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Belajar dari Pelayanan 
Paulus di Atena Bagian 3 
(Kisah Para Rasul 17:26-29)
Ev. Denny Teguh Sutandio, M.Th.

Pdt. Yakub Tri Handoko di dalam salah satu khotbahnya 
minggu lalu tanggal 14 Agustus 2022 menceritakan 
seorang bapak non-Kristen (sebut saja: X) yang 
membenci Kekristenan karena teman dari anak pak 
X (seorang Kristen) menunjuk patung sembahyang di 
rumah pak X dan berkata bahwa patung itu berhala 

T E A C H I N G
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dan harus dihancurkan. Sikap orang Kristen dalam 
memberitakan Injil jelas tidak dapat dibenarkan 
karena sikapnya yang memusuhi orang-orang non-
Kristen. Di sisi lain, beberapa orang Kristen bahkan 
teolog berusaha mengompromikan iman Kristen 
dengan dalih “toleransi,” lalu finalitas Kristus tidak lagi 
diberitakan. Di tengah ketidakseimbangan ini, Paulus 
memberitakan Injil dengan menyinggung common 
ground (dasar bersama) yang dipercayai oleh orang-
orang Atena sekaligus tetap memberitakan finalitas 
kebenaran.

Allah Sebagai Pencipta dan Pemelihara: Dasar 
Bersama dan Finalitas Kebenaran (ay. 26-27)
Paulus menjelaskan bahwa Allah bukan hanya 
menciptakan langit dan bumi, tetapi Ia menciptakan 
manusia dari Adam dan “menyerakkan” mereka ke 
seluruh bumi (ay. 26a). Hal ini mengingatkan kita 
pada penciptaan manusia dari Adam di Kejadian 
1 dan 2, kemudian Allah menyerakkan manusia 
ke seluruh bumi melalui Menara Babel di Kejadian 
11. Paulus mengajarkan bahwa Allah bukan hanya 
menciptakan semua manusia dari berbagai bangsa 
dan bahasa, tetapi juga tentang relasi manusia dengan 
Allah secara universal. Siapa pun manusia di dalam 
satu komunitas dapat berelasi dengan Allah. Filsafat 
Stoik juga mengajarkan bahwa manusia merupakan 
satu komunitas, namun Paulus mengajarkan bahwa 
manusia itu satu komunitas sekaligus terdiri dari 
berbagai bangsa dan bahasa (William J. Larkin, Acts).

Bahkan sebelum Ia menciptakan manusia, Paulus 
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berkata di ayat 26b, “Ia telah menentukan musim-
musim bagi mereka dan batas-batas kediaman 
mereka,” Ini berarti Allah juga telah menetapkan kapan 
dan di mana manusia yang akan Ia ciptakan itu hidup 
dan tinggal (Barclay M. Newman dan Eugene A. Nida, 
A Handbook on the Acts of the Apostles, 341). Hal 
ini membuktikan Allah yang menciptakan dunia dan 
manusia juga memeliharanya. Menariknya konsep ini 
bertentangan dengan konsep filsafat Yunani. Filsafat 
Epikuros percaya bahwa dewa itu begitu jauh dari 
manusia dan tidak mempedulikan urusan manusia. 
Filsafat Stoa percaya adanya dewa tertinggi, tetapi 
meresap ke dalam dunia (panteisme), sehingga dunia 
ditentukan oleh takdir dan manusia harus menjalankan 
tugas mereka (tanpa berurusan dengan dewa) (John R. 
W. Stott, The Message of Acts, 280).

Lalu, apa tujuan Allah menciptakan dan memelihara 
dunia ini? Di ayat 27, Paulus menjelaskan, “Allah 
melakukan itu supaya mereka mencari Dia. Mudah-
mudahan mereka bertemu dengan Dia pada waktu 
mereka mencari-cari-Nya. Tetapi sebenarnya Allah tidak 
jauh dari kita masing-masing.” (BIS) Filsafat Stoa akan 
menyetujui konsep Paulus karena penganut filsafat ini 
percaya bahwa prinsip keilahian dapat ditemukan di 
alam semesta dan kodrat manusia dan manusia harus 
berusaha untuk memahaminya semaksimal mungkin 
melalui penggunaan akal budi yang merupakan bagian 
dari keilahian tersebut (John B. Polhill, Acts, 374). 
Tampaknya tidak ada yang berbeda antara filsafat 
Stoa dan konsep Paulus, namun sebenarnya ada 
perbedaan yang signifikan. Paulus mengajarkan bahwa 
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manusia dapat mencari Allah karena Allah terlebih 
dahulu bukan hanya menanamkan prinsip-Nya di 
dalam alam dan diri manusia, tetapi menciptakan dan 
memelihara dunia (termasuk manusia). Lagipula, di 
ayat selanjutnya (ay. 30), Paulus menegaskan bahwa 
meskipun manusia dapat mencari Allah, itu tidak dapat 
mereka lakukan dengan upaya mereka sendiri karena 
dosa telah mengakibatkan mereka justru menjauh dari 
Allah. Intinya, John Stott berkata bahwa bukan Allah 
yang jauh dari kita, tetapi kita yang menjauh dari-Nya 
(Stott, The Message of Acts, 286).

Sebagaimana Paulus mengutip filsafat Yunani sebagai 
dasar bersama bagi orang-orang Atena dan dasar 
bersama itu sebagai media menyampaikan Injil, kita 
pun seharusnya berusaha mencari dasar bersama 
dengan orang-orang non-Kristen yang kita injili 
sambil tetap memberitakan Injil. Mengapa? Karena 
dengan kita berusaha mencari dasar bersama, kita 
di titik pertama berusaha menghormati kepercayaan 
orang lain yang berbeda dengan kita, namun tetap 
memberitakan kepercayaan kita yang berbeda total 
dengan kepercayaan orang lain tersebut.

Allah Sebagai Sumber Kehidupan: Dasar Bersama 
dan Finalitas Kebenaran (ay. 28-29)
Selain itu, Paulus juga mengajarkan konsep Allah 
sebagai sumber kehidupan dengan cara yang berbeda 
dengan filsafat Yunani yang dipercayai oleh orang-
orang Atena. Di ayat 28, ia berkata, “Sebab di dalam Dia 
kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah 
juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu: Sebab 
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kita ini dari keturunan Allah juga.” “Di dalam Dia kita 
hidup ,kita bergerak, kita ada” merupakan pernyataan 
orang-orang Yunani kuno dengan konsep panteistik di 
mana Allah meresap ke dalam alam semesta. Paulus 
mengutip pernyataan ini dan menafsirkan ulang 
dengan kerangka konsep Allah sejati yaitu Allah yang 
memberikan kehidupan, sehingga manusia dapat 
hidup, bergerak, dan ada (ay. 25) (Polhill, Acts, 375).

Kemudian, Paulus juga mengutip syair dari penyair 
Stoa, Aratus dari Soli yang hidup pada paruh pertama 
abad ketiga BCE dan Aratus mungkin telah mengutip 
sebuah himne untuk dewa Zeus dari penyair Cleanthes, 
“kita adalah keturunan-Nya.” Namun tentu saja para 
penyair Yunani memaksudkan “Nya” di sini merujuk 
pada Zeus. Paulus mengutip syair ini dan menafsirkan 
ulang dengan kerangka konsep Allah sejati yang ia 
kenal di mana manusia adalah ciptaan Allah (Polhill, 
Acts, 375).

Di sini, Paulus ingin mengajak orang-orang Atena untuk 
memahami bahwa Allah yang tidak mereka kenal itu 
sebenarnya dikenal Paulus dan Allah itu adalah Allah 
yang sejati yang merupakan sumber segala kehidupan 
khususnya bagi orang-orang Atena yang tidak 
mengenal Allah sejati tersebut. Ini berarti meskipun 
mereka tidak atau belum mengenal Allah sejati, Allah 
sejati tetap memberikan kehidupan kepada mereka. 
Allah ini jelas melampaui konsep orang-orang Atena 
yang menganggap Allah itu “tunduk” kepada manusia.
Karena Allah adalah sumber segala kehidupan dan 
manusia adalah ciptaan-Nya, maka konsekuensi 
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logisnya dijelaskan Paulus di ayat 29, “kita tidak 
boleh berpikir, bahwa keadaan ilahi sama seperti 
emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan 
keahlian manusia.” Kalau di ayat 24-25, ia mengkritik 
kuil dan mezbah orang-orang Atena, maka di ayat 
ini, ia mengkritik penyembahan berhala di mana 
penyembahan berhala adalah penghinaan terhadap 
Allah. Mengapa? Berhala adalah gambar yang manusia 
buat sebagai sarana menyembah Allah. Padahal 
manusia sendiri adalah gambar Allah yang diciptakan-
Nya untuk menyembah-Nya. Ketika manusia yang 
adalah gambar Allah yang seharusnya menyembah-
Nya malahan menciptakan gambar lain yaitu berhala 
sebagai sarana untuk menyembah Allah, maka berhala 
itu merupakan penghinaan terhadap-Nya (Polhill, 
Acts, 376). Ini mirip seperti seorang pencipta robot 
menciptakan robot agar robot menaati si penciptanya, 
kemudian robot tersebut bukannya menaati perintah 
si pencipta robot, tetapi robot tersebut menciptakan 
robot lain yang mirip si pencipta robot dan menaati 
robot lain tersebut, maka tindakan si robot itu 
jelas menghina si pencipta robot karena si robot 
menganggap si penciptanya tidak layak ditaati.

