalanya. Mari sama-sama kita belajar dari 
teladan Paulus hari ini, yang bukan hanya meminta 
pertolongan Tuhan, tapi melihat Tuhan dalam segala 
situasi, dan membagikannya, agar lebih banyak orang 
melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Soli Deo 
Gloria (CL)
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MISIONARIS PERTAMA
Jumat, 12 Agustus 2022

Apa yang membuat Saudara terpesona saat melihat 
semesta? Pernahkah Saudara mengagumi jutaan 
bintang-bintang yang berkelap-kelip? Apakah pernah 
heran bagaimana triliunan sel dalam tubuh kita 
berfungsi begitu baik dan saling bekerja sama hampir 
sepanjang waktu? Manakah dari tanaman dan hewan 
yang paling menarik perhatian Saudara?
 
Di kota Athena Yunani kuno, Paulus mempergunakan 
pendekatan melalui kehidupan dan nafas sebagai 
bukti dari satu-satunya Allah yang benar, ”Tuan atas 
langit dan bumi”. Hidup adalah keajaiban, dan Tuhan 
menciptakan kita untuk mengagumi kehidupan dan 
ciptaan. Ketika kita menyimpulkan bahwa itu semua 
pasti dari Tuhan dan kemudian kita menyembah 
Dia sebagai sang penguasa dan pencipta, salah satu 
tujuan penciptaan terpenuhi. Bahkan nafas yang kita 
tarik dapat dikembalikan kepada Tuhan dalam pujian 
untuk kemuliaan Tuhan !

Ciptaan boleh dikatakan sebagai sarana “misionaris” 
pertama Tuhan. Ada tulisan yang mengatakan 
demikian, “Alam semesta … adalah … seperti sebuah 
buku yang indah di mana semua makhluk, besar 

Bacaan: Kisah rasul 17:25-27
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dan kecil ada secara nyata,seperti sebuah surat 
untuk membuat kita merenungkan hal-hal yang tak 
terlihat dari Tuhan.” Rasul Paulus, dalam Roma 1:20, 
menyebut “sifat-sifat tak terlihat” ini sebagai “kuasa 
abadi dan sifat ilahi” Allah. Paulus melanjutkan 
dengan mengatakan bahwa benar-benar tidak ada 
alasan untuk tidak menyadari dan mempercayai 
Tuhan.
 
Di mana Saudara akan mencari Tuhan hari ini? 
Bagaimana Saudara akan membagikan ucapan syukur 
Saudara kepada-Nya hari ini? Bagaimana orang lain 
akan melihat Tuhan di dalam dan melalui Saudara? 
Bagaimana mereka yang tidak mengenal dan tidak 
percaya Tuhan akan bergabung dalam kehidupan 
Saudara yang dipenuhi pujian untuk Tuhan? (HK)
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Sabtu, 13 Agustus 2022

Apa yang kita rasakan ketika kita melihat hal-hal yang 
mendukakan hati Allah disekeliling kita?  Ketika Paulus 
menantikan kedatangan saudara-saudara seiman di 
Atena, ia memperhatikan bahwa kota Atena penuh 
dengan patung berhala.  Hatinya sangat sedih karena 
itu.  Kata “sangat sedih” di dalam ay 16 berasal dari 
bahasa Yunani yang dapat diterjemahkan dengan 
“terprovokasi di dalam rohnya”.  Dengan kata lain, hati 
Paulus terasa sangat gundah dan sangat terganggu 
dengan apa yang dilihatnya di Atena.  
 
Sayangnya banyak dari kita yang tidak lagi terganggu 
oleh hal-hal yang mendukakan hati Allah.  Banyak 
dari kita yang merasa biasa saja, bahkan mentolerir, 
apa yang tidak benar.  Misalnya saja, apa reaksi kita 
ketika kita melihat fenomena SCBD atau Citayem 
Street Fashion?  Kreativitasnya OK.  Namun even 
ini ditengarai sebagai tempat dimana praktik LGBT 
menjamur dan “dimaklumi”.  

Hati yang terbeban menuntut tindakan. Paulus 
kemudian menindaklanjuti apa yang dirasakannya 
dengan berdiskusi dengan orang-orang Yahudi dan 
penganut Yudaisme lainnya di sinagoga dan di pasar.  
Kata “bertukar pikiran” berasal dari kata διαλέγομαι 

Bacaan: Kisah Para Rasul 17:14-21
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yang mengacu pada suatu proses berpikir dialektis.  
Ini adalah proses memberi dan menerima informasi 
dengan seseorang untuk mencapai pemahaman 
yang lebih dalam.  Singkatnya, Paulus berusaha untuk 
memahami kondisi Atena dengan lebih baik dengan 
menggali informasi dan bertukar pikiran.  

Inilah yang seharusnya kita lakukan jika hati kita 
terbeban.  Setelah “perasaan terganggu” itu, maka 
yang harus kita lakukan kemudian adalah mulai 
melakukan observasi dan menganalisa.  Beban saja 
tidak cukup.  Tanpa observasi dan analisa, maka kita 
akan meresponi beban hati kita dengan tindakan 
yang tidak bijak.  

