


Seekor burung yang terbang 

tinggi di angkasa tentu memiliki tujuan 

kearah mana ia harus mengepakkan 

sayapnya. Dengan tujuan yang jelas dan 

kuat, maka seekor burung dapat ter-

bang tinggi melintasi awan-awan dan 

memiliki kekuatan untuk terus terbang 

walau diterpa oleh badai dan topan 

yang datang. 

Seorang hamba Tuhan harus 

mengetahui tujuan hidupnya dan pang-

gilan hidupnya sebagai orang Kristen 

agar mampu untuk melangkahkan kaki-

nya pada jalan yang tepat dan memiliki 

kekuatan untuk terus bertahan dalam 

panggilan tersebut. Lebih dari itu, 

tujuan tersebut juga terkait dengan 

alasan yang mendasari panggilan kita. 

Panggilan tersebut berkaitan dengan 

penyatuan kembali relasi manusia 

dengan Allah. Alasan Tuhan memanggil 

kita adalah karena Tuhan menginginkan 

kita menjadi saksi dan berkat dalam se-

luruh aspek kehidupan kita. Oleh sebab 

itu, mari kita meresponi panggilan Tu-

han dan melayani-Nya seperti teladan 

Yesus yang datang untuk melayani dan 

bukan dilayani. 

[GJPK] 
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i dalam Alkitab, kon-

sep panggilan Tuhan 

kepada manusia terutama agar 

manusia kembali bersekutu 

dengan Dia. Untuk tujuan ini, 

manusia dipanggil untuk me-

ngikuti Kristus sebagai teladan 

sejati yang mampu membawa 

manusia kepada kesempurna-

an. Di dalam panggilan ini, 

pengikut Kristus juga dipanggil 

untuk menjadi saksi dan berkat 

dalam segala aspek kehidup-

annya. Kedua hal ini merupa-

kan isi panggilan sebagai pe-

ngikut Kristus yang dikehenda-

ki oleh Allah.  

Dalam artikel singkat ini, 

setelah mengeksplorasi bagai-

mana respons terhadap pang-

gilan untuk mengikuti Kristus, 

akan dibahas tentang panggil-

an untuk menjadi saksi Kristus 

yang membawa berkat dalam 

segala aspek kehidupan peng-

ikut Kristus.  

Respons Terhadap 

Panggilan Tuhan  

Di dalam Alkitab mem-

berikan beberapa gambaran 

bagaimana respons manusia 

terhadap panggilan Allah. Ke-

tika Musa dipanggil untuk 

menghadap Firaun agar mem-

bebaskan umat-Nya dari per-

budakan, Musa merespons de-

ngan negatif. Setidaknya ada 

5 dalih Musa untuk tidak 

menanggapi panggilan Allah, 

yaitu (1) merasa diri tidak la-

yak (Kel. 3:11), (2) mena-

nyakan siapakah Tuhan yang 

mengutus dia (Kel. 3:13), (3) 

takut ditolak oleh orang Israel 

(Kel. 4:1), (3) mengatakan 

bahwa ia tidak pandai ber-

bicara (Kel. 4:10), dan (5) me-

minta Tuhan untuk mengutus 

orang lain saja (Kel. 4:13). Hal 

yang sama ketika Tuhan 

memanggil Yeremia, ia men-

coba berdalih bahwa ia tidak 

d 

“PANGGILAN SEBAGAI PENGIKUT KRISTUS” 

 

Oleh: Dr. Kasieli Zebua, M.Th. 

....Bersambung ke hal. 2 
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pandai bicara dan masih muda 

(Yer. 1:6). Yesaya melihat 

dirinya seorang yang najis 

bibir ketika Tuhan menyatakan 

diri kepadanya (Yes. 6:5).  

Namun Alkitab juga 

memberikan contoh pribadi-

pribadi yang merespons pang-

gilan Tuhan dengan benar. 

Abraham seorang yang di-

panggil untuk menjadi berkat. 

Ibrani 11:8, Karena iman 

Abraham taat, ketika ia di-

panggil untuk berangkat ke ne-

geri yang akan diterimanya 

menjadi milik pusakanya, lalu 

ia berangkat dengan tidak 

mengetahui tempat yang ia 

tujui. Demikian juga dengan 

Maria ketika Tuhan memakai 

kandungannya untuk menjadi 

sarana bagi inkarnasi Kristus, 

ia merespons pemberitahuan 

dari malaikat Gabriel, ia ber-

kata: "Sesungguhnya aku ini 

adalah hamba Tuhan; jadilah 

padaku menurut perkataanmu 

itu." (Luk 1:38). Iman, ketaatan 

dan sikap sebagai hamba 

telah mengalahkan berbagai 

keraguan dan ketakutan ter-

hadap resiko yang mungkin 

terjadi. Tidak ada dalih selain 

berkata “ya” untuk panggilan 

Tuhan. 

 

Panggilan untuk Menjadi 

Saksi Kristus  

“Panggilan” merupakan 

inisiatif Allah untuk membawa 

orang kepada Kristus dan ber-

partisipasi dalam pekerjaan 

penebusan-Nya di dunia. Si-

kap “hamba” yang beriman 

dan taat kepada Tuhan me-

rupakan dasar untuk menjadi 

saksi Kristus. Seorang yang 

tidak berhati hamba, tidak ber-

iman dan tidak memiliki ke-

taatan mustahil untuk menjadi 

saksi dan berkat. Oleh sebab 

itu yang dibutuhkan bagi peng-

ikut Kristus ialah kerendahan 

hati seperti hamba, iman yang 

menembus batasan akal budi 

dan ketaatan sepenuhnya ke-

pada Tuhan. 

Panggilan menjadi sak-

si Kristus dinyatakan melalui 

pemberitaan Injil dan juga di-

Sambungan dari  hal.1... 