Konsep Allah sejati yang Paulus beritakan bukan hanya 
melampaui konsep Allah yang tidak dikenal oleh orang-
orang Atena, tetapi juga bertentangan dengan konsep 
orang-orang Atena. Inilah finalitas Kristus yang Paulus 
beritakan. Meskipun ia menyinggung dasar bersama, 
ia tetap memberitakan finalitas Allah sejati dengan 
tujuan agar orang-orang Atena menyadari bahwa 
filsafat yang selama ini mereka percayai sebenarnya 
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dalam satu sisi atas anugerah-Nya menuntun mereka 
kepada Allah sejati melalui pemberitaan Paulus dan 
tidak menyembah berhala atau ilah-ilah palsu. Finalitas 
ini menuntun orang-orang Atena mengambil sikap. 
Penginjilan sejati juga harus memberitakan finalitas 
Kristus dan berita ini mendorong orang-orang yang 
mendengarkannya mengambil sikap. Amin.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 2:
Bagaimana ternyata adanya Allah? 

Jawaban:
Terang kodrati sendiri dalam diri manusia, dan karya-
karya Allah memperlihatkan dengan jelas adanya Allah. 
Akan tetapi, hanya Firman-Nya dan Roh-Nyalah yang 
menyatakan Dia kepada manusia dengan secukupnya 
dan ampuh sehingga manusia dapat memperoleh 
keselamatan. 
a. Rom 1:19-20; Maz 19:1-3; Kis 17:28. b. 1Ko 2:9-10; 2Ti 
3:15-17; Yes 59:21.  
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1. Bersyukur kepada Tuhan, pada Rabu, 17 Agustus 
2022 kita semua merayakan Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kiranya 
Tuhan beranugerah atas Negara dan bangsa 
Indonesia. Bisa bertumbuh dan bangkit lebih 
cepat di berbagai sektor kehidupan. Berdoa 
juga untuk Kesatuan dan Persatuan Bangsa 
Indonesia, stabilitas keamanan dapat tetap 
terjaga, perekonomian dapat bangkit kembali di 
tengah endemi Covid-19. 

2. Berdoa untuk sekolah-sekolah teologi yang ada 
di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan 
memampukan para dosen dan pengurus untuk 
memberikan pembentukan karakter dan teologi 
yang benar bagi para mahasiswa, sehingga kelak 
lahir hamba-hamba Tuhan yang berkualitas 
secara karakter dan pengajaran. Berdoa untuk 
para calon hamba-hamba Tuhan yang saat ini 
sedang dibina dan dibentuk di sekolah teologia. 
Kiranya Tuhan semakin memantapkan panggilan 
mereka dan Tuhan juga memampukan mereka 
untuk melewati setiap proses.

Pokok Doa Syafaat
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Pernikahan yang
Luar Biasa

C A R E
All About Marriage

Jonathan memutuskan untuk tidak menerima orang-
orang yang “tanpa komitmen” menjadi anggota 
jemaatnya. Ia telah mendiskusikan hal ini dengan 
Sarah, dan keduanya menyadari bahwa hal ini 
akan menjadi masalah besar. Mengapa? Karena ia 
menentang apa yang selama ini dilakukan kakeknya, 
Solomon Stoddard, yang telah menjadi pendeta di 
situ selama lebih dari lima puluh tahun. Jonathan 
memprediksi, jika ia mengubah prosedur yang telah 
ditetapkan kakeknya, ia pasti akan “dipecat”. 

Jonathan & Sarah Edwards (3)
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[MENINGGALKAN NORTHAMPTON]
Jonathan harus mempertimbangkan segalanya. Ada 
sebuah universitas yang menawarinya untuk menjadi 
rektor. Komite universitas tersebut mengusulkan, 
“Lebih baik Anda melepaskan diri dari segala kesulitan 
ini.” Menurut Sarah, “Edwards menjawab bahwa ia 
tidak boleh melarikan diri dari semua itu.”

Di tengah ketidaktentraman ini, Sarah dipanggil ke 
Boston untuk menjaga seorang kerabat yang sudah 
tua dan terkena stroke. Setelah di sana beberapa 
minggu, Jonathan menulis surat kepada istrinya. 
“Sahabatku yang terkasih”, dan menyatakan betapa 
anaknya yang kecil rewel karena ia tidak di rumah… 
ia menutup suratnya dengan kalimat, “Rasanya sudah 
seabad kami tidak bersamamu.”

Pada tahun 1750, banyak masalah berdatangan. 
Sarah baru saja melahirkan anaknya yang kesebelas, 
dan dua bulan kemudian ia terkena demam rematik. 
Pada musim semi tahun itu, penduduk kota menjauhi 
keluarga Edwards, bahkan tidak mau berbicara 
dengan mereka bila bertemu di jalan. Orang yang 
hadir di gereja tinggal sedikit. Surat petisi agar Edwards 
diberhentikan sebagai pendeta diedarkan, dan dua 
ratus jemaat gereja menandatanganinya. Akhirnya, 
pada pertengahan tahun itu Jonathan dipecat.

Setelah 23 tahun tinggal di Northampton, Jonathan 
yang berusia 46 tahun dan Sarah yang berusia 40 
tahun terpaksa pindah.
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[MENJADI UTUSAN INJIL DI STOCKBRIDGE]
Edwards tertekan dan merasa tidak berdaya. Ia 
mengakui “tidak mampu melakukan apa pun selain 
belajar atau melakukan penelitian”.

Warga Northampton sendiri kesulitan memperoleh 
pendeta pengganti Edwards. Jadi sesekali Jonathan 
masih berkhotbah di gereja itu. Ia berkhotbah tanpa 
menyimpan kepahitan. Sementara itu, Sarah dan 
putri-putrinya bekerja merenda baju, menyulam, dan 
melukis kipas. Semua itu mereka pasarkan di Boston.
Kemudian datanglah panggilan untuk menjadi utusan 
Injil bagi orang-orang Indian di Stockbridge. Di sana 
jemaatnya terdiri dari beberapa keluarga kulit putih 
dan 42 orang Indian. Jonathan berkhotbah – di 
sebuah ruangan kecil yang sesak, dengan seorang 
penerjemah khotbahnya – kepada jemaat yang 
kebanyakan orang Indian, yang mengolesi tubuhnya 
dengan minyak beruang untuk melindungi diri dari 
cuaca musim dingin.

Saat menulis surat kepada ayahnya di Windsor, 
Jonathan menjelaskan, “Sarah dan anak-anak 
menyukai… tempat ini lebih dari yang mereka duga. 
Di sini kami hidup dalam kedamaian yang sudah lama 
tidak kami rasakan. Orang-orang Indian itu tampaknya 
menyukai keluarga kami, terutama Sarah.”

Memiliki jemaat yang kecil memberinya kesempatan 
untuk menulis buku. Karyanya yang paling terkenal, 
On the Freedom of the Will, ditulis di Stockbridge.
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Namun, Jonathan dan Sarah sempat frustrasi. 
Jonathan berusaha menyesuaikan khotbahnya 
dengan tingkat pemahaman orang-orang Indian itu, 
tetapi ia sadar perbedaan bahasa dan budaya di 
antara mereka telah menjadi penghalang.

Ketika perang antara orang Indian dan Perancis 
memanas pada tahun 1754, pelayanan misi 
Jonathan benar-benar terhenti. Jemaatnya sebagian 
mendukung Perancis, ada yang mendukung Inggris, 
dan sebagian lagi siap berperang melawan keduanya.
Selama tiga tahun, keluarga ini tinggal di tengah 
suasana perang. Banyak penduduk kulit putih 
berdatangan dari jauh untuk tinggal sementara di 
kamp penampungan. Empat prajurit tinggal di rumah 
Edwards. Selanjutnya, Sarah menyerahkan bon 
kepada pemerintahan kolonial atas makanan untuk 
800 orang dan 7 galon rum.