Kedua hal ini, menjaga hati yang terbeban dan 
melakukan observasi adalah dua hal penting yang 
harus kita lakukan sebelum melakukan pelayanan 
misi.  Pertanyaannya, masihkah hati kita terbeban?  
Apakah kita menindaklanjutinya dengan melakukan 
observasi? (BJL)

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
8 Agt ‘22

05.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

23.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

HUT: Bp. Lianto Wijaya

Selasa
9 Agt ‘22 HUT: Sdri. Jennifer Smith

Rabu
10 Agt ‘22

HUT: Bp. Eddy Soewito

HUT: Anak Jacey Perisseia Lieman

HUT: Ibu Yuhana

Kamis
11 Agt ‘22 HUT: Sdri. Dewi Imelda Gondosuwito

Jumat
12 Agt ‘22

HUT: Bp. Budijanto Hertanto

HUT: Ibu Devina Faustine

Sabtu
13 Agt ‘22

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR (ZOOM)

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko di Radio Mercury, 96 FM

HUT: Ibu Christiana Setiawati

HUT: Ibu Christina Yapitro

Minggu
14 Agt ‘22 HUT: Bp. Augustinus Oenarta
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

07 Agustus 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 07 Agustus 2022
https://youtube.com/playlist?list=PLelDAQz0vK-

4JgGeXh75zYl78XH39d_yRB

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Kisah Para 
Rasul 17:14-21 di TV (atau dicetak/lewat HP 
saja) sambil memutar lagu His Mercy is More 
(https://youtu.be/I1GiZL60c80)  

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah men-
gajak yang lain untuk mengambil saat teduh

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung diiku-
ti dengan votum “Ibadah ini kita mulai dengan 
keyakinan bahwa satu-satunya jalan menuju 
takhta karunia Bapa sudah dibuka yaitu melalui 
pengurbanan Yesus Kristus yang sempurna di 
atas kayu salib dan yang telah diterapkan ke da-
lam hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita 
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah 
Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
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 Jemaat dipersilakan duduk.

Yesus Bayar Smua - KPPK 124
VERSE 1
Dengarlah sabda-Nya, kau yang tak berdaya,
datanglah kepada-Nya, kau ‘kan dapat sentosa

VERSE 2
Tiadalah padaku, suatu kebaikan,
tapi darah Tuhanku, memb’rikan kelepasan.

INTRUMENTAL 

PENGAKUAN DOSA
Yohanes 8:34
Kata Yesus kepada mereka: ”Aku berkata kepada-
mu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat 
dosa, adalah hamba dosa.

DOA PRIBADI
 
VERSE 3
Di depan tahta-Nya, s’karang ‘ku bertelut,
‘ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah.

BRIDGE
O puji Dia
Yang tlah bayar 
Hutang dosa semuanya (6x)
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INTELUDE

CHORUS
Yesus bayar s’mua, hutang dosaku,
dosa bagai kirmizi, jadi putih bersih (2x)

END

4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus,
Anak-Nya yang Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah
pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah
kanan Allah Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang 
mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja 
yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, 
pengampunan dosa,
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kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk)

5.   Petunjuk hidup baru
2 Korintus 5:17 
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah 
ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesung-
guhnya yang baru sudah datang. 

Nyanyian Jemaat
Allahku Dahsyat  
VERSE 1
Dari utara ke selatan
Terdengar pujian bagi Allah
Dari barat sampai ke timur
Nama Yesus disanjung tinggi

PRE CHORUS
Dari pulau-pulau, lembah-lembah
Gunung-gunung yang tinggi

VERSE 2
Kemuliaan-Nya disaksikan
Kebesaran-Nya dic’ritakan,
Yesus, Yesus, nama Yesus
Nama Yesus disanjung tinggi

PRE CHORUS
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CHORUS
Allahku dahsyat berkuasa
S’luruh bumi sujud menyembah, 
tinggikan nama-Mu
Allahku dahsyat berkuasa
S’luruh bumi sujud menyembah,
tinggikan nama-Mu, ho-oh

INTRO | VERSE 2 | PRE CHORUS

CHORUS 2X

INTERLUDE | PRE CHORUS 2x

CHORUS 2X

END
Tinggikan NamaMu 3x
Allahku Dahsyat

6. Pujian Firman
Mengikut Yesus - GMS  
VERSE 
S’mua kar’na anug’rah-Mu
Hari ini ada
Bukan kar’na kuatku
Namun kar’na Roh-Mu 

PRE CHORUS
Kubawa hatiku, penyembahanku
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Ku s’makin berkurang
Yesus s’makin bertambah

CHORUS
Mengikut Yesus
Itulah kesukaan hatiku
Kulepas semua hakku
Untuk mengenal kehendak-Nya dihidupku 
Mengiring Yesus
Itulah kekuatan hidupku
Kuyakin anug’rah-Nya mampu
Jadikanku hamba yang berkenan s’lalu

VERSE | CHORUS

INTERLUDE

PRE CHORUS 2X

CHORUS

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan 
No. Rekening BCA REC
-------------------------------------
REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
REC Merr: 0882-8888-09
REC Batam: 0887-8888-29
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REC Kutisari: 0887-8888-61
REC Darmo: 0889-8888-75
Diakonia REC: 0889-8888-16
Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus 

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 11

11. Pengumuman

12. Doxology