....Bersambung ke hal. 3 
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nyatakan melalui kehidupan 

yang telah mengalami kuasa 

Injil dalam segala aspek ke-

hidupan. Panggilan pertama 

merupakan panggilan khusus, 

sebagaimana Tuhan menetap-

kan jawatan bagi hamba-

hamba-Nya (Ef. 4:11). Se-

dangkan panggilan menjadi 

saksi dalam segala aspek ke-

hidupan ialah panggilan setiap 

pengikut Kristus. Karya pene-

busan-Nya dapat terjadi di se-

tiap bidang profesi melalui ke-

saksian hidup yang penuh be-

las kasihan, kemurahan, ke-

rendahan hati, kelemahlem-

butan dan kesabaran (Kol. 

3:12). Karya penebusan 

Kristus tidak terbatas pa-

da pekerjaan pelayanan di ge-

reja, tetapi mencakup segala 

sesuatu yang diperlukan untuk 

membuat dunia menjadi se-

perti yang Allah ingin-

kan. Karya penebusan ini ter-

jadi selaras dengan karya pen-

ciptaan dan pemeliharaan ya-

ng dilimpahkan Allah kepada 

umat manusia di Taman Eden. 

Alkitab tidak menunjukkan 

bahwa karya penebusan telah 

menggantikan karya pencip-

taan. Keduanya berlanjut, dan 

secara umum, orang Kristen 

diperintahkan untuk berpartisi-

pasi dalam pekerjaan pencip-

taan dan penebusan.  

Dengan demikian, se-

tiap orang percaya “dipanggil” 

untuk menjadi saksi Kristus 

dalam segala bidang profesi 

masing-masing. Prinsip iman, 

ketaatan dan hati sebagai 

hamba termanifestasi untuk 

menghadirkan kerajaan Allah 

di bumi. Oleh sebab itu, 

Kolose 3:17 berkata: Dan 

segala sesuatu yang kamu la-

kukan dengan perkataan atau 

perbuatan, lakukanlah semua-

nya itu dalam nama Tuhan 

Yesus, sambil mengucap syu-

kur oleh Dia kepada Allah, 

Bapa kita. Amin!  

 

Sambungan dari  hal.2... 

https://biblia.com/bible/nrsv/Col%203.12
https://biblia.com/bible/nrsv/Col%203.12
https://www.theologyofwork.org/old-testament/genesis-1-11-and-work/god-creates-and-equips-people-to-work-genesis-126-225
https://www.theologyofwork.org/old-testament/genesis-1-11-and-work/god-creates-and-equips-people-to-work-genesis-126-225
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Pada bulan Desember, 

Senat Mahasiswa menetapkan 

tema yaitu The Reason for My 

Calling. Tema ini menjadi pu-

sat perhatian dalam pembaha-

san setiap pembicara yang te-

lah ditentukan. Pada selasa 

pertama tema ini dibahas oleh 

Ibu Fransiska Wahyu Frida-

wati, S.Th. dengan sub tema 

Realize My Identity as A Ser-

vant of God. Selanjutnya oleh 

Ibu Renta Leinvarben Sihom-

bing, M.Th. dengan sub tema 

Having Desire to Serve God. 

Selasa pertama, peng-

kotbah terlebih dahulu men-

jelaskan definisi dari identitas, 

yaitu ciri-ciri atau keadaan khu-

sus seseorang yang membu-

atnya berbeda dari individu 

yang lain. Kemudian pengkot-

bah mengambil dasar nats Al-

kitab pada Injil Lukas 1:38a, 

“sesungguhnya aku ini adalah 

hamba Tuhan, jadilah pada ku 

menurut perkataan mu itu,” da-

lam frasa tersebut mengan-

dung beberapa makna yaitu 

terdapat suatu kesadaran dan 

pengakuan akan identitas pri-

badinya bahwa ia adalah se-

orang hamba Tuhan. 

Kata hamba pada masa 

PL “ebed” mengandung arti 

yang merujuk pada kerenda-

han hati dan ketaatan. Semen-

tara pada masa PB “doulos” 

yang berarti budak/pelayan 

yang merujuk pada milik 

Kristus. Seorang budak pada 

budaya pemerintahan Romawi 

ialah seorang yang dianggap 

sebagai milik pribadi dan dapat 

dipergunakan untuk apapun 

dan dengan cara apapun. 

Apa yang bisa kita pela-

jari dari pribadi Maria ialah Ma-

ria mengakui identitas dirinya 

dengan penuh kesadaran dan 

kerelaan bahwa ia hanyalah 

seorang hamba. Maria me-

miliki kerendahan hati dan keta

-atan yang penuh dalam me-

lakukan perintah Allah. Maria 

memiliki komitmen dan konsis-

“RINGKASAN IBADAH CHAPEL SELASA” 

....Bersambung ke hal. 5 
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ten yang kuat dalam menjalan-

kan perintah Allah tersebut.  

Identitas kita sebagai 

hamba Tuhan merupakan anu-

gerah yang harus selalu kita 

syukuri. Oleh sebab itu, mari 

menjadi hamba Tuhan yang 

rendah hati, taat, dan setia 

kepada pemilik hidup kita. 

Amin.  

Selasa kedua, peng-

kotbah menjelaskan bahwa 

memberitakan Injil merupakan 

tujuan atas panggilan setiap 

orang Kristen. Terlebih lagi ba-

gi setiap orang percaya yang 

telah mendedikasikan hidup-

nya untuk melayani Tuhan se-

bagai hamba Tuhan, baik da-

lam dunia teologi mapun da-

lam pendidikan Kristen.  

Untuk dapat sampai pa-

da tujuan tersebut, maka di-

perlukan sutu gairah yang 

memotivasi hamