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Bukan Keringanan
Tetapi Keseimbangan
(2 Korintus 8:10-15)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th. M.

Bagi sebagian orang membicarakan tentang 
persembahan finansial dari atas mimbar gereja 
adalah tabu. Topik ini dipandang sensitif. Ditambah 
dengan situasi pandemi yang berkepanjangan 
dan penyalahgunaan keuangan di beberapa 
gereja, khotbah tentang keuangan benar-benar 
menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian 
hamba Tuhan. 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Ketakutan dan keengganan di atas sebenarnya 
sangat disayangkan. Jemaat memerlukan konsep 
yang benar tentang persembahan. Ajaran Teologi 
Kemakmuran dan penyalahgunaan keuangan 
gereja justru perlu ditentang secara transparan. 
Lagipula banyak jemaat memang membutuhkan 
bantuan finansial dan material. Gereja harus 
menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam 
menyalurkan bantuan kepada mereka yang 
membutuhkan.

Dalam teks kita hari ini Paulus juga tidak enggan 
maupun sungkan untuk mendorong jemaat 
Korintus memberikan persembahan keuangan 
bagi jemaat di Yerusalem. Toh dia bukan 
berdiri sebagai penerima bantuan. Dia hanya 
memberikan usulan dan dorongan. Yang tidak 
memiliki kepentingan personal yang terselubung 
tidak akan ragu untuk membicarakan tentang 
keuangan di depan umum. Jadi, yang berani 
berkhotbah tentang persembahan ada dua 
kategori rohaniwan: yang tidak usah malu (karena 
tidak memiliki kepentingan tertentu) dan yang 
tidak punya malu (karena suka memanfaatkan 
jemaat yang lugu).

Apa yang dikatakan oleh Paulus di 8:10-15 ini 
merupakan sebuah pendapat (ayat 10a, LAI:TB/
NASB, gnōmē). Versi-versi lain memilih terjemahan 
“usulan/masukan” (KJV/RSV/NIV/NLT) atau 
“penilaian” (ESV/ERV). Terjemahan manapun yang 
diambil, maknanya tetap tidak banyak berubah. 



E-Magazine
05 September 2021

5

Intinya, Paulus tidak ingin memaksakan kehendak 
kepada jemaat Korintus (ayat 8 “Aku mengatakan 
hal itu bukan sebagai perintah,...aku mau menguji 
keikhlasan kasih kamu”).

Tidak memaksa bukan berarti mengatakan 
sekadarnya tanpa dorongan apa-apa. Paulus 
menambahkan bahwa yang dia katakan “yang 
mungkin berfaedah” (LAI:TB, touto gar hymin 
sympherei). Secara teks Yunani, tidak ada kata 
“mungkin” dalam bagian ini. Selain itu, Paulus 
menambahkan kata sambung “karena” (gar). 
Maksudnya, berfaedah bagi jemaat merupakan 
alasan mengapa Paulus memberikan nasihat di 
8:10-15. 

Manfaat seperti apa yang ada dalam pikiran 
Paulus? Kata kerja sympherō (“berfaedah atau 
berguna”) muncul lima kali dalam tulisan Paulus. 
Semuanya dalam surat-surat kepada jemaat 
Korintus (1Kor. 6:12; 10:23; 12:7; 2Kor. 8:10; 12:1). 
Berdasarkan pemunculan ini kita dapat menarik 
kesimpulan bahwa kata sympherō yang dikenakan 
pada orang lain berarti membangun orang lain 
(1Kor. 10:23 “bukan segala sesuatu berguna…
bukan segala sesuatu membangun”; 12:7 “untuk 
kepentingan bersama”). Jadi, apa yang dikatakan 
Paulus di 8:10-15 bukanlah untuk kepentingannya 
sendiri maupun untuk merugikan jemaat 
Korintus. Sebaliknya, penerima manfaat yang 
terutama adalah jemaat Korintus sendiri. Dengan 
memberi mereka akan mengalami pertumbuhan 
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rohani, karena memberi merupakan salah satu 
disiplin rohani. Semakin sering dan banyak 
kita melepaskan harta, semakin aman kita dari 
godaan Mamon sebagai berhala. 

Paulus bukan hanya peduli dengan faedah rohani 
bagi jemaat Korintus. Dia juga peduli dengan 
cara mereka memberikan persembahan. Dia 
bukan hanya menghendaki jemaat Korintus untuk 
memberi, tetapi juga memiliki pemahaman yang 
benar tentang memberi. Apa dan bagaimana 
sama-sama penting bagi dia.

Bagaimana seharusnya kita memberi? Hal-
hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam 
memberi? Hari ini kita akan belajar tiga poin 
penting tentang memberi.

Kerelaan (ayat 10-12)
Dalam bagian ini Paulus mengingatkan jemaat 
Korintus tentang apa yang mereka sudah lakukan 
setahun sebelumnya (8:10). Mereka sudah dihimbau 
untuk mulai mengumpulkan persembahan pada 
hari pertama setiap minggunya (1Kor. 16:2). Nanti 
Paulus sendiri atau orang lain yang dia utus akan 
mengambil semua persembahan tersebut dan 
membawanya kepada orang-orang kudus di 
Yerusalem (1Kor. 16:3-4). Proses pengumpulan ini 
ternyata agak tersendat. Itulah sebabnya Paulus 
mendorong mereka untuk melanjutkan lagi (2Kor. 
8-9).
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Menariknya, Paulus memulai nasihatnya dengan 
sebuah apresiasi yang ditujukan pada kerinduan 
hati jemaat Korintus. Apresiasi ini tidak terlihat 
dalam terjemahan LAI:TB “Memang sudah sejak 
tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan 
mengambil keputusan untuk menyelesaikannya 
juga” (8:10b). Secara hurufiah bagian ini berbunyi: 
“karena ini bermanfaat bagi kalian yang bukan 
hanya melakukan tetapi juga menginginkan 
untuk memulai dari setahun lalu.” Frasa “bukan 
hanya melakukan tetapi juga menginginkan” 
menyiratkan bahwa Paulus lebih menitikberatkan 
pada hati mereka, bukan sekadar tindakan 
mereka. Tindakan memberi belum tentu keluar 
dari hati, tetapi yang memiliki hati pasti akan 
memberi. 

Beberapa penerjemah bahkan memahami kata 
“memulai” (proenarchomai) sebagai petunjuk 
bahwa jemaat Korintus merupakan jemaat 
pertama yang menyanggupi ajakan Paulus untuk 
mengumpulkan bantuan bagi orang-orang 
Kristen di Yerusalem (NASB/NIV). Jika ini benar, 
Paulus juga mengapresiasi kesegeraan mereka 
dalam memberikan respons. Dugaan ini didukung 
oleh pemunculan kara “kerelaan” (prothymia) 
sebanyak dua kali di 8:11-12. Kata ini sebenarnya 
lebih merujuk pada kesiapan daripada kerelaan 
(KJV/RSV/NASB/ESV “readiness”). Yang disorot 
bukan hanya kerelaan tetapi kerelaan yang 
bersemangat (NIV “eager willingness). Poin ini 
nanti akan dipertegas lagi di pasal berikutnya: 
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“Hendaklah masing-masing memberikan 
menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih 
hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi 
orang yang memberi dengan sukacita” (9:7). Jadi, 
pemberian tidak dimulai dari kondisi keuangan, 
melainkan kondisi hati seseorang.

Sikap Paulus yang lebih mementingkan hati 
pemberi daripada apa yang diberikan juga 
terlihat dalam kasus-kasus lain. Sebagai contoh, 
ketika dia menerima bantuan dari jemaat 
Filipi, dia menatakan: “Aku sangat bersukacita 
dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan 
perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku” (Flp. 
4:10a). Selanjutnya dia menambahkan: “Tetapi 
yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, 
melainkan buahnya, yang makin memperbesar 
keuntunganmu” (Flp. 4:17).

Ketersediaan (ayat 11-12)
Kerelaan yang bersemangat menentukan apakah 
sebuah pemberian diperkenan oleh Tuhan (ayat 
12a “Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka 
pemberianmu akan diterima”). Namun, hal ini 
bukan segala-galanya. Faktor lain yang penting 
adalah kesepadanan dengan apa yang dimiliki. 
Dua kali Paulus mengatakan: “lakukanlah itu 
dengan apa yang ada padamu” (ayat 11) atau 
“kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang 
ada padamu” (ayat 12). Maksudnya, semangat 
untuk memberi seharusnya terwujud dalam 
jumlah pemberian. Jumlah di sini bukan total yang 
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diberikan, tetapi lebih ke arah persentasi dari 
kepemilikan. Yang memiliki banyak seharusnya 
memberi banyak, sedangkan yang memiliki sedikit 
tidak boleh menjadikan kemiskinan itu sebagai 
alasan untuk memberikan persembahan. Masing-
masing memberikan sesuai dengan apa yang dia 
miliki. Yang tidak memiliki apapun jelas tidak bisa 
memberikan apapun. Hal itu pasti bisa dimaklumi 
(jika benar-benar tidak memiliki apa-apa).