[MENJADI REKTOR DI NEW JERSEY]
Putrinya, Esther, yang telah menikah dengan 
Aaron Burr, seorang profesor muda, berkunjung ke 
orangtuanya di Stockbridge. Saat itu masa perang. Ia 
berdiskusi dengan ayahnya tentang masalah rohani 
yang sedang ia hadapi. “Saya mengutarakan semua 
kesulitan saya… Ia pun melepaskan keraguan yang 
menyusahkan dan mematahkan semangat saya. 
Ia… mendekatkan saya kepada Allah… Oh, sungguh 
merupakan anugerah… mempunyai ayah dan 
pembimbing seperti ini.”
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Perang antara orang Perancis dan Indian akhirnya 
mereda. Tatkala Jonathan dan Sarah siap memulai 
lagi, tiba-tiba datang kabar bahwa menantu mereka, 
Aaron Burr, meninggal dunia.

Lima hari kemudian, Princeton University menawari 
Jonathan Edwards untuk menggantikan menantunya 
sebagai rektor. Secara fisik maupun emosi, Jonathan 
tidak berminat menerima tawaran itu. Ia membalas 
surat itu, “Dalam banyak hal… Saya tidak cakap dalam 
berkomunikasi, tetapi terutama dalam memimpin 
sebuah universitas.” Ia menambahkan, “Saya rasa 
saya lebih mampu menulis daripada berbicara.”

Namun dewan pengawas Princeton menganggap 
balasan surat Jonathan merupakan “pernyataan 
keraguan”, bukan “penolakan”, sehingga mereka 
mengirim utusan ke Stockbridge untuk meyakinkan 
dewan gereja setempat bahwa Edwards lebih 
dibutuhkan di New Jersey.

Oleh karenanya, pada Januari 1758, Jonathan menuju 
New Jersey. Ia dilantik sebagai rektor pada bulan 
berikutnya. Sarah akan menyusul secepatnya.

Namun pada bulan Maret, setelah beberapa minggu 
menjabat sebagai rektor, Jonathan terkena cacar. 
Saat ia terbaring sekarat, ia berbicara banyak tentang 
istri dan anak-anaknya. “Sampaikan cintaku yang 
terdalam,” ucapnya, “kepada istriku yang terkasih, dan 
beritahukan kepadanya bahwa pernikahan luar biasa 
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yang berjalan begitu lama di antara kami melibatkan 
sesuatu yang rohani… Dan untuk anak-anakku, kini 
kalian akan hidup tanpa ayah, dan aku berharap 
kondisi itu mendorong kalian untuk mencari Bapa 
surgawi yang takkan mengecewakan kalian.”

Sebelum meninggal, ia berkata kepada salah satu 
putrinya yang berada di sisi pembaringan, “Percayalah 
kepada Allah dan kau tidak perlu takut lagi.”

Dua minggu sepeninggal Jonathan, Sarah menulis 
surat kepada salah seorang anaknya, “Sayang, Ibu 
ingin mengatakan sesuatu. Allah yang kudus dan baik 
telah menyelimuti kita dengan awan gelap… Namun, 
Dia telah membuat Ibu mengagungkan kebaikan-Nya 
karena kita telah diberi kesempatan hidup sekian 
lama bersama ayahmu…”

Enam bulan kemudian, tak lama setelah sang suami 
meninggal, Sarah terkena disentri yang parah dan 
meninggal pula dalam usia 48 tahun.

Cuplikan Bab 3: Alike? But Oh, So Different
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Pergumulan
Baby Boomers
Kristen Tionghoa
di Indonesia
Ev. Denny Teguh Sutandio, M.Th.

Di sekitar kita, kita pasti berelasi dengan orang-
orang dari berbagai generasi yang berbeda dengan 
kita. Salah satu generasi tersebut adalah generasi 
baby boomers. Generasi ini terdiri dari orang-orang 
yang lahir tahun 1946-1964. Seorang kakak tingkat 
saya di STT-SAAT menyebutnya sebagai generasi 
kolonial yang dibedakan dengan generasi milenial 

T E A C H I N G
Q & A
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(generasi Y yang lahir tahun 1981-1996). Istilah 
baby boomers berasal dari Biro Sensus Amerika 
Serikat yang mengumpulkan data dari seluruh warga 
Amerika Serikat dan hasilnya, pada tahun 1946-1964 
merupakan momen lonjakan besar kelahiran setelah 
Perang Dunia II. Secara umum, generasi ini memiliki 
karakteristik yang cukup positif yaitu berkomitmen 
tinggi, mandiri, dan kompetitif (https://www.kompas.
com/tren/read/2021/12/26/170000565/mengenal-
apa-itu-generasi-baby-boomers-x-y-z-millenials-dan-
alpha?page=all). Karakteristik ini muncul karena 
latar belakang keluarga dan kehidupan mereka di 
zamannya yaitu mereka dididik dengan disiplin yang 
keras dan ketat, sehingga mereka memiliki mental 
kuat, prinsip kuat, dan sangat berdedikasi (https://
www.gramedia.com/literasi/generasi-baby-boomers-
x-y-z-alpha/). Konsep ini lebih terlihat secara khusus 
dianut oleh baby boomers dari keturunan Tionghoa. 
Baby boomers dari keturunan Tionghoa bukan hanya 
sekadar dididik oleh orang tua dengan disiplin keras, 
tetapi orang tua mereka mempengaruhi mereka 
dengan filsafat atau kepercayaan Tiongkok, salah 
satu Konfusianisme atau Khonghucu. 

Konfusianisme dan Baby Boomers Tionghoa
Konfusianisme mengajarkan beberapa konsep yang 
tentu saja positif, misalnya hidup berintegritas, tidak 
mementingkan diri sendiri, dll. Kong Zi sebagai nabi 
dalam Konfusianisme memiliki empat pantangan, 
yaitu “tidak berprasangka. Tidak mengharapkan yang 
terjadi harus sesuai dengan keinginannya. Tidak keras 
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kepala mempertahankan pendapat. Tidak melekat ke-
aku-annya.” (Andri Wang, The Wisdom of Confucius, 
Bab 9.4). Bahkan Peraturan Emas Khonghucu 
berbunyi, “Apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan 
terhadap kita, janganlah lakukan itu kepada orang 
lain.” Peraturan emas ini mirip dengan Peraturan 
Emas Yesus di Matius 7:12, “Segala sesuatu yang 
kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, 
perbuatlah demikian juga kepada mereka.”

Semua konsep positifnya didasarkan pada 
kepercayaan Kong Zi bahwa manusia diciptakan 
oleh Tuhan (Shang Di) secara khusus yang berbeda 
dengan ciptaan lainnya di dunia ini, yaitu roh manusia 
pada awalnya baik karena roh manusia diberikan 
oleh Tuhan sebuah watak sejati (xing (性)) Wujud dari 
watak sejati berupa benih-benih kebajikan: ren 仁 
(cinta kasih), yi 義 (kebenaran/keadilan/kewajiban), 
li 禮 (kesusilaan), dan zhi 智 (kebijaksanaan). Dari 
watak sejati ini, manusia dapat mengembangkannya, 
sehingga mencapai Jun Zi (君子) yang didefinisikan oleh 
Andri Wang, “laki-laki yang penuh kebajikan, berbakti 
kepada orangtua, sopan santun, berlapang dada mau 
memaafkan orang lain dan tidak bicara sembarangan.” 
(The Wisdom of Confucius, xxi) Sederhananya, Jun Zi 
adalah manusia dengan karakter sempurna. Karena 
manusia pada waktu lahir itu baik, maka Khonghucu 
tidak mengakui adanya dosa. Bagi Khonghucu, yang 
ada hanyalah kesalahan yang disebabkan oleh nafsu 
yang tidak dikendalikan, situasi luar di luar kendali 
kita, kebiasaan buruk, maupun kurangnya pendidikan 
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untuk mengembangkan watak sejati tersebut. Oleh 
karena itu, solusi atas dosa adalah mengembangkan 
etika dan tata krama yang baik, sehingga terciptalah 
keharmonisan antara tubuh dan roh manusia yang 
merupakan tujuan tertinggi agama Khonghucu.