Tantangan untuk memberikan yang sepadan 
dengan kepemilikan bukan dimaksudkan sebagai 
sebuah tekanan. Setelah mengucapkan “kalau 
pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada 
padamu,” Paulus cepat-cepat menambahkan 
“bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu” 
(ayat 12). Dia tampaknya justru menghindari 
seseorang memberikan lebih banyak daripada 
yang dia miliki. Dia tidak ingin merugikan atau 
menyengsarakan si pemberi. Poin ini nanti akan 
muncul lagi di poin berikutnya.

Jika poin di atas benar, hal itu sangat menarik 
untuk digarisbawahi. Di bagian sebelumnya 
Paulus sudah menceritakan bagaimana jemaat-
jemaat di propinsi Makedonia memberikan lebih 
banyak daripada kemampuan mereka maupun 
harapan Paulus (8:3, 5). Namun, Paulus tidak ingin 
memaksakan hal itu kepada jemaat Korintus. 
Cukuplah bagi mereka untuk memberikan 
sepadan dengan apa yang mereka miliki. 
Pemberian sejajar dengan ketersediaan. 
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Keseimbangan (ayat 13-15)
Kata sambung “sebab” di awal ayat 13 
menerangkan frasa terakhir di ayat 12 “bukan 
berdasarkan apa yang tidak ada padamu.” 
Paulus ingin setiap orang memberikan sesuai 
dengan kemampuan mereka, tidak harus 
melebihi kemampuan mereka. Memberi melebihi 
kemampuan merupakan anugerah tambahan 
dari Tuhan. 

Paulus menjelaskan: “kamu dibebani bukanlah 
supaya orang-orang lain mendapat keringanan, 
tetapi supaya ada keseimbangan” (8:13). 
Terjemahan ini berpotensi memberikan kesan 
yang keliru seolah-olah jemaat Korintus memang 
dibebani dengan sesuatu. Hampir semua versi 
secara tepat memberikan terjemahan: “bukan 
supaya orang lain diringankan sementara kalian 
menderita, tetapi supaya ada keseimbangan.” 
Paulus tidak ingin jemaat lain diringankan di atas 
beban jemaat Korintus. Bagi Paulus apa yang 
akan diberikan oleh jemaat Korintus bukanlah 
beban. Mereka justru seharusnya memandang 
pemberian itu sebagai upaya untuk menghadirkan 
keseimbangan.

Apa yang dimaksud dengan “keseimbangan” 
(isotēs) di sini? Apakah keseimbangan berarti 
setiap orang pada akhirnya memiliki jumlah 
harta yang sama seperti konsep komunisme yang 
lama? Ternyata tidak demikian. 



E-Magazine
05 September 2021

11

Keseimbangan berarti saling mencukupkan 
kekurangan (ayat 14). Keadaan orang tidak selalu 
sama. Siapa yang sekarang memiliki kelebihan 
dipanggil untuk menggunakan kelebihan tersebut 
untuk memenuhi kekurangan orang lain. Begitu 
pula sebaliknya. Ketika nanti orang yang ditolong 
memiliki kelebihan, orang itu bertanggungjawab 
untuk menggunakan kelebihan tersebut untuk 
menolong kekurangan orang lain. Pendeknya, 
diberi supaya menjadi pemberi. Penerima 
pemberian kelak menjadi pemberi bantuan. Itulah 
yang disebut dengan keseimbangan.

Keseimbangan juga berarti masing-masing 
memiliki sesuai kebutuhan (ayat 15). Bagian ini 
merupakan kutipan dari kisah pemberian manna 
di padang gurun (Kel. 16:18). Tiap-tiap orang 
mendapatkan sesuai dengan keperluannya 
masing-masing (Kel. 16:18b). Jumlah yang dimiliki 
berbeda-beda, tetapi semua orang tidak ada 
yang berkekurangan maupun berkelebihan. Itulah 
yang disebut dengan keseimbangan.

Memberi dari kelebihan sudah cukup bagi Paulus. 
Jemaat Korintus tidak harus menjadi miskin ketika 
membantu orang lain yang miskin. Asalkan ada 
keseimbangan itu sudah cukup baik. Nasihat ini 
jelas tidak bisa dibandingkan dengan apa yang 
Kristus telah lakukan bagi jemaat Korintus. Kristus 
yang kaya rela menjadi miskin untuk memperkaya 
jemaat Korintus (8:9). Kekayaan yang dikaruniakan 
oleh Kristus lebih berkaitan dengan jumlah 
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kebajikan daripada jumlah simpanan di bank, 
seperti yang diajarkan di 9:8 “Dan Allah sanggup 
melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, 
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam 
segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam 
pelbagai kebajikan.” Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 146:
Tugas-tugas kewajiban apa yang 
pelaksanaannya dituntut dalam
hukum yang kesepuluh? 
Tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya 
dituntut dalam hukum yang kesepuluh ialah, 
agar kita puas sepenuhnya dengan keadaan kita 
sendiri, dan bersikap ramah dengan segenap 
jiwa kita terhadap sesama kita, begitu rupa, 
sehingga seluruh dorongan dan perasaan hati 
kita berkenaan dengan dia terarah ke segala 
kepentingannya, dan memajukannya.
a. Ibr 13:5; 1Ti 6:6. b. Ayu 31:29; Rom 12:15; Maz 
122:7-9; 1Ti 1:5; Est 10:3; 1Ko 13:4-7.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Kita bersyukur karena di beberapa daerah 

khususnya di Jawa Timur sebaran Covid 
sudah mulai melandai. Kiranya Tuhan terus 
memberikan kekuatan kepada aparat 
pemerintah, tenaga kesehatan dan seluruh 
lapisan masyarakat untuk dapat terus 
bersatu dan mengusahakan  pemutusan 
mata rantai pesebaran virus Covid-19.

2. Kita berdoa supaya masyarakat tetap 
waspada dan taat protokol kesehatan 
ditengah kondisi sebaran covid yang 
melandai ini. Pemerintah boleh merancang 
pemberian vaksin secara lebih merata 
diseluruh Indonesia sampai ke pelosok-
pelosok, dan masyarakat boleh menyambut 
pemberian vaksin ini dengan konsep yang 
benar.

3. Berdoa untuk kondisi politik Indonesia supaya 
tetap kondusif, perekonomian di Indonesia 
bisa segera pulih dan normal kembali.
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Dalam Pernikahan, Ada 
Banyak Hal yang Harus 
Disesuaikan 

C A R E
All About Marriage

Pada awal tahun 1520-an, traktat yang ditulis Martin 
Luther muncul secara misterius di balik tembok 
biara Katie. Secara diam-diam Katie dan sebelas 
biarawati lainnya mengirim pesan kepada Luther 
bahwa mereka ingin meninggalkan biara. Biara itu 
dijaga sangat ketat. Lagi pula, biara itu terletak di 
wilayah pemerintahan Duke George, musuh Luther. 
Duke George telah menghukum mati satu orang 

Martin & Katie Luther (2) 
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karena merancangkan rencana pelarian untuk 
beberapa biarawati. Luther harus menggunakan 
rencana yang mudah dan aman.

[LOLOS MELALUI KOPP]
Di dekat kota Torgau tinggallah seorang penduduk 
senior yang disegani, Leonard Kopp. Sebagai 
anggota dewan kota yang sebelumnya bekerja 
sebagai pemungut pajak di Torgau, ia mempunyai 
kontrak untuk mengirim bertong-tong ikan haring 
asap ke biara di Nimbschen, tempat tinggal dua 
belas biarawati yang tidak bahagia itu. Entah 
bagaimana tepatnya Kopp melarikan para 
biarawati itu, tetapi ketika ia tiba di biara, keretanya 
yang berselubungkan kain terpal sepertinya 
membawa dua belas tong ikan haring asap. Dan 
ketika ia pergi, seharusnya kedua belas tong itu 
kosong. Namun, ternyata tong-tong itu tidak kosong.
Dua hari kemudian, sembilan biarawati (tiga dari 
mereka pulang ke rumah orangtua masing-masing) 
dibawa ke hadapan Martin Luther, dan Luther 
berkewajiban mencarikan pekerjaan atau suami 
bagi mereka. Mencarikan pekerjaan bagi mereka 
tidaklah mudah. Para biarawati itu tidak terlatih 
melakukan pekerjaan rumah. Seorang sejarawan 
berkomentar, “Mereka hanya bisa berdoa dan 
menyanyi.” Sementara itu, mencarikan suami bagi 
mereka juga tidak mudah, karena gadis-gadis 
Jerman pada waktu itu biasanya menikah pada 
usia lima belas atau enam belas tahun. Padahal 
sebagian besar biarawati itu sudah melewati batas 
usia untuk menikah. Namun, Martin Luther merasa 
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wajib menolong mereka. “Aku sangat kasihan 
melihat mereka; mereka adalah sekumpulan gadis 
yang malang,” tulisnya kepada seorang teman.

Seseorang menyarankan bahwa mungkin Luther 
dapat membantu memecahkan masalah tersebut 
dengan menikahi salah seorang gadis itu. Luther 
menjawab bahwa ia tidak berpikir untuk menikah, 
bukan karena ia tidak tertarik pada mereka atau 
menentang pernikahan, tetapi ia berpikir apabila 
ia menikahi salah satu dari mereka, ia mungkin 
akan segera dibunuh karena dianggap penganut 
aliran sesat. Jelaslah bahwa saat itu Luther tidak 
lagi beranggapan ia wajib meneruskan kaulnya.

[MENCARIKAN SUAMI]
Akhirnya Luther berhasil mencarikan suami untuk 
beberapa mantan biarawati tersebut, tetapi salah 
satu dari mereka tetap menjadi masalah besar. 
Gadis itu bernama Katie von Bora. Untuk sementara 
ia telah memperoleh pekerjaan di rumah Lucas 
Cranach, tetangga Luther. Cranach memiliki 
keluarga yang besar dan ia tampaknya sangat 
membutuhkan bantuan untuk melakukan pekerjaan 
rumah tangga.

Sebenarnya bukannya tidak ada yang tertarik 
kepada Katie. Kepribadian dan kecerdasan Katie 
menarik hati seorang pemuda dari keluarga 
terhormat di Nuremberg, dan kedua insan tersebut 
saling jatuh cinta. Namun, ketika pemuda itu 
kembali ke Nuremberg dan mengatakan kepada 
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orangtuanya bahwa ia ingin menikah dengan 
mantan biarawati, mereka tidak mengizinkannya. 

Penolakan itu sangat memukul Katie, dan ia patah 
hati. Namun, Luther yang menjodohkannya tidak 
berhenti berusaha. Karena bertekad menemukan 
suami bagi Katie, ia segera mencarikan calon lain. 
Sayangnya calon tersebut tidak sesuai dengan 
Katie, meskipun Luther berpikir bahwa Katie 
tidak seharusnya terlalu pemilih. Katie membalas 
suratnya dan mengatakan bahwa ia sama sekali 
tidak menentang gagasan untuk menikah, tetapi ia 
tidak sudi menikah dengan calon terakhir itu. Bahkan 
demi menegaskan kesediaannya untuk menikah, 
Katie menyebutkan sendiri beberapa calon. Katie 
menyatakan bersedia menikah dengan Amsdorf, 
seorang rekan profesor Luther di Wittenberg, 
selain itu ia pun bersedia menikah dengan Luther. 
Amsdorf, seperti Luther, berusia sekitar 40 tahun. 

[MEMBALAS LAMARAN]
Balasan dari Katie tiba di tangan Luther pada saat 
yang sangat tepat. Di Eropa telah beredar desas-
desus mengenai sembilan biarawati yang pernah 
tinggal di tempat Luther. Musuh Luther, yang 
jumlahnya banyak sekali, membayangkan hal-hal 
yang sangat buruk. Lalu muncul lelucon bahwa 
Luther memiliki gundik. Hanya Katie-lah satu-
satunya biarawati yang tertinggal, tetapi desas-
desus yang muncul sembilan kali lebih hebat. 

Pada bulan April 1525, tidak lama setelah menerima 
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balasan Katie mengenai dua calon yang memenuhi 
syarat itu, Martin mengunjungi orangtuanya yang 
sudah lanjut usia. Sang ayah, yang tidak pernah 
menghendaki anaknya menjadi biarawan, merasa 
senang Martin telah meninggalkan biara. Sekarang 
hanya tinggal satu syarat yang menunjukkan 
bahwa putranya benar-benar telah memutuskan 
hubungan dengan masa silam. Ia harus menikah 
dan mempunyai anak untuk meneruskan nama 
keluarga.

Selama bertahun-tahun Luther berkhotbah 
bahwa pernikahan adalah sebuah lembaga yang 
diciptakan Allah. Mengagung-agungkan kehidupan 
selibat di atas pernikahan bukanlah tindakan 
yang alkitabiah. Sekaranglah saatnya untuk 
mempraktikkan apa yang telah dikhotbahkannya. 

Keputusan yang harus diambil oleh biarawan 
berusia 41 tahun tersebut merupakan sebuah 
langkah besar. Kecuali orangtuanya, tampaknya 
ia tidak meminta nasihat kepada siapa pun. 
Bahkan banyak teman dekatnya tidak tahu tentang 
keputusan yang dipergumulkannya.

Beberapa teman telah meninggalkannya. 
Popularitasnya telah memudar dan pengaruh 
rohaninya telah terpecah-pecah. Dalam beberapa 
hal ia merasa harus memulai dari awal lagi. 
Mungkin pada usia 41 tahun ia dapat memulai 
hidup yang baru.
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Adakah cara yang lebih baik selain menikah 
dan memulai kehidupan berkeluarga? Ia 
pikir pernikahannya akan “menyenangkan 
ayahnya, menggusarkan Paus, membuat para 
malaikat tertawa, membuat Iblis menangis, 
tetapi memperkokoh kesaksiannya.” Barangkali 
pernikahannya bahkan akan membungkam mulut 
para penggosip.

Dan bukankah Katie sebenarnya telah 
“melamarnya”? Martin Luther membalas lamaran 
Kathie dengan mengatakan kepada Katie bahwa 
jika ia menikah, ia mungkin akan dibakar di tiang 
pembakaran. Dan apabila Katie bersedia menikah 
dengannya, Katie mungkin akan dibakar juga. 
Namun, rupanya risiko itu tidak menyurutkan niat 
Katie.

Tidak ada hal yang romantis pada masa pacaran 
mereka. “Aku tidak tergila-gila pada Katie, tetapi 
aku menyayanginya,” kata Luther.

Pada tanggal 10 Juni 1525 Luther menulis, “Karunia 
Allah harus diwujudkan dengan segera.” Maka 
begitu Luther memutuskan untuk menikah, ia tidak 
membuang-buang waktu lagi.

[UNDANGAN KEPADA KOPP]
Pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 
13 Juni. Lucas Cranach dan istrinya menjadi saksi. 
Pernikahan yang berlangsung mendadak itu 
membuat desas-desus semakin hebat, bahkan 
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beberapa teman dekat Luther seperti Philipp 
Melanchthon berpikiran macam-macam mengenai 
hal itu. Namun, Luther kemudian berkata, “Jika aku 
tidak segera menikah secara diam-diam dan segera 
melakukan apa yang aku yakini, banyak orang akan 
mencoba menghalang-halangiku, karena semua 
teman akan mengatakan, ‘Jangan menikah dengan 
gadis ini, menikahlah dengan gadis itu.’” Banyak di 
antara teman-teman Luther berpikir bahwa Luther 
seharusnya menikah dengan wanita yang lebih 
terhormat daripada Katie, mantan biarawati itu.

Bahkan Luther pun harus mencubit dirinya 
sendiri untuk meyakinkan bahwa pernikahan 
itu bukanlah sebuah mimpi. “Aku sendiri tidak 
dapat mempercayainya,” guraunya, “tetapi para 
saksi itu tidak mungkin salah.” Dalam undangan 
pernikahannya kepada distributor ikan haring, 
Leonard Kopp, Luther menulis, “Allah senang 
melakukan hal-hal yang ajaib dan mengolok-
olok dunia. Karena itu, kau harus datang ke 
pernikahanku.”

----------------
Cuplikan Bab 1:
Opening the Surprise Package
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Apa Arti “Kasih Percaya
Segala Sesuatu”
(1 Korintus 13:7)?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Frasa di atas merupakan kutipan dari penjelasan 
Paulus tentang kasih (1Kor. 13:4-7). Ada 15 kata 
kerja yang digunakan untuk menerangkan kasih. 
Deretan kata kerja ini menyiratkan bahwa kasih 
mencakup tindakan, bukan sekadar perkataan 
atau perasaan. Salah satu tindakan yang 
mencerminkan kasih adalah “percaya segala 
sesuatu.”

T E A C H I N G
Q&A
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Sebagian orang mengalami kesulitan untuk 
memahami, apalagi menerima, perkataan ini. 
Jika mengasihi berarti mempercayai apa saja 
yang dikatakan oleh orang lain, bagaimana 
jika orang lain adalah orang yang tidak bisa 
dipercaya? Apakah kita harus selalu menerima 
perkataan atau janji seorang pembohong?

Kesulitan di atas telah mendorong beberapa 
orang untuk menafsirkan kalimat di atas dalam 
kaitan dengan Allah, bukan dengan sesama. 
Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa 
Paulus sedang menasihati jemaat Korintus untuk 
mempercayai Allah. Penafsiran semacam ini 
tampaknya kurang sesuai dengan konteks. Kata 
“segala sesuatu” muncul sebanyak 4 kali di ayat 
7 (“menutupi segala sesuatu, percaya segala 
sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar 
menanggung segala sesuatu”). Pemunculan 
yang pertama (lit. “bersabar terhadap segala 
sesuatu”) dan terakhir (lit. “tekun menanggung 
segala sesuatu”) secara jelas merujuk pada relasi 
dengan sesama. Orang yang mengasihi akan 
bersabar dengan orang lain yang menjengkelkan 
maupun keadaan yang tidak menyenangkan. 
Jika benar demikian, percaya segala sesuatu dan 
mengharapkan segala sesuatu sebaiknya juga 
dikaitkan dengan relasi horizontal. Poin ini juga 
sesuai dengan deretan karakteristik kasih di ayat 
4-7 yang memang lebih mengarah pada relasi 
dengan sesama. Di samping itu, seandainya 
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Paulus memaksudkan “percaya segala sesuatu 
dan mengharapkan segala sesuatu” dalam kaitan 
dengan Allah, dia mungkin akan menggunakan 
ungkapan yang lebih jelas dan umum, misalnya 
“percaya Allah dalam segala sesuatu” atau 
“mengharapkan segala sesuatu dari Allah.” Jadi, 
percata segala sesuatu memang lebih diletakkan 
dalam konteks relasi horizontal dengan sesama.

Apakah hal ini berarti bahwa mengasihi 
seseorang harus menelan mentah-mentah 
apapun yang dikatakan oleh orang tersebut? 
Tentu saja tidak! Kasih tidak dapat dipisahkan 
dari kebenaran (ayat 6 “ia tidak bersukacita 
karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran”). 
Di tempat lain Paulus juga mengingatkan jemaat 
Korintus terhadap pergaulan buruk yang bisa 
menyesatkan (15:33).

Percaya segala sesuatu lebih mengarah pada 
sikap yang tidak berprasangka buruk terhadap 
orang lain. Ini berarti kita mau mengharapkan 
hal-hal yang baik dari dan bagi orang lain. Kita 
melihat harapan yang melampaui keburukan 
seseorang. Itulah sebabnya “percaya segala 
sesuatu” langsung diikuti dengan “mengharapkan 
segala sesuatu.” 

Dalam kalimat yang lebih sederhana, percaya 
segala sesuatu dapat diungkapkan dalam 
sebuah kalimat: Lebih baik percaya daripada 
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tidak percaya. Ketika kita memilih untuk tidak 
percaya terlebih dahulu (berprasangka buruk), 
kita memiliki tugas untuk membuktikan bahwa 
dugaan tersebut benar. Beban pembuktian ada 
di pundak kita. Sebaliknya, jika kita memilih untuk 
percaya, beban pembuktian ada di pundak 
orang yang mengucapkan perkataan. Prasangka 
buruk juga seringkali mengindikasikan bahwa 
kita tidak mempercayai Allah yang sanggup untuk 
mengubahkan hati manusia. Ketidakpercayaan 
kepada Allah ini juga membuat kita akhirnya 
kehilangan harapan.
 
Bagaimana jika orang lain ternyata memang 
tidak bisa dipercaya? Resiko seperti ini memang 
mungkin saja terjadi. Tidak ada cinta yang tanpa 
luka. Yesus Kristus sendiri disakiti dan dikecewakan 
oleh banyak orang, termasuk murid-murid 
yang bertahun-tahun menikmati kedekatan dan 
kebaikan-Nya. 

Walaupun demikian, kekecewaan karena 
mempercayai dan mengharapkan orang 
lain tidak boleh meruntuhkan keyakinan dan 
pengharapan kita kepada Tuhan. Allah pasti akan 
bertindak seturut dengan kebenaran, kesucian, 
dan keadilan-Nya. Dia tidak tinggal diam, entah 
Dia akan memberikan hukuman atau membawa 
orang tersebut ke dalam pertobatan. Soli Deo 
Gloria.
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Kedaulatan Allah
dalam Berkarya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 29 Agustus 2021)
Hal serupa juga terjadi pada Sihon, raja Hesybon, 
yang negerinya dilalui bangsa Israel dalam 
perjalanan mereka menuju Tanah Perjanjian. 
Ketika melihat kembali perjalanan mereka, Musa 
menyatakan kepada umat-Nya, “Tetapo Sihon, 
raja Hesybon, tidak mau memberi kita berjalan 
melalui daerahnya, sebab TUHAN, Allahmu, 
membuat dia keras kepala dan tegar hati, dengan 
maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu” 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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(Ul. 2:30). 

Demikian pula ketika bangsa Israel memasuki 
tanah Kanaan. Ada tertulis, “Tidak ada satu kota 
pun yang mengadakan ikatan persahabatan 
dengan orang Israel, selain dari pada orang 
Hewi yang diam di Gibeon itu, semuanya telah 
direbut mereka dengan berperang. Karena 
TUHAN yang menyebabkan hati orang-orang 
itu menjadi keras, sehingga mereka berperang 
melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas, 
dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti 
yang diperintahkan TUHAN kepada Musa” (Yos. 
11:19-20). Dari bagian lain dari Kitab Suci, kita akan 
mengetahui alasan mengapa Allah berencana 
untuk “ membinasakan” orang Kanaan – itu adalah 
karena dosa dan kejahatan mereka yang begitu 
parah. 

Demikian pula, kebenaran agung ini tidak 
hanya dinyatakan pada masa Perjanjian Lama. 
Yohanes 12:37-40 berbunyi, “Dan meskipun Yesus 
mengadakan begitu banyak mujizat di depan 
mata mereka, namun mereka tidak percaya 
kepada-Nya, supaya segenaplah firman yang 
disampaikan oleh Nabi Yesaya: ‘Tuhan, siapkah 
yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan 
kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan 
dinyatakan?’ Karena itu mereka tidak percaya, 
sebab Yesaya telah berkata juga: ‘Ia telah 
membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, 
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supaya mereka jangan melihat dengan mata, dan 
menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga 
Aku menyembuhkan mereka.”’ Hal yang patut 
diperhatikan di sini, adalah bahw mereka yang 
matanya “dibutakan” dan hatinya “didegilkan” 
oleh Allah itu adalah orang-orang yang dengan 
sengaja menghina Terang tersebut dan menolak 
kesaksian Anak Allah sendiri. 

Hal serupa dapat kita baca dalam 2 Tesalonika 
2:11-12: “Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan 
kesesatan atas mereka, yang menyebabkan 
mereka percaya akan dusta, supaya dihukum 
semua orang yang tidak percaya akan kebenaran 
dan yang suka kejahatan.” Bagian Kitab Suci ini 
masih akan digenapi pada masa mendatang. 
Yang telah Allah izinkan terjadi atas orang-orang 
Yahudi di masa lampau, akan diizinkan-Nya pula 
terjadi pada orang-orang Kristen di masa kini. 
Sebagaiman halnya orang-orang Yahudi pada 
masa Kristus hidup menghina kesaksian-Nya, 
dan akibatnya menjadi “dibutakan,” demikian 
pula halnya orang-orang Kristen yang menolak 
Kebenaran itu akan mengalami “kesesatan” 
sedemikian rupa sehingga mereka kemudian 
percaya akan dusta. 

Apakah Allah benar-benar sedang memerintah 
dunia ini? Apakah Dia menjalankan pemerintahan-
Nya atas umat manusia? Bagaimanakah metode 
pelaksanaan pemerintahan-Nya atas  umat 



E-Magazine
05 September 2021

29

manusia? Bagaimana Allah mempengaruhi 
orang-orang fasik, sementara hati mereka 
melawan Dia? Ini adalah sejumlah pertanyaan 
yang jawabannya telah berusaha kita gali dari 
dalam Kitab Suci melalui beberapa bagian di atas. 
Terhadap kaum pilihan-Nya, Allah menerapkan 
suatu kuasa yang melahirbarukan, menghidupkan, 
memimpin, dan memelihara. Sedangkan terhadap 
orang-orang fasik, Allah menerapkan suatu kuasa 
yang mengekang, melembutkan, mengarahkan, 
mendegilkan hati, dan membutakan mata, seturut 
dengan ketetapan hikmat, dan keadilan-Nya 
untuk penggenapan rencana kekal-Nya sendiri. 
Deket-dekrit Allah sedang dilaksnakan. Apa 
yang telah ditetapkan-Nya sedang digenapi. 
Kejahatan manusia telah diikat. Batasan bagi 
para penjahat dan kejahatan mereka itu telah 
ditetapkan secara ilahi dan tidak mungkin dapat 
mereka lampaui. Sekalipun sebagian di antara 
mereka tidak sepenuhnya menyadarinya, namun 
sesungguhnya seluruh umat manusia – yang baik 
maupun jahat – berada di bawah kekuasaan dan 
sepenuhnya berada di bawah penerapan Allah 
yang berdaulat – “Haleluyah! Karena Tuhan, Allah 
kita, Yang Mahakuasa, telah menjadi raja” (Why. 
19:6). 
          
Bersambung……...
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Apa yang Kristus Maksud-
kan Ketika Ia Berfirman 
Bahwa Manusia Adalah 
“allah” Di Yohanes 10:34?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Zaman kita dipengaruhi oleh banyak konsep dunia 
yang melawan Allah, salah satunya Gerakan 
Zaman Baru yang mengatakan bahwa kita 
adalah ilah-ilah kecil. Lalu, kita membaca Alkitab 
khususnya Yohanes 10:34 di mana Kristus berkata 
bahwa manusia adalah “allah,” kita mungkin 
bertanya, apakah Kristus sedang mengajarkan 
Gerakan Zaman Baru? Jika tidak, lalu apa artinya?

T E A C H I N G
Do You Know?
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Ketika kita membaca perkataan Kristus di Yohanes 
10:34, maka kita tahu bahwa Ia mengatakan 
hal ini setelah orang-orang Yahudi berdebat 
dengan Kristus dan hendak melempari-Nya 
karena pernyataan-Nya yang menurut mereka 
kontroversial, “Aku dan Bapa adalah satu” (ay. 
30). Mengapa mereka hendak melempari Kristus? 
Karena mereka menganggap bahwa ketika 
Kristus berkata bahwa Dia dan Bapa adalah satu, 
Ia menghujat Allah dan menyamakan diri-Nya 
dengan Allah, padahal Kristus menurut mereka 
hanyalah seorang manusia (ay. 33). Menanggapi 
perkataan orang-orang Yahudi, Kristus berfirman, 
“Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: 
Aku telah berfirman: Kamu adalah allah?” (ay. 34). 
Kalau kita membaca catatan kaki dari Yohanes 
10:34, maka kita membaca bahwa ayat ini 
memiliki referensi PL yaitu di Mazmur 82:6. Ketika 
Ia mengutip Mazmur 82:6, maka Ia sebenarnya 
mengajar mereka bahwa PL adalah Kitab Suci 
yang mereka yakini tidak mungkin menyesatkan 
karena tidak mungkin dibatalkan (Yohanes 10:35). 
Lalu, apa isi Mazmur 82:6?

Di dalam Mazmur 82:1 dan 6 terdapat dua 
penyebutan kata “allah” selain Allah yang 
Mahakuasa. Apa yang dimaksud “allah”? 
Siapakah “allah” itu? Di dalam teks Ibrani, tidak 
ada penggunaan huruf besar atau kecil di depan 
satu kata Ibrani seperti bahasa Indonesia (“allah” 
vs “Allah”). Kedua kata yang diterjemahkan “allah” 
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dan “Allah” sama-sama menggunakan kata Ibrani 
’ělōhîm, lalu apa bedanya antara “allah” dan 
“Allah”? Perbedaannya adalah “Allah” jelas adalah 
Allah yang disebut “Mahatinggi” (Ibr.: ‘elyôn) (ay. 6), 
sedangkan “allah” merujuk pada “anak-anak Yang 
Mahatinggi” (ay. 6). Dari sini, kita sudah memahami 
bahwa “kamu adalah allah” tidak mengandung 
konsep Gerakan Zaman Baru. 

Pertanyaan selanjutnya, siapakah “allah” atau 
“anak-anak Yang Mahatinggi”? Ada berbagai 
tafsiran siapakah “allah”: Pertama, para penguasa 
non-Israel yang menundukkan Israel. Tafsiran 
ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena 
Mazmur 82 tidak menyebut nama “Israel” 
sekalipun. Kedua, hakim manusia. Tafsiran ini 
termasuk tafsiran tradisional yang juga dipegang 
oleh John Calvin, Keil and Delitzsch, dan Gleason L. 
Archer (Willem VanGemeren, Psalms dan Gleason 
L. Archer, Hal-hal yang Sulit dalam Alkitab, 637). 
Tafsiran ini kurang tepat karena jika “allah” 
merujuk pada hakim manusia, mengapa di ayat 
1, Asaf menyebutkan “sidang ilahi”? Permasalahan 
berikutnya adalah “allah-allah” ini akan mati seperti 
manusia (ay. 7) (Allen P. Ross, A Commentary on the 
Psalms, 42-89, 717-718). Tafsiran berikutnya adalah 
dunia roh. Dengan kata lain, hakim manusia 
merupakan agen makhluk supranatural/roh yang 
ditugaskan ke berbagai daerah untuk memastikan 
bahwa keadilan akan menang (lihat 1 Raja-raja 
22:19-22; Ayub 1:6-12; 2:1-6; Daniel 7:9-10; 10:13, 20-
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21). Makhluk-makhluk malaikat ini diberi tanggung 
jawab untuk mengawasi apakah masyarakat 
manusia benar-benar bertanggung jawab (lihat 
Ulangan 32:8-9). Namun, banyak dari mereka 
gagal untuk mematuhi perintah ilahi dan menjadi 
kekuatan jahat dari bangsa-bangsa melalui dewa-
dewa mereka (misalnya, Yehezkiel 28:11-19; dan 
Daniel 10). Kehendak mereka yang jahat dijalankan 
oleh agen manusia dan mereka bertanggung 
jawab atas orang-orang yang mereka tempatkan 
dan pakai. Karena kegagalan mereka untuk 
menegakkan keadilan, mereka akan menerima 
hukuman yaitu kematian (Ross, A Commentary on 
the Psalms, 42-89, 718-719). Dari ketiga tafsiran 
ini, Allen P. Ross menyimpulkan bahwa “allah-
allah” merujuk baik pada hakim manusia maupun 
kekuatan supranatural di belakang mereka (Ross, 
A Commentary on the Psalms, 42-89, 719). Intinya 
adalah “allah-allah” merujuk pada “kepada siapa 
firman itu disampaikan” (Yohanes 10:35) yaitu 
“mereka yang dipanggil oleh Allah untuk berbicara 
atau bertindak dalam nama-Nya” (Herman N. 
Ridderbos, Injil Yohanes: Suatu Tafsiran Theologis, 
407). Dengan kata lain, Mazmur 82:1-8 merupakan 
celaan Allah kepada para hakim manusia dan 
kekuatan supranatural mereka yang seharusnya 
menjadi pembawa berita Allah ternyata menjadi 
anak buah setan dengan berlaku tidak adil.

Dari Mazmur 82 di atas, kita dapat menyimpulkan 
bahwa para pembawa berita Allah yang telah 
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menyeleweng itu diberi status oleh Allah sebagai 
anak-anak Allah, sehingga mereka memiliki status 
turunan sebagai anak-anak Allah, bukan status 
asli (Archer, Hal-hal yang Sulit dalam Alkitab, 638). 
Kesimpulan ini mengarahkan kita menyimpulkan 
bahwa di Yohanes 10:34-36, Kristus ingin berkata 
kepada orang-orang Yahudi, “Jika para pembawa 
Firman Allah saja disebut anak-anak Allah, 
padahal mereka adalah anak-anak Allah karena 
Allah yang memberikannya (status turunan), maka 
Aku yang diutus Bapa menjadi pembawa berita 
Bapa juga berhak menyandang status Anak Allah. 
Lha, kenapa kalian malah bilang ke Aku bahwa 
Aku menghujat Allah. Situ waras?”
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BAB VI: Waktu yang Tepat 
dan Panggilan Misi
(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 29 Agustus 2021)
Beberapa pendeta mengumumkan kepada 
gereja-gereja mereka bahwa Allah sedang 
memimpin mereka untuk menerima “panggilan” 
ke geraja yang lain. Sesungguhnya ini adalah 
panggilan yang sama, namun Allah sedang 
memimpin mereka untuk menjalankan panggilan 
mereka dalam tempat pelayanan yang berbeda. 