Pentingnya etika mengakibatkan Kong Zi mengajarkan 
konsep berbakti kepada orang tua yang hampir mirip 
seperti penyembahan berhala. Misalnya, Kong Zi 
mengajarkan, “Anak yang berbakti kepada orang tua, 
bila orang tua memiliki kekurangan atau kesalahan, 
harus memberitahukannya dengan kata-kata lembut 
dan sopan Bila orang tua tidak mau menerima 
pemberitahuannya, sebagai anak harus terus berbakti 
kepada orang tua, tidak membangkang. Meskipun 
merasa dongkol dan khawatir, tetap tidak boleh 
mengeluarkan keluhan serta kedongkolan kepada 
orang tua.” (The Wisdom of Confucius, IV.15, 42-43). 
Bahkan berbakti kepada orang tua termasuk menaati 
kemauan orang tua ketika orang tua sudah meninggal. 
Kong Zi mengajarkan, “Bila ayah masih hidup, ayahlah 
yang mengawasi dan mengarahkan cita-cita anaknya. 
Jika ayah sudah tiada, anak harus mengawasi dirinya 
sendiri, apakah dia masih mengikuti nasihat almarhum 
ayahnya atau tidak. Kalau mampu bertahan selama 
tiga tahun tidak menyimpang dari nasihat ayahnya, 
baru bisa dikatakan dia adalah anak yang menaati 
nasihat ayahnya.” (The Wisdom of Confucius, I.11, 6)



E-Magazine
21 Agustus 2022

22

Konfusianisme dan
Baby Boomers Tionghoa “Kristen”
Ironisnya adalah beberapa atau mungkin banyak 
baby boomers Tionghoa yang mengaku beragama 
“Kristen” ternyata masih mengadopsi pemikiran 
Konfusius di dalam seluruh kehidupannya. Misalnya, 
ada baby boomers Tionghoa “Kristen” yang masih 
percaya bahwa anak dilahirkan seperti kertas putih 
alias baik dan anak itu menjadi lebih baik atau tidak 
baik karena pendidikan orang tuanya. Oleh karena 
itu, tugas orang tua menurut baby boomers Tionghoa 
“Kristen” adalah mendidik anak-anaknya untuk 
berbakti kepada orang tua. Mungkin mereka tidak 
mengajarkan berbakti kepada orang tua setelah orang 
tua meninggal karena mereka mengaku “Kristen,” 
tetapi mereka mengajarkan berbakti kepada orang 
tua dalam setiap aspek kehidupan anaknya bahkan 
ketika anaknya sudah menikah dan dikaruniai anak. 
Berbakti ini didefinisikan sebagai taat mutlak kepada 
orang tua dengan alasan orang tua sudah banyak 
“makan asam garam” alias berpengalaman daripada 
anak muda. Taat mutlak ini diwujudkan melalui ketika 
orang tua berkata apa pun, anak harus mendengarkan 
dan menyetujuinya. Ketika anaknya tidak menyetujui 
perkataan orang tua, anak dianggap membangkang. 
Misalnya, mertua dari satu anggota DG saya pernah 
berkata kepada anggota DG saya (menantunya) 
bahwa zaman di mana mertua ini hidup, tidak ada 
anak autis, mengapa zaman sekarang, banyak anak 
autis. Perkataan ini tidak dapat dibuktikan secara 
ilmiah karena Virginia Sole-Smith menyebutkan 
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bahwa autisme sudah ada sejak tahun 1908 (https://
www.parents.com/health/autism/the-history-of-
autism/). Ketika anggota DG saya tidak menyetujui 
perkataan mertuanya, mertuanya diam saja. 
Bukankah ini membuktikan bahwa orang tua sudah 
seperti Tuhan yang tidak bersalah? Kalau di dalam 
Kekristenan Injili, kita percaya ketidakbersalahan 
(inerrancy and infallibility) Alkitab, maka di dalam 
kebudayaan Tionghoa “Kristen,” pengakuan imannya 
adalah ketidakbersalahan (inerrancy and infallibility) 
generasi baby boomers.

Karena dianggap lebih berpengalaman ditambah 
pentingnya etika dan tata krama di dalam 
Konfusianisme, tidak heran, bagi beberapa baby 
boomers Tionghoa Kristen, yang terpenting bukan 
Kristus yang mati disalib dan bangkit, tetapi etika. 
Percuma berkhotbah, ngomongin Injil, dll, tetapi tidak 
beretika yang didefinisikan sebagai tidak menaati 
semua nasihat baby boomers yang dianggap paling 
baik dan benar. 

Panggilan Injil bagi
Baby Boomers Tionghoa “Kristen”
Beretika tentu tidak salah. Sebagai orang Kristen, kita 
dapat mengapresiasi banyak konsep Kong Zi yang 
baik bahkan menginspirasi kita sebagai orang Kristen 
di abad ini. Misalnya, “Kata-kata yang dihias dan sikap 
yang berpura-pura seperti orang ‘baik yang rendah 
hati’, orang yang seperti itu jarang sekali punya hati 
yang baik.” (Wisdom of Confucius, I.3). Ini berarti 
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jadilah orang yang tulus, bukan mbasahi lambe atau 
berpura-pura untuk mengeruk keuntungan pribadi. 
Konsep ini “menampar” beberapa pendeta yang 
berkhotbah dengan kata-kata yang nampak “rohani,” 
“bijaksana,” dan “dewasa,” namun mereka tidak 
melakukan apa yang dikhotbahkan. Bahkan Kong Zi 
mengajar kita untuk tidak merendahkan orang lain 
dengan berkata, “Tidak malu bertanya kepada orang 
yang lebih rendah” (Wisdom of Confucius, V.4). Konsep 
ini jelas “menampar” beberapa baby boomers Kristen 
yang rajin “family altar” di keluarganya atau mengkritik 
khotbah pendeta lain, tetapi merendahkan asisten 
rumah tangga atau anaknya yang dianggap “kurang 
berpengalaman” daripada baby boomers.

Namun Alkitab jelas mengajarkan konsep yang 
sangat bertentangan dengan Konfusianisme di mana 
Alkitab dengan jelas bahwa manusia dikandung 
di dalam natur dosa asal (Rm. 3:23; Mzm. 51:7), 
sehingga manusia mustahil berbuat baik apalagi 
memiliki karakter sempurna seperti yang dipercayai 
oleh Konfusianisme. Dosa bukan sekadar kesalahan, 
tetapi perlawanan sengaja terhadap Allah dan 
akibatnya adalah maut atau kematian (Rm. 6:23). 
Mengapa? Karena dosa adalah melawan Allah yang 
kekal, sehingga dosa itu bersifat kekal dan akibatnya 
pun juga kekal. Solusi terhadap dosa bukan sekadar 
beretika, tetapi Allah mengutus Kristus mati menebus 
dosa umat pilihan-Nya, sehingga mereka terlepas 
dari kuasa dosa dan beroleh hidup kekal (Yoh. 3:16). 
Allah menyelamatkan umat-Nya dengan tujuan agar 
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mereka hidup bagi Allah (2Kor. 5:15), salah satunya 
dengan menghadirkan Kerajaan Allah di mana pun 
dan kapan pun mereka hidup dan berkarya (Ef. 2:10). 
Dengan kata lain, Kristus menebus orang percaya 
agar orang percaya memiliki etika yang berpusat 
pada Allah. Namun etika yang berpusat pada Allah 
bukan etika yang manusia lakukan sepenuhnya, 
tetapi etika yang manusia lakukan berdasarkan 
anugerah Allah di dalam Kristus. Ini berarti bahwa 
fokus orang percaya beretika bukan menjadi 
orang percaya yang berkarakter sempurna, tetapi 
berfokus pada Kristus yang telah menebus orang 
percaya. Paulus menggambarkannya di 1 Korintus 
15:10, “Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah 
sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia 
yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. 
Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari pada 
mereka semua; tetapi bukannya aku, melainkan kasih 
karunia Allah yang menyertai aku.” Anugerah Allah 
mendorong Paulus bekerja lebih keras bagi Allah, 
namun ketika ia bekerja keras, itu bukan dia yang 
bekerja, tetapi anugerah-Nya yang memampukannya. 
Paulus sedang mengajarkan konsep “dari anugerah 
kepada anugerah.” Konsep ini menyadarkan kita 
bahwa apa pun yang kita kerjakan fokusnya bukan 
agar kita semakin berkarakter sempurna, tetapi agar 
Allah dimuliakan.

Dari sini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika 
ada baby boomers Tionghoa Kristen yang belum 
memahami iman Kristennya perlu diinjili ulang agar 



E-Magazine
21 Agustus 2022

26

mereka memahami Injil dan menerapkannya dalam 
kehidupan mereka sehari-hari secara konsisten. Injil 
bukan hanya untuk orang-orang yang belum percaya, 
tetapi bagi orang yang mengaku diri “percaya,” tetapi 
tidak sungguh-sungguh percaya.

Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, saya tidak sedang 
mengeneralisasi semua baby boomers Tionghoa 
Kristen pasti imannya salah karena saya percaya 
pasti ada beberapa baby boomers Tionghoa Kristen 
yang benar-benar mengerti iman Kristennya dan 
menerapkannya dengan bijaksana. Yang saya 
ingin tekankan adalah apakah baby boomers atau 
kaum milenial Tionghoa yang berani mengaku 
diri Kristen benar-benar memahami imannya dan 
menerapkannya dan tidak mencampurnya dengan 
filsafat Konfusianisme yang beberapa konsepnya 
bertentangan dengan Alkitab. Hal ini tidak berarti 
semua filsafat Konfusianisme ditolak karena seperti 
yang telah kita pelajari di atas, ada beberapa atau 
mungkin banyak perkataan Kong Zi yang patut 
dihargai bahkan menjadi refleksi bagi orang Kristen, 
namun tentu saja ada beberapa konsep utama Kong 
Zi lainnya harus diuji berdasarkan Alkitab. Amin.
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Allah yang
Tidak Dikenal
Sumber: Dasar-dasar iman Kristen
Oleh James M. Boice

(Lanjutan 14 Agustus 2022)
Menolak Pengenalan akan Allah 
Pada titik ini kita telah sampai pada sumber yang 
sesungguhnya dari permasalahan manusia. Manusia 
telah menolak permulaan pengenalan akan Allah 
karena alasan-alasan moral dan psikologis. Tetapi 
mereka menemukannya bahwa mereka tidak mungkin 
berhenti hanya di sana. Mereka telah menolak Allah; 
tetapi mereka tetap adalah ciptaan-ciptaan Allah dan 
memiliki suatu kebutuhan akan Allah (atau sesuatu 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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seperti Dia) dalam susunan intelektual dan moral 
mereka. Karena mereka tidak bersedia mengenal Allah 
yang sejati dan tetap juga tidak bisa tanpa Dia, mereka 
menciptakan allah-allah pengganti untuk mengambil 
tempat-Nya. Allah-allah ini mungkin adalah hukum-
hukum ilmiah yang rumit dari budaya kita, dewa-dewa 
dan dewi-dewi dari dunia Yunani dan Romawi atau 
patung-patung dari agama kekafiran yang buruk dan 
menyerupai binatang. 

Keuniversalan agama di atas planet ini bukan karena 
manusia menjadi pencari-pencani Allah, seperti 
pendapat beberapa orang. Sebaliknya ini terjadi 
karena mereka tidak mau memiliki Allah, namun 
membutuhkan sesuatu untuk mengambil tempat 
Allah. 

Proses penolakan ini adalah proses tiga tahap yang 
terkenal bagi psikolog-psikolog kontemporer: trauma, 
represi (penekanan), dan substitusi (penggantian). 
Dalam analisisnya tentang atheisme, Sproul 
menunjukkan bahwa konfrontasi dengan Allah sejati 
menyebabkan goncangan dan luka pada manusia. 
Ini adalah peristiwa yang traumatik. Akibatnya, kita 
menekan apa yang kita ketahui. “Tidak ada trauma 
jika mata selamanya ditutup sehingga tidak ada 
cahaya yang masuk. Tetapi mata menutup sebagai 
reaksi terhadap kejutan cahaya - setelah mengalami 
rasa sakit.” Maksud poin penting di sini adalah bahwa 
pengenalan akan Allah, meskipun ditekan, tidak 
hancur. Pengenalan itu tetap utuh, meskipun dikubur 
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dalam-dalam di dalam alam bawah sadar. Karena itu 
kekosongan dirasakan, dan penggantian Allah yang 
sejati dengan “apa yang bukan Allah” pun terjadi. 
 
Murka Allah 
Maka akhirnya kita sampai kepada pernyataan Paulus 
yang pertama, setelah membahas tiga poin utama 
dari perikop itu dalam urutan yang terbalik: murka 
Allah secara adil dinyatakan terhadap manusia kareng 
mereka menindas pengenalan akan Allah yang jelas 
bagi mereka. 
 
Beberapa orang sangat terganggu dengan ajaran 
bahwa Allah alam semesta yang agung menunjukkan 
murka. Mereka memahami bahwa Allah adalah Allah 
yang mengasihi, dan memang ia adalah Allah yang 
demikian, dan mereka tidak dapat melihat bagaimana 
Allah dapat memiliki satu karakter (kasih) juga karakter 
yang lain (murka). Dalam hal ini mereka gagal dalam 
memahami atau mengenal Allah. Allah yang tidak 
memiliki kemurkaan terhadap dosa adalah Allah yang 
cacat atau timpang. la kekurangan sesuatu. Allah 
itu sempurna dalam kasih-Nya. Ini memang benar. 
Tetapi Allah juga sempurna dalam murka-Nya, seperti 
yang Paulus katakan kepada kita dalam Surat Roma, 
“nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman 
manusia.” 
 
Dalam penyajian yang logis atas doktrin apa pun, 
murka Allah adalah kebenaran pertama yang harus 
kita pelajari tentang Dia. Mengapa Paulus tidak 
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memulai dengan mengatakan bahwa kasih Allah 
dinyatakan dari sorga? Ini bukan karena Allah itu 
bukan kasih, karena memang Ia adalah kasih, seperti 
yang akan Paulus tunjukkan kemudian. Tetapi, ini 
adalah supaya kita mengakui kebutuhan rohani kita 
yang mendalam dan disiapkan untuk menerima 
pengenalan akan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, 
Sang Juruselamat, di mana hanya di dalam Dia kita 
dapat menerima pengenalan tersebut. Jika manusia 
datang kepada Allah dengan menyombongkan apa 
yang menurut mereka adalah pengetahuan rohani, 
Allah akan menyatakan mereka tidak tahu apa pun. Jika 
mereka datang kepada Allah dan menyombongkan 
prestasi-prestasi mereka sendiri, Allah tidak dapat 
dan tidak akan menerima mereka. Tetapi jika mereka 
datang dengan rendah hati, mengakui bahwa mereka 
sesungguhnya telah menolak apa yang telah dengan 
jelas dinyatakan tentang Allah dalam alam, sehingga 
mereka tidak bisa berdalih, bahwa murka Allah 
pantas ada di atas mereka, maka Allah akan bekerja 
dalam hidup mereka. Ia akan menunjukkan bahwa 
Ia sudah membuat satu jalan untuk menghapus 
murka sebenarnya yang layak mereka terima, bahwa 
Yesus telah menanggungnya, dan bahwa sekarang 
terbuka jalan bagi pertumbuhan mereka baik dalam 
kasih maupun pengenalan akan Allah yang adalah 
keselamatan. 
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Haruskah orang Kristen 
menyembah Maria
(Luk. 1:28)?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Maria, ibu Yesus adalah salah satu tokoh yang 
berpengaruh di dalam Katolik Roma. Di dalam Katolik 
Roma, bentuk penyembahan tertinggi hanya kepada 
Allah (latria), namun bentuk penghormatan kedua di 
bawahnya yaitu hyperdulia ditujukan kepada Maria 
sebagai manusia istimewa di atas manusia lain karena 
dia adalah “Bunda Allah” dan “Ratu Surga.” Biasanya 
Katolik Roma mendasarkan teologi mereka dari Lukas 
1:28. Benarkah konsep demikian?

T E A C H I N G
Do You Know?
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Sebagai orang Protestan, kita menghormati Maria 
sebagai “ibu Tuhanku” (Luk. 1:43) dalam arti ibu 
kandung dari Tuhan Yesus. Namun hal ini tidak 
berarti kita menghormati Maria dalam pengertian 
“menyembah” Maria seperti yang dipercayai 
oleh Katolik Roma. Katolik Roma memang tidak 
menyembah Maria setara dengan Tuhan Yesus, tetapi 
mereka mengagungkan Maria secara berlebihan 
dengan percaya salah satu konsep yaitu Maria 
dikandung tanpa noda dosa karena Maria melahirkan 
Yesus yang tanpa dosa. Pengagungan berlebihan 
apalagi diambil dari Lukas 1:28 jelas tidak dapat 
dibenarkan. Alasannya: 

Pertama, memang benar di Lukas 1:28, Maria 
disebut orang yang  dikaruniai atau diperkenan oleh 
Allah, tetapi arti “dikaruniai” bukan berarti Maria 
merupakan wanita yang paling diberkati dari antara 
semua wanita. Lalu, apa artinya? Kata “dikaruniai” 
dalam teks Yunaninya kecharitōmenē dari kata dasar 
charitoō (kata kerja) dan menariknya, kata Yunani 
yang mirip muncul di ayat 30 yaitu charis (kata 
benda) yang diterjemahkan oleh LAI sebagai “kasih 
karunia.” Kasih karunia seperti apa yang malaikat 
Gabriel maksud? Kalau kita membaca ayat 31, kita 
mendapatkan penjelasannya, “Sesungguhnya engkau 
akan mengandung dan akan melahirkan seorang 
anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia 
Yesus.” Ini berarti kasih karunia yang dimaksud 
adalah Maria diperkenan oleh Allah untuk melahirkan 
bayi Yesus. Menariknya sejak ayat itu hingga ayat 37, 
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tidak ada satu pun perkataan malaikat Gabriel yang 
“memuji” Maria. Bahkan di ayat 38, Maria menjawab 
perkataan malaikat Gabriel, “Sesungguhnya aku 
ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 
perkataanmu itu.” Deskripsi ini menjelaskan bahwa 
Maria yang dikaruniai Allah adalah ia yang dikaruniai 
untuk melahirkan bayi Yesus dan ia taat kepada 
penetapan Allah ini.

Kedua, Maria yang dikaruniai Allah di ayat 28 mengaku 
di ayat 46-47, “Jiwaku memuliakan Tuhan, dan 
hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku.” Ini 
berarti dia adalah orang berdosa yang memerlukan 
Juruselamat (https://defendinginerrancy.com/
bible-solutions/Luke_1.28ff.php). Jika Maria disebut 
penebus bersama Kristus (co-redemptix) di dalam 
Katolik Roma, maka mengapa Maria mengaku bahwa 
ia memerlukan Juruselamat?

Ketiga, kalau “dikaruniai” di Lukas 1:28 dimengerti 
sebagai pengagungan Maria sebagai wanita yang 
palling diberkati dari semua wanita, maka jangan 
salah, kata dasar Yunani yang sama charitoō di Efesus 
1:6, “supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, 
yang dikaruniakan-Nya (charitoō) kepada kita di dalam 
Dia, yang dikasihi-Nya.” Paulus mengalamatkan ayat 
ini kepada semua jemaat Efesus (dan kita yang tinggal 
di Indonesia, tentunya). Ini berarti orang-orang 
percaya juga dikaruniai Allah. Apakah hal ini berarti 
orang percaya paling diberkati dari semua orang 
dalam arti orang percaya tanpa noda dosa seperti 
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Maria yang dipercaya oleh Katolik Roma tanpa noda 
dosa? Jelas tidak.

Protestan menghormati Maria, tetapi menghormati 
dalam porsi yang sesuai dengan Alkitab yaitu 
menghormatinya sebagai ibu dari Tuhan Yesus, 
tetapi tidak mengagungkan Maria sebagai pribadi 
yang tanpa noda dosa dan menjadi penebus bersama 
Kristus. Pengagungan seperti itu jelas menempatkan 
Maria setara dengan Kristus yang tanpa noda 
dosa dan itu jelas secara tidak sadar merupakan 
penghujatan kepada Kristus. Bukan hanya Maria 
yang dikaruniai Allah, kita sebagai orang percaya 
pun juga dikaruniai Allah karena kita telah mendapat 
anugerah keselamatan di dalam Kristus, meskipun 
kita masih bisa berdosa. Ini berita sukacita yang Allah 
anugerahkan kepada kita yang tidak layak ini.
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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 14 Agustus 2022)
Mungkin  saat mereka dilahirkan di Negara asal, para 
anak misionaris ini masih terlalu kecil dan semenjak 
itu mereka hidup di dua atau lebih Negara. Mereka 
sering merasa tidak nyaman di Negara asal orang tua 
mereka. Hal ini dapat menyebabkan rasa bersalah 

M I S S I O N
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dalam diri anak-anak misionaris yang secara diam-
diam berharap berharap mereka tinggal saja bersama 
teman-teman mereka di ladang misi dari pada ikut 
orang tua mereka pulang ke tempat asal. Sering 
dikatakan bahwa mereka merasa paling nyaman di 
atas pesawat di antara kedua negara. Bayangkanlah 
anak-anak muda ini masuk ke sebuah kelompok muda-
mudi gereja di Amerika Serikat untuk pertama kalinya 
sebagai seorang remaja. Mereka tidak mengenal 
musisi-musisi terkenal, bintang-bintang film terbaru, 
atau bahkan bagaimana harus berpakaian seperti 
yang diharapkan. Tekanan teman sebaya dan bahkan 
olok-olok dapat membuat  seorang anak misionaris 
kewalahan. Walaupun begitu anak-anak misionaris 
memiliki keahlian-keahlian yang tidak dimiliki teman-
teman mereka yang sebaya dengan mereka di budaya 
asal orang tua mereka. Saya mengenal anak-anak 
misionaris yang bepergian antar negara sendirian 
ketika mereka masih remaja, dan mencegat sebuah 
taksi ke Hongkong untuk berbelanja pakaian untuk 
tahun ajaran depan, ketika sedang dalam sebuah 
persinggahan panjang. 

Manfaat-manfaat tumbuh sebagai seorang anak 
misionaris dan menjadi anak dari sebuah budaya 
ketiga adalah fenomenal. Anak-anak misionaris belajar 
bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta benda 
material, karena teman-teman mereka di lapangan 
bisa tetap bahagia walau harus hidup miskin, diukur 
menurut standar Amerika Serikat. Seorang pernah 
berkata, bahwa Anda tahu kalau Anda adalah seorang 
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anak misionaris jika Anda dapat berbicara dalam 
tiga bahasa, namun tidak dapat mengeja kata-kata 
dalam bahasa tersebut. Anak-anak misionaris tidak 
hanya dwibahasa atau multibahasa, mereka juga dwi 
budaya dan dapat pindah dengan mudah dari satu 
budaya ke budaya lainnya dan kemudian kembali 
dengan mudah. Karena keahlian-keahlian budaya 
dan linguistic ini, anak-anak misionaris dewasa 
yang tidak masuk dalam pelayanan gereja, mereka 
mendapatkan pekerjaannya sebagai perwakilan-
perwakilan untuk perusahaan-perusahaan 
transnasional. Kehidupan yang dijalani sebagai anak 
misionaris penuh tantangan, namun menghasilkan 
sejumlah orang paling luar biasa di dunia.

Kurangnya privasi
Budaya-budaya barat memiliki perasaan yang 
kuat mengenai privasi, ruang pribadi dan hak-hak 
pribadi. Budaya-budaya dunia yang tak kolektif dan 
berorientasi pada kelompok, tidak akan memahami 
atau menghargai nilai-nilai ini. Faktanya, kebanyakan 
ladang misi di dunia tidak berbagi dengan perasaan 
orang Amerika Utara tentang “hak-hak” ini. Sebagai 
contoh, dalam banyak budaya, sangatlah wajar untuk 
menanyakan umur atau berat badan seorang wanita 
atau berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk 
sebuah gaun. Tetangga-tetangga local mungkin 
merasa bebas untuk meminjam peralatan rumah 
tanpa permisi atau meminta tumpangan ke kota yang 
berdekatan. 
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Seorang teman atau kolega local mungkin tiba di 
rumah Anda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 
saat dia melakukan perjalanan dan berharap dapat 
tinggal dengan Anda untuk beberapa hari dalam satu 
waktu, jika dia memiliki perusahaan di kota tempat 
tinggal.

Orang-orang Amerika Utara tampaknya berpikir 
bahwa privasi adalah hak yang diberikan Allah dan 
tidak dapat dicabut. Ketika seorang misionaris asing 
pergi ke sungai untuk mandi, maka  orang-orang 
local berkumpul untuk menonton dan mengagumi 
betapa putihnya kulit sang misionaris. Keluarga-
keluarga misionaris yang membangun dinding-dindin 
pembatas di desa di mana keluarga misionaris itu 
tinggal untuk menjaga privasi mereka, maka hal 
itu berarti mereka sedang mengirim pesan bahwa 
mereka tidak dapat hidup seperti orang-orang lokal.
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MISI: SUDAH DITENTUKAN
Senin, 22 Agustus 2022

Sebagian dari kita mungkin pernah merasakan jadi 
perantau ke kota lain untuk bekerja. Sebagian lainnya 
mungkin hari ini adalah perantau. Sebagian lagi 
mungkin belum pernah merasakan menjadi seorang 
perantau. Bagi yang pernah atau masih jadi perantau, 
apa yang Saudara rasakan di masa awal kepindahan? 
Ada yang pasti excited karena bisa melihat kota lain, 
merasakan suasana baru dan bertemu orang baru. 
Namun, pasti ada juga yang merasa asing karena 
harus berada jauh dari keluarga, belum mengenal 
siapa pun, ditambah harus melakukan banyak 
penyesuaian diri.

Mereka yang menjadi utusan lintas budaya pasti lebih 
memahami rasanya menjadi perantau. Tentu tidak 
semua dari kita akan merasakan jadi seorang utusan 
lintas budaya. Mereka yang menjadi utusan lintas 
budaya memiliki panggilan khusus yang Allah telah 
tetapkan bagi mereka masing-masing.

Begitu juga Paulus dalam ayat yang kita baca. Ia 
sadar betul bahwa Allah telah memanggilnya untuk 
bangsa-bangsa non-Yahudi. Dia pun mengusahakan 
agar dirinya dapat diterima di kalangan non-Yahudi. 

Bacaan: Kisah Para Rasul 13:47

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Dapat kita lihat bahwa Paulus mendirikan komunitas-
komunitas orang percaya di tanah yang baginya 
asing. Tentu Paulus dapat melakukan itu semua atas 
anugerah dan pertolongan Allah saja.