M I S S I O N
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Sama seperti seorang pendeta mungkin 
mengikuti pimpinan Allah untuk menjalani 
panggilan pelayanannya di tempat yang baru, 
benar-benar sah bagi seorang misionaris untuk 
merasakan pimpinan-Nya untuk pindah ke tempat 
yang baru. Waktu adalah segalanya. Gereja-
gereja cenderung lebih mudah memahami dan 
menerima ekspresi-ekspresi yang berbeda-
beda dari panggilan seorang pendeta daripada 
terhadap para misionaris dan pelayanan mereka 
di luar negeri. Bagaimanakah seharusnya kita 
memandang peran dari kepemimpinan Allah dan 
waktunya Allah dalam ekspresi dari panggilan 
misi?

Perubahan-perubahan
dalam panggilan dan berlalunya waktu
Saya mengingat seorang guru besar perguruan 
tinggi yang saleh yang dikenang setiap orang 
dengan rasa hormat yang besar dan rasa takjub, 
saat saya masih di sekolah. Sejak saya bersekolah 
di sebuah sekolah di luar denominasi saya, 
sebagai tambahan kepada kurva belajar yang 
normal, saya harus mempelajari norma-norma 
dan nilai-nilai yang mereka terima. Saya ingat 
merasa sedikit bingung pada hari seseorang 
memperkenalkan saya kepada guru besar ini. 
Mereke berbicara dengan suara berbisik sambil 
berkata, “Dia dan istrinya melayani di ladang 
misi selama lima tahun.” Saya ingat menunggu 
apa yang akan mereka katakan selanjutnya. 
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Pastilah akan ada lagi. Bagaimanapun juga, itu 
sangat luar biasa, namun paman dan bibi saya 
telah melayani di ladang misi beberapa puluh 
tahun lebih lama dari pada itu. Kenyataannya, 
hampir setiap orang yang pergi ke ladang misi 
melalui denominasi kami, pergi untuk sepanjang 
karier. Ketika seseorang kembali sebelum masa 
pension, orang-orang akan berbisik-bisik, 
mengasihaninya, dan berspekulasi mengenai 
apa yang telah terjadi sehingga mereka harus 
kembali. Dalam pemahaman saya pada saat itu, 
kami harus mengagumi dan menghormati guru 
besar ini, namun dia belum melakukan sesuatu 
yang pantas untuk dipuji dalam misi dan belum 
mencapai garis akhir menurut pemahaman 
denominasi saya.

Namun komitmen denominasi saya kepada 
misi mungkin dipandang kurang oleh beberapa 
misionaris dalam sejarah misi. Sepanjang sejarah 
misi, sejumlah misionaris pergi tanpa pernah 
bermaksud untuk pulang. Mereka menjadi warga 
negara di negara yang baru, mendidik anak-
anak mereka di sekolah-sekolah dan universitas-
universitas nasional, menikahkan anak-anak 
mereka dengan orang-orang local, dan tidak 
pernah mempertimbangkan pemikiran bahwa 
mereka hanya berada di lapangan dalam siklus 
tiga sampai empat tahun, di selingi dengan satu 
tahun pulang ke “tanah air”. Dengan adanya 
berbagai pandangan yang berbeda perihal 
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durasi dan luasnya panggilan misi, apakah 
pandangan Alkitab dalam hal ini? Apakah Allah 
memanggil orang-orang kepada misi untuk 
pelayanan karier yang tidak pernah kembali 
lagi atau dalam siklus-siklus jangka pendek? 
Bagaimanakah panggilan misi seseorang 
berubah dengan berlalunya waktu?

Menaati panggilan misi – menjadi misionaris 
– adalah apa yang terjadi ketika seseorang 
dengan sengaja meninggalkan zona 
kenyamanan mereka dan menyeberangi 
batasan-batasan untuk menaati Amanat Agung 
dan Hukum yang Terutama yang didorong oleh 
Belas Kasih yang Agung. Panggilan Allah kepada 
misi mengikutsertakan begitu banyak elemen 
sehingga itu bertentangan dengan sebuah 
definisi singkat yang dapat diterapkan kepada 
setiap misioanrsi melalui sejarah. Beban bagi 
suku-suku bangsa, hasrat untuk menaati Kristus, 
kerinduan untuk membagikan Injil dan membawa 
kemuliaan kepada Tuhan, sangat menawan hati 
kita dan tinggal bersama kita selamanya. Detak 
jantung ini menjadi bagian dari diri kita. Detak 
ini tidak akan kembali menjadi sesuatu yang lain 
ketika sebuah misi dengan batas waktu dua tahun 
diselesaikan; melainkan akan menjadi ekspresi 
lain dari panggilan itu.

Bersambung……….
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HAMBATAN MENOLONG
Senin, 6 September 2021

Sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, 
kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Tuhan 
secara nyata. Apalagi di tengah kondisi 
dunia yang lebih mementingkan diri sendiri 
dibandingkan kesejahteraan bersama, anak 
Tuhan dapat menjadi andalan dan teladan 
dalam meringankan penderitaan mereka yang 
berkekurangan di sekitar kita. 

Ada beberapa alasan yang menghambat 
hal ini terjadi. Pertama, kita dapat merasa 
tugas menolong yang lemah terlalu berat. 
Melawan kemiskinan, misalnya, adalah ide 
yang mulia, namun diluar kapasitas kita untuk 
merealisasikannya. Kedua, melibatkan diri dalam 
menolong yang lemah artinya membuka hidup 
kita kepada ketidaknyamanan dan penderitaan. 
Kita akan berhadapan dengan dunia penyakit, 
pelecehan, kecanduan, korupsi, disabilitas, dan 
sebagainya. Tidak semua orang siap dan suka 
berhadapan dengan realita kehidupan. Terakhir, 
beberapa dari kita merasa nasib buruk orang 
yang lemah adalah hasil kesalahan atau dosa 
mereka sendiri. Kita berpikir mungkin memang 
mereka malas, lamban, atau jahat. 

Bacaan : 2 Korintus 9:8-9
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Menolong mereka yang lemah dimulai dari 
kesadaran atas anugrah Tuhan dalam hidup kita. 
Tuhan sudah menyelamatkan, mengasihi, dan 
memampukan kita. Maka kabar baik Injil menjadi 
sumber motivasi dan dorongan untuk kita terus 
berjuang. Lebih baik berusaha namun gagal, 
daripada tidak mencoba sama sekali. Kita tidak 
tahu jika kita tidak melangkah terlebih dahulu. 
Sebab Tuhan selalu dapat melebihi ekspektasi 
kita dan mengatasi kelemahan kita. (EW)
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BUKAN KERINGANAN 
TETAPI KESEIMBANGAN

Selasa, 7 September 2021

Berbagi di tengah pandemi Covid-19 tidaklah 
mudah bagi orang percaya yang hidupnya 
selalu berorientasi pada diri sendiri. Berbeda 
dengan pandangan sebagian besar orang 
dunia yang berpusat pada diri sendiri, Alkitab 
mengajarkan prinsip hidup yang berpusat 
pada Allah dengan berbagi kepada saudara 
seiman yang membutuhkan. Apa dasarnya? Apa 
tujuannya? Membantu saudara seiman bukan 
suatu keharusan, tetapi suatu ucapan syukur 
atas anugerah Allah di dalam Kristus yang telah 
menebus orang percaya (2Kor. 8:8-9). Sebagai 
ucapan syukur, maka Paulus berkata bahwa 
membantu saudara seiman yang membutuhkan 
didasarkan pada suatu kerelaan (ay. 11). Hati 
yang telah disentuh oleh kasih Kristus akan 
menyalurkan kasih itu kepada saudara seiman 
atau orang lain yang memerlukannya.

Apa tujuan membantu saudara seiman? Apakah 
hanya untuk meringankan beban saudara seiman 
yang memerlukan? Paulus berkata di ayat 13 
bahwa tujuannya agar ada keseimbangan. David 
E. Garland menyebutkan bahwa “keseimbangan” 

Bacaan : 2 Korintus 8:10-15
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bukan tujuan pemberian jemaat Korintus kepada 
jemaat di Yerusalem, tetapi alasan pemberian 
tersebut. Artinya dengan dasar keseimbangan, 
mereka seharusnya mencukupkan kebutuhan 
jemaat Yerusalem yang kekurangan (David E. 
Garland, 2 Corinthians, 382). Dengan kata lain, 
alasannya bukan agar jemaat Yerusalem menjadi 
kaya karena bantuan jemaat Korintus, tetapi 
kebutuhan jemaat Yerusalem dicukupi melalui 
bantuan jemaat Korintus (Raymond F. Collins, 
2 Corinthians, 172). Mengapa alasan bantuan 
tersebut adalah “keseimbangan”? Garland 
mengutip John Calvin yang berkata bahwa 
kekayaan itu bersifat fana, sehingga adalah sia-
sia menimbun kekayaan (Garland, 2 Corinthians, 
382). Oleh karena itu, orang percaya seharusnya 
membagikan harta milik mereka kepada sesama 
orang percaya yang membutuhkan. 