Dalam bulan misi ini, kita diajak untuk merenungkan 
kembali mengenai misi Allah yaitu untuk mengabarkan 
keselamatan kepada semua bangsa. Seandainya Allah 
memberikan panggilan khusus kepada kita untuk 
menjadi seorang utusan lintas budaya, siapkah kita 
menjawab panggilan tersebut? Percayalah bahwa jika 
memang Tuhan yang memanggil, Ia akan melengkapi 
kita. Lihatlah panggilan tersebut sebagai sebuah 
kehormatan karena kita diundang oleh Allah untuk 
terlibat dalam pekerjaan yang dilakukan-Nya. Mari 
kita terus menggumulkan panggilan Tuhan dalam 
hidup kita masing-masing. Hal paling kecil yang dapat 
kita lakukan adalah berdoa bagi para utusan lintas 
budaya di berbagai tempat di dunia ini.(WKS)
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BELAJAR DARI PE-
LAYANAN PAULUS DI 
ATENA (BAGIAN 3)

Selasa, 23 Agustus 2022

Beberapa orang Kristen berusaha memberitakan Injil 
atau menjadi saksi-Nya di tengah masyarakat. Itu 
adalah usaha yang bagus, namun sering kali ketika 
menjadi saksi Kristus, mereka cenderung kurang 
menghargai orang lain yang berbeda agama dari 
mereka. Hal ini nampak dari sikap dan perkataan 
mereka yang menunjukkan keterpisahan mereka 
dari orang lain. Paulus membalikkan konsep ini 
dengan memberitakan Injil kepada orang-orang 
Atena yang di satu sisi memang berbeda dari konsep 
orang-orang Atena, namun tetap relevan dengan 
mereka. Di ayat 26-27, Paulus mengajar bahwa 
Allah yang menciptakan dunia ini dan manusia dan 
memeliharanya dengan maksud agar orang yang 
telah Ia ciptakan dapat mencari dan menemukan-
Nya. Di dalam teologi Reformed, konsep ini disebut 
wahyu umum Allah melalui ciptaan dan respons 
terhadapnya melalui hati nurani, agama, dan budaya. 
Ini berarti Paulus ingin menyampaikan bahwa Allah 
yang Mahakuasa ingin membangun relasi dengan 
manusia.

Bacaan: Kisah Para Rasul 17:26-29

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Konsep ini sebenarnya tidak jauh dari konsep yang 
dipercaya oleh orang-orang Atena di mana pujangga 
mereka berkata bahwa manusia adalah keturunan 
Allah (ay. 28b) di mana di dalam Allah, kita hidup, 
bergerak, dan ada. Ini berarti Paulus mengajar 
konsep Allah yang Mahakuasa dan ingin berelasi 
dengan manusia bukan konsep yang melulu diambil 
dari teologi Yahudi, tetapi juga relevan dengan 
kepercayaan orang-orang Atena. Memberitakan 
Injil memang ada unsur peka terhadap lingkungan 
sekitar kita (renungan Minggu lalu) sekaligus tetap 
memberitakan kebenaran yang berbeda total dengan 
kepercayaan orang-orang yang kita injili. Meskipun 
berbeda, sebisa mungkin kita tetap memberitakannya 
secara relevan tanpa harus mengutip sederetan 
ayat-ayat Alkitab dan tafsirannya karena orang-
orang yang kita injili adalah orang-orang yang belum 
percaya kepada Kristus. Kita boleh mengutip ayat 
Alkitab, tetapi tidak perlu terlalu banyak, selebihnya 
kita memberitakan Injil dengan cara berdiskusi dan 
mencoba memahami kepercayaan orang-orang yang 
kita injili dengan mengutip salah satu kepercayaan 
mereka menjadi sarana memberitakan kebenaran.

Namun relevan tidak berarti kita menyimpulkan 
kebenaran yang kita beritakan sama dengan 
kepercayaan orang lain yang kita injili. Paulus kembali 
“menyerang” kepercayaan orang-orang Atena 
dengan berkata bahwa karena Allah itu Mahakuasa 
dan ingin berelasi dengan ciptaan-Nya dan kita 
adalah keturunan atau berasal dari Allah yang jauh 
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melampaui kita, sehingga manusia tidak boleh 
berpikir Allah dan menyembah-Nya dengan cara 
manusia yaitu menyamakan Allah dengan patung 
yang dibuat dari emas, dll (ay. 29). Kita memang perlu 
memberitakan Injil secara relevan, tetapi harus tetap 
setia kepada kebenaran. Amin. Soli Deo Gloria. (DTS)
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MENGHIDUPI INJIL 
YANG DIBERITAKAN

Rabu, 24 Agustus 2022

Ada sebuah peribahasa yang tidak asing buat 
setiap kita, peribahasa tersebut berkata “tong 
kosong nyaring bunyinya”. Peribahasa ini memiliki 
arti sindiran kepada mereka yang banyak bicara 
namun tidak memiliki makna atau buktinya. Sindiran 
dari peribahasa ini bisa saja ditempelkan kepada 
orang-orang percaya yang suka berbicara tentang 
kebenaran namun tidak menghidupi kebenaran 
dalam kehidupannya. 

Hal ini menjadi teguran dari surat Petrus kepada 
pembacanya. Dalam suratnya Petrus memang 
mengatakan untuk siap sedia memberikan 
pertanggung jawaban iman kepada mereka yang 
menanyakannya (Ay.15). Artinya kita harus mengenal 
apa yang kita percaya, supaya ketika seseorang 
bertanya dan meminta pertanggung jawaban kita bisa 
memberikan pengertian. Namun tidak berhenti pada 
itu saja, disisi lain kita harus menghidupi apa yang kita 
percaya (Ay. 16). Kita harus menghidupi kepercayaan 
dan kebenaran yang kita kenal supaya orang-orang 
yang tidak percaya bisa melihat kebenaran Tuhan 

Bacaan: 1 Petrus 3:16

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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dengan nyata.  “Supaya apabila mereka memfitnah 
kamu sebagai orang durjana, mereka dapat 
melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik 
dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka” 
(2:12b).

Bagaimana dengan setiap kita, apakah kita sudah 
mengenal dan menghidupi kebenaran yang kita 
percayai? Menginjili bukan hanya tentang berapa 
banyak pengetahuan yang kita miliki akan tetapi 
bagaimana kita menghidupi kebenaran tersebut. 
Biarlah kebenaran injil ini mendorong kita bukan 
hanya untuk menginjili dengan segala pengetahuan 
kita akan tetapi melalui kehidupan kita. Amin. (EG)
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MENYIKAPI PENOLAKAN
Kamis, 25 Agustus 2022

Pasti tidak ada satupun dari kita yang bisa menerima 
penolakan dengan senang hati. Jika ada pendapat 
yang tidak digubris pun, dengan mudahnya kita bisa 
merasa tersinggung dan marah. Namun penolakan 
menjadi suatu hal yang wajar ada, bahkan pasti ada 
dalam upaya mengabarkan Injil.
 
Pada bagian yang kita baca hari ini, Paulus sedang 
menghadapi kesulitan. Kapal yang ia tumpangi 
bersama beberapa tahanan terkena badai. Cuaca 
yang buruk membuat kapal mereka tidak kunjung 
mencapai tujuan, dan terombang-ambing sampai 
belasan hari. Jika membaca keseluruhan pasal ini, 
kita akan menemui bahwa Paulus sudah berupaya 
memberi saran yang baik (ay. 9-10), namun tidak 
digubris, dan hasilnya adalah kapal mereka 
terus menemui badai, hingga mereka putus asa 
menghadapi situasi tersebut. Paulus tidak marah, 
ataupun bersungut-sungut, meski musibah itu bisa 
dihindari jika sarannya didengar. Paulus justru 
menguatkan mereka, memberitakan pengharapan 
dari Allah bahwa mereka semua akan selamat.
 
Setelah itu, keadaan belum juga membaik. Bahkan, 

Bacaan: Kisah Para Rasul 27:21-25

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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sekali lagi nasihat Paulus tidak didengarkan (ay. 31-
32), dan sekali lagi, Paulus juga melakukan hal yang 
sama, memberi nasihat dan menguatkan mereka (ay. 
33-36). Hingga pada akhirnya, setelah menghadapi 
kesulitan-kesulitan itu, mereka semua berhasil 
mencapai daratan dan selamat.
 
Bagaimana dengan kita? Jika kita yang ada dalam 
posisi Paulus, mungkin kita akan memilih diam, 
tidak memberi saran lagi, tidak mau membantu, 
membiarkan orang-orang yang tidak menggubris 
itu terjerumus dalam langkah-langkahnya sendiri 
yang salah. Ini sama sekali bukan semangat Injil, dan 
justru membuat kita kehilangan kesempatan untuk 
mengabarkan dan menyaksikan Injil dalam diri kita.
 