Keseimbangan di ayat 13 dijelaskan Paulus di ayat 
14 bahwa kelebihan jemaat Korintus mencukupkan 
kekurangan jemaat Yerusalem, sebaliknya 
kelebihan jemaat Yerusalem mencukupkan 
kekurangan jemaat Korintus. Artinya jemaat 
Korintus bukan hanya memberi bagi jemaat 
Yerusalem, tetapi sebaliknya jemaat Yerusalem 
juga membantu jemaat Korintus. Dengan kata lain, 
ada timbal balik. Ini menjadi pelajaran berharga 
bagi kita. Sering kali ketidakseimbangan terjadi 
di banyak gereja. Beberapa jemaat membantu 
hamba Tuhannya dalam hal finansial, tetapi 
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hamba Tuhannya tidak mau berbagi secara 
finansial atau apa pun kepada jemaat atau rekan 
hamba Tuhan. Sebaliknya hamba Tuhan diminta 
berbagi dan berkorban kepada jemaat, tetapi 
jemaatnya tidak mau berbagi kepada sesama 
jemaat atau hamba Tuhan. Paulus bilang sesama 
orang percaya tanpa memandang status atau 
profesi saling membantu yang didasarkan pada 
keseimbangan. Sudahkah kita berbagi tanpa 
memandang status atau profesi? Amin. (DTS)
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MEMBERI SEBAGAI
BENTUK IDENTITAS
ANAK ANAK ALLAH

Rabu, 8 September 2021

Memberi sering kali di identikkan dengan 
seorang yang berlebihan membagi miliknya 
kepada sesama mereka yang berkekurangan. 
Hal ini betul, namun saya sempat memiliki 
pemikiran yang salah mengenai hal ini. Bahwa 
memberi harus terlebih dahulu memiliki hal yang 
banyak, baru bisa berbagi kepada orang lain. 
Pemahaman seperti ini justru menjadikan saya 
tidak memberi karena selalu merasa kurang. 
Hingga saya menyadari bahwa pemikiran saya 
tentang memberi ini salah, karena memberi 
bukan tentang apa yang kita miliki akan tetapi 
masalah hati.

Bagian yang kita baca merupakan surat 
dari Paulus kepada Timotius dalam proses 
pengembalaan di Efesus. Pada bagian ini ia 
membahas bagaimana seorang kaya seharusnya 
hidup dengan kekayaan yang mereka miliki. 
Paulus memberikan peringatan kepada mereka 
untuk tidak menaruh pengharapan kepada 
kekayaan yang dimiliki (Ay.17). Karena Paulus 

Bacaan : 1 Timotius 4:17-19
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menyadari bahwa kekayaan yang ada di bumi 
sementara. Dan seperti yang dikatakan oleh 
Yesus dalam Matius 6:19 hal yang sementara 
tersebut akan hilang dimakan oleh ngengat dan 
karat. Hal ini dikatakan Paulus bukan berarti 
orang Kristen tidak boleh kaya, akan tetapi 
Paulus mengajarkan bagaimana hidup sebagai 
anak Allah yang menggunakan kekayaan untuk 
kebaikan dan berbagi kepada sesama (Ay.18). 
Sebagaimana Allah yang kaya akan banyak hal 
mau memberikan anugerah kepada setiap kita 
untuk dinikmati. 

Sehingga firman Tuhan pada hari ini menghendaki 
setiap kita untuk memiliki hati yang mau berbagi 
bukan hati yang diperbudak oleh harta kita. 
Marilah kita menaruh pengharapan kita kepada 
Tuhan dan menggunakan apa yang telah Tuhan 
berikan untuk kebaikan dan berbagi kepada 
sesama. Marilah melalui firman Tuhan hari ini kita 
berintropeksi diri dimanakah hati pengharapan 
kita. Apakah kita menaruh pengharapan kita pada 
hal-hal lahiriah yang sementara. Sehingga hal 
itu membuat kita sulit berbagi dan berbuat baik 
kepada sesama. Biarlah Roh Kudus membimbing 
kita dalam mengerjakan firman Tuhan. Amin. (EG)
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UNITED WITH CHRIST
Kamis, 9 September 2021

Umat manusia yang telah jatuh dalam dosa 
sehingga sudah terbiasa dengan hidup yang 
egois, menempatkan diri di posisi paling penting. 
Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri untuk 
membuat hidupnya lebih mudah dan lebih 
menyenangkan. Mereka merasa bahwa mereka 
tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. 
Cukup menjaga supaya tidak terjadi konflik, sudah 
merupakan pencapaian yang baik. Firman Tuhan 
hadir untuk mendobrak semua cara pandang 
dan cara hidup yang berdosa ini.  

Firman Tuhan berkata di dalam Kristus ada 
nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih 
mesra, dan belas kasihan. Paulus mengingatkan 
kita bahwa di dalam Kristus selalu ada ruang  
untuk mewujudkan tindakan-tindakan yang 
mengangkat orang lain. Bukan sekedar tindakan-
tindakan normatif, namun harus ada hati 
yang mengasihi sehingga menginginkan dan 
mengusahakan kebaikan orang lain. Dengan kata 
lain di dalam Kristus kita tidak lagi hidup untuk diri 
sendiri. Kita sekarang memiliki kepentingan yang 
jauh lebih besar yaitu untuk kepentingan bersama 
sebagai kesatuan di dalam Kristus. Kesatuan 

Bacaan: Filipi 2:1-4
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di dalam Kristus ini digambarkan dengan 
beberapa ciri. Ciri pertama adalah sehati-sepikir. 
Sehati sepikir di sini saya yakin bahwa Paulus 
tidak bermaksud meminta kita memikirkan hal 
yang sama, dengan cara yang sama, karena itu 
adalah hal yang tidak mungkin. Yang dimaksud 
dengan sehati-sepikir di sini adalah memiliki 
paradigma berpikir yang sama-sama telah 
diubahkan oleh Kristus bahwa di dalam Kristus 
kita adalah ciptaan baru bukan secara personal, 
namun juga secara komunal. Ciri kedua memiliki  
kasih, jiwa, tujuan yang sama. Artinya kita harus 
menemukan dan mendefinisikan kasih, jiwa dan 
tujuan kita di dalam Kristus sendiri. Kristus harus 
menjadi standar kasih kita, Kristus harus menjadi 
semangat kita, Kristus harus menjadi tujuan kita 
di dalam mencari kepentingan bersama.

Jika saudara masih memiliki kebiasaan hanya 
peduli pada kepentingan sendiri maka haruslah 
bertobat. Karena di dalam Kristus kita tidak 
diberikan ruang untuk hidup secara egois. Di 
dalam Kristus, kita masuk dalam dimensi hidup 
yang sama sekali berbeda dengan hidup 
yang lama. Kita harus segera beradaptasi 
dengan budaya baru yang ditetapkan oleh 
Kristus, yaitu hidup bersama dengan orang 
lain, mengusahakan kepentingan bersama 
berlandaskan kasih Kristus. (NL)
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DOSA BABEL
Jumat, 10 September 2021

Apakah dosa orang-orang yang ingin 
membangun menara Babel? Banyak orang 
akan menjawab bahwa dosa Babel adalah 
kesombongan manusia. Mungkin ini menunjukan 
kapasitas luar biasa manusia yang diberikan 
Allah sehingga manusia memiliki kesombongan 
mendirikan menara yang puncaknya sampai ke 
langit. Manusia sudah tidak mengandalkan Allah 
dan enggan berlindung kepada-Nya.

Dosa menara Babel bukan hanya sekedar 
kesombongan. Hal itu disebabkan karena 
hukuman yang mereka terima bukan sekadar 
supaya menjadi rendah hati. Jika dosa 
mereka adalah kesombongan, mengapa 
Allah menghukum mereka dengan membuat 
perbedaan bahasa diantara mereka? Tentu 
saja dengan bahasa yang berbeda-beda, Allah 
menginginkan  mereka untuk semakin terpencar 
supaya manusia memenuhi bumi. Firman Tuhan 
berkata: “Allah memberkati mereka, lalu Allah 
berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah 
dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan 
taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan 
di laut dan burung-burung di udara dan atas 

Bacaan: Kejadian 11:1-9
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segala binatang yang merayap di bumi.”” Jika 
itu benar, dosa manusia pada saat itu adalah 
ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. 

Pada waktu itu mereka justru ingin hidup 
berkumpul dan memperkuat diri dalam satu 
wilayah. Mereka berkata dengan angkuhnya 
bahwa: “Marilah kita dirikan bagi kita sebuah 
kota dengan sebuah menara yang puncaknya 
sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, 
supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi” 
(Kejadian 11:4). Meski demikian, justru Allah 
mengacaukan bahasa manusia. Firman Tuhan 
mengatakan bahwa:  “Baiklah Kita turun dan 
mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, 
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa 
masing-masing.” Demikianlah mereka diserakkan 
TUHAN dari situ ke seluruh bumi, dan mereka 
berhenti mendirikan kota itu” (Kejadian 11:7-8).

Pada zaman kuno, kehidupan dalam suatu 
kelompok akan lebih aman dari bahaya 
perampokan atau penaklukan kelompok lain. 
Meski demikian, mereka telah lupa bahwa Allah  
telah memerintahkan sejak nenek moyangnya 
untuk memenuhi bumi. Artinya, manusia harus 
menyebar luas memenuhi bumi, dan bukan justru 
berkumpul demi kenyamanan dan keamanan. 
Ini berarti bahwa manusia tidak mentaati 
perintah Allah. Konsekuensi ketidaktaatan 
manusia kepada rencana Allah tersebut akan 
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menghasilkan hukuman. Mereka akan semakin 
tersebar memenuhi bumi sesuai rancangan 
Allah sejak semula. Ketidaktaatan manusia tidak 
mungkin menghalangi ketetapan Allah. Melalui 
hukuman, Allah berotoritas mengembalikan jalan 
manusia yang sudah melenceng. 

Melalui peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa 
manusia harus senantiasa taat pada perintah 
dan kehendak Tuhan. Manusia yang rapuh tidak 
dapat menghalangi atau merubah rencana 
Allah. Karena itu ketaatan bukanlah sebuah 
pilihan. Ketaatan adalah sebuah keniscayaan 
karena sebelum Allah memberi perintah, Allah 
memberkati manusia (Kejadian 1:28). Karena 
itu menaati kehendak Allah adalah sebuah 
kehormatan untuk dapat melayani Allah sang 
pencipta dan Maha tinggi. (YDI)
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KEBAIKAN YANG MAHAL
Sabtu, 11 September 2021

Bacaan kita hari ini berbicara tentang harga 
kebaikan dari Tuhan kepada kita. Yesus Kristus 
rela meninggalkan semua kehormatan dan 
kemegahan surga untuk datang ke dunia demi 
memenuhi kebutuhan manusia yaitu keselamatan 
dari penghukuman dosa. Dosa kita telah 
memisahkan kita dari Allah dan telah membuat 
kita benar-benar tersesat di dunia, “seperti 
domba tanpa gembala” (Matius 9:36). Melihat 
kebutuhan kita, Yesus tidak hanya menanggalkan 
kemegahan surga tetapi, pada akhirnya, nyawa-
Nya sendiri Dia korbankan.

Dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata 
“Akulah gembala yang baik,”. “Gembala 
yang baik memberikan nyawanya untuk 
domba-dombanya”. Yesus dengan rela 
mengesampingkan semua hak dan hak 
istimewa-Nya sehingga, melalui Dia, kita dapat 
memperoleh akses ke semua yang menjadi hak-
Nya (lihat Roma 8:17).

Jika kita bertumbuh dalam kebaikan Allah, maka 
seharusnya kita juga memiliki belas kasihan 
seperti Allah. Bahkan kita rela membayar harga 

Bacaan: 2 Korintus 8:1-9
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sebuah tindakan kebaikan atau belas kasihan 
yang dikerjakan.

Melakukan kebaikan saat kita sedang “mood”nya 
baik, itu saja tidak cukup. Kita dipanggil untuk 
tetap mengerjakan kebaikan, bahkan pada saat 
situasi tidak nyaman atau tidak sesuai dengan 
harapan kita. Kebaikan memanggil kita untuk 
merespons bahkan dalam situasi yang tidak 
mudah bagi kita.

Kita dapat belajar menjadi seperti Yesus dengan 
bersedia menjadi pribadi yang tersedia bagi 
orang lain. Rela menawarkan belas kasihan, bukan 
celaan. Rela menawarkan bantuan bukan hanya 
mencari keuntungan. Rela memberi perhatian 
bagi orang-orang yang Allah tempatkan dalam 
hidup kita, walaupun itu terkadang merugikan 
kita. 

Kiranya Roh Kudus terus menyadarkan kita 
akan kebaikan Allah dan memampukan kita 
untuk semakin serupa dengan Kristus yang telah 
memberikan segala-galanya. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
06 Sept ‘21

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

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

HUT: Sdr. Efraim

HUT: Anak Clint

Rabu
08 Sept ‘21 HUT: Sdr. Kevin Judianto

Kamis
09 Sept ‘21 HUT: Anak Alin

Jum’at
10 Sept ‘21

HUT: Bp. Sih Lipurno

HUT: Bp. Hosea Teddy

HUT: Bp. Edo Walla

Sabtu
11 Sept ‘21

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Sdri. Fancy Anastasia Joenan
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

05 September 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 05 September 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PL8gjnXtbeaEY-

OVXwt8be8qD8bXhnRlJWX

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota 
keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 2 
Korintus 8:10-15 di TV (atau dicetak/lewat HP 
saja) sambil memutar lagu Crowns (Hillsong) 
(https://www.youtube.com/watch?v=WVNb-
Tz-Lp0)  

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah 
mengajak yang lain untuk mengambil saat 
teduh

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung 
diikuti 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 dalam hati kita oleh Roh Kudus. 
Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan 
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anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah 
ini. Amin.”

 
Jemaat dipersilakan duduk.
KUASA SALIBMU - NDC WORSHIP
Verse 1:
Ada tempat yang mulia
Anugrah-Mu tercurah
Kau berikan hidupMu
S’bagai ganti dosaku

Verse 2:
Lebih dari yang kukira
Pengampunan yang kutrima
Kasih Yesus yang abadi
Mengalir di Kalvari

Chorus:
Oleh karna salib-Mu
Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan
Darah-Mu sucikanku
Kuasa salib-Mu pulihkanku

Pengakuan Dosa

VERSE 2 | CHORUS 2X

4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
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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 pemerin-
tahan 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,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. 
Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5. Petunjuk hidup baru 
Efesus 1:5,7 “Dalam kasih Ia telah menentu-
kan  kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk 
menjadi anak-anak-Nya ,  sesuai dengan 
kerelaan  kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia 
dan oleh darah-Nya   kita beroleh penebusan,  
yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan   
kasih karunia-Nya.
Efesus 5:2 “dan hiduplah di dalam kasih, se-
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bagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi 
kamu m  dan telah menyerahkan diri-Nya un-
tuk kita n  sebagai persembahan dan korban 
yang harum bagi Allah.” 
 
Nyanyian jemaat  
LANGIT & BUMI PUJILAH TUHAN  MEDLEY 
TERPUJILAH NAMA ALLAH (KPPK 11)  
Verse 1:.. (2x)
Langit dan bumi pujilah Tuhan
Sebab Dia ciptakan semuanya
Keagungan-Nya mengatasi langit bumi
Sembah sujud di hadapan-Nya

Verse 2:..(dari KPPK 11)
Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi
Yang utus Yesus ke dunia menebus manusia

Chorus 1:
Kupuji kusembah, kupuji kusembah
Yesus Kristus Sang Penebusku
Kupuji kusembah, kupuji kusembah
Yesus Tuhan dan Rajaku

Verse 3:.. :..(dari KPPK 11)
Nama Yesus sangat ajaib, 
Dialah Raja damai
Yang mem’rintah s’gala bangsa
Sampai selamanya

Chorus 1
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Chorus 2:
Haleluya amin, Haleluya amin
Haleluya amin, Haleluya amin

Ending:
Haleluyaaa .. Amiiin

6. Pujian Firman: 
MURNIKANKU  
Verse 1:
Tuhan kudatang tertunduk malu
Engkau lihat kedalaman hatiku
Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku
hanya melayani diri sendiri.

Verse 2:
Sesungguhnya ‘ku hamba dunia,
terpikat oleh kesenangan fana;
akan harta dan kuasa, kebanggan hati.
B’ri belas kasih-Mu, oh Tuhan.
 
Chorus:
Murnikanku, tekad di hatiku
agar ‘ku tersadar menderita dengan-Mu.
Murnikanku, arahkan mata hatiku
agar ‘ku setia pada-Mu.

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan. 
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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 
 
BERSINAR BAGI-MU
Verse 1
Kuasa-Mu membebaskanku
Tebus hidupku
Kebaikan-Mu nyata atasku
Ubah hidupku

Pre-Chorus
Kasih-Mu termegah
Di bumi di surga
Ajaib kuasa nama Yesus

Chorus
‘Kau sempurna di hidupku
Menerangi tiap langkahku
Kebenaran kuatkanku
Bersinar bagi-Mu
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Verse 2
‘Kau kuatku
Dalam hidupku takkan kutakut
‘Kau Allahku
Dalam terang-Mu takkan kuragu

Pre-Chorus | Chorus (2x)

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology
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