Penolakan memang bukan hal menyenangkan, 
tapi seharusnya dapat kita maklumi. Karena dalam 
pekabaran Injil, bukan diri kita yang sedang ditolak, 
kita hanya utusan untuk memberitakan, dan berita 
itulah yang sedang ditolak. Tugas kita hanyalah 
menjadi saksi atas kasih Allah yang telah kita terima, 
kasih Allah yang tidak pernah berkurang dan tidak 
pernah menyerah meski kita masih berulang kali jatuh 
dalam dosa, dengan demikian Injil itu juga ada dan 
terpancar dalam kehidupan kita. Mari terus semangat 
memberitakan Injil bagi kemuliaan Allah (CL)



E-Magazine
21 Agustus 2022

48

SEJALAN DENGAN TUHAN
Jumat, 26 Agustus 2022

Pekerjaan misionaris itu penuh dengan tantangan. 
Untuk memasuki komunitas baru dan bergabung 
dengan pekerjaan Tuhan di ladang misi membutuhkan 
hikmat dan hati yang seirama dengan Tuhan. 

Paulus, dia pun mengalami banyak dinamika pelayan 
ketika bersama dengan rekan pelayanannya. 
Paulus dan Barnabas pernah berselisih tentang 
memasukkan Yohanes (Markus) dalam perjalanan 
mereka berikutnya, dan mereka berpisah. Silas dan 
Timotius bergabung dengan Paulus. Tampaknya juga 
Lukas, penulis Kisah Para Rasul, bergabung dengan 
mereka beberapa saat kemudian (lihat Kisah Para 
Rasul 16:10, di mana narasinya tiba-tiba berubah 
menjadi “kami”).

Paulus senantiasa mengingat gereja-gereja yang 
pernah dia layani. Paulus rindu gereja-gereja 
tersebut terus bertumbuh. Paulus mengetahui nilai 
dari memperkuat komunitas iman salah satunya 
adalah kebersamaan. Tetapi dalam pelayanannya, 
Paulus juga mengikuti arahan Roh. Paulus terkadang 
berhenti di satu tempat lalu harus pergi ke tempat 
lainnya. Dalam kisah yang kita baca, Paulus 

Bacaan: Kisah Para Rasul 15: 36-16: 40

F A M I L Y
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mematuhi pimpinan Roh Kudus dan berbalik menuju 
Makedonia. Paulus berusaha untuk sejalan dengan 
apa yang Tuhan inginkan.

Di Makedonia, Tuhan sudah mempersiapkan hati 
orang-orang yang akan diselamatkan. Misalnya, 
seorang wanita bernama Lidia sudah menjadi 
penyembah Tuhan ketika “Tuhan membuka hatinya 
untuk menanggapi pesan Paulus” tentang Yesus. 
Bahkan perlawanan keras dari sipir penjara akhirnya 
“hancur” dan sipir berserta keluarganya tersebut 
justru menjadi percaya. Dengan gemetar di hadapan 
Paulus dan Silas, dia bertanya, “Apa yang harus saya 
lakukan untuk diselamatkan?”

Sewaktu kita berjalan di dunia ini, apakah kita percaya 
bahwa Roh Kudus berjalan di depan kita? Apakah kita 
mengikuti arahan Roh Kudus? Apa artinya bagi Anda 
sejalan dengan Tuhan? Kiranya Tuhan memampukan 
kita untuk bergabung dalam pekerjaan Allah dan 
mengikuti pimpinan Roh Kudus. (HK)
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Sabtu, 27 Agustus 2022

Pengenalan yang benar akan Allah seharusnya 
menghindarkan kita dari penyembahan 
berhala. Nampaknya, inilah pendapat 
teologis yang dipegang Paulus, yang menjadi 
dasar argumentasinya di Areopagus.  
 
Dengan jelas Paulus menandaskan bahwa 
Allah adalah sumber eksistensi setiap orang. 
Allah lah yang menciptakan keberadaan kita. 
Bisa dikatakan bahwa kita lahir dari Allah. 
 
Karena kita lahir dari Allah, maka keberadaan kita 
sepenuhnya tergantung pada belas pengasihan dan 
pengaturan-Nya. Kita hidup, kita bergerak, kita ada 
di dalam Dia. Dia berotoritas penuh atas hidup kita 
hingga Dialah yang menentukan warna kehidupan 
dan wilayah kita. Dia Mahakuasa atas segala ciptaan.  
 
Sekalipun demikian, kita gagal mendapatkan atau 
menemukan Dia. Mengapa demikian? Sebab kita 
berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau 
perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. 

Bacaan: Kisah 17:26-29

F A M I L Y
F E L L O W S H I P

Mengenal Allah,
Menghindari Berhala
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Bagaimana mungkin Allah sumber eksistensi dan 
penopang kehidupan manusia yang berdaulat 
penuh atasnya bisa disamakan dengan ciptaan 
apapun di dunia? Jika kita memahami Allah 
sedemikian, masihkah kita akan tertarik pada 
berhala terindah dan ritual kosong tanpa makna?  
(BJL)

F A M I L Y
F E L L O W S H I P



E-Magazine
21 Agustus 2022

52

Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
22 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: Bpk. Hendro Prawira

HUT: Sdr. Filbert Hartawan

HUT: Bpk. Fatony Salim

Selasa
23 Agt ‘22 HUT: Bpk. Bryan Lai

Rabu
24 Agt ‘22

HUT: Sdr. Harris Wibisono

HUT: Sdri. Helen Puspa Ratna

Kamis
25 Agt ‘22

HUT: Bpk. Andreas Kurniadi

HUT: Denny Tri Haryanto

HUT: Kirk Nicklaus Manibuy

HUT: Sdri. Dian Carla Padji Dogi
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Jumat
26 Agt ‘22 HUT: Sdri. Novia Agustin

Sabtu
27 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: Bpk. Tjandra Hari Susanto

HUT: Sdri. Handayani

Minggu
28 Agt ‘22

HUT: Sdr. Budhi Trisno

HUT: Ibu Lie Tjai Ha
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P A N D U A N  I B A D A H

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

21 Agustus 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 21 Agustus 2022
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgAl7w-

fUyWnLlFBdIDyNsoEqcRebNKpFJ

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Kisah Para Rasul 

17:22-25 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil 
memutar lagu His Mercy is More (https://you-
tu.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.

Worthy Is The Lamb  
VERSE 1
Thank you for the cross Lord
Thank you for the price You paid
Bearing all my sin and shame
In love You came
And gave amazing grace

VERSE 2
Thank you for this love Lord
Thank you for the nail pierced hands
Washed me in Your cleansing flow
Now all I know
Your forgiveness and embrace

CHORUS
Worthy is the Lamb
Seated on the throne
Crown You now with many crowns
You reign victorious

High and lifted up
Jesus Son of God
The Darling of Heaven crucified
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb

VERSE 1 | VERSE 2 | CHORUS
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PENGAKUAN DOSA
1 Yohanes 1:9
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia 
dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala 
dosa kita dan menyucikan kita dari segala keja-
hatan.

DOA PRIBADI

CHORUS 2 (2x)

ENDING
Worthy is the Lamb (4x)

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
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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,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk)

5.   Petunjuk hidup baru
1 Petrus 1:3
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kris-
tus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah 
melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus 
Kristus dari antara orang mati, kepada suatu 
hidup yang penuh pengharapan,

Nyanyian Jemaat
Ada Kisah untuk Bangsa-Bangsa 
VERSE I
Ada kisah untuk bangsa-bangsa, 
Yang mengubah hati cemar,
Kisah yang benar dan indah, 
Penuh damai dan terang,
Penuh damai dan terang.

CHORUS
Dan gelap jadi remang pagi, 
Dan remang jadi siang t’rang,
Takhta Kristus akan nyatalah, 
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Bumi penuh kasih-Nya.

VERSE II
Ada kidung untuk bangsa-bangsa, 
yang mengubah hati orang,
kidung yang mengalahkan dosa, 
serta senjata iblis,
serta senjata iblis.

CHORUS

INTERLUDE

VERSE III
B’ritakan Jurus’lamat dunia, 
Yang menanggung d’rita susah,
Ia panggil umat-Nya di dunia, 
Taat pada firman-Nya,
Taat pada firman-Nya.

CHORUS

ENDING
Takhta Kristus akan nyatalah, 
Bumi penuh kasih-Nya.

OUTRO

6. Pujian Firman
Mereka Perlukan
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VERSE 1
S’tiap hari ku temukan
Mereka yang terhilang
Hidup yang tak menentu
Arah Tujuan

Dalam tawa mereka
Tersimpan duka
Namun Tuhan mendengar 
Tangis mereka

CHORUS
M’reka perlukan
M’reka perlukan
Kasih Yesus yang besar
S’bagai jawaban

M’reka perlukan
M’reka perlukan
Tidakkah kau sadari
Dia kasih yang sejati
M’reka perlukan

VERSE 2
Tuhan memanggil kita
‘Tuk membawa terang-Nya
Tiada lebih berharga
Cari yang terhilang

Kasih-Nya mencelikkan
Buat ku mengerti
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M’reka perlu mendengar
Tentang kasih-Nya

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
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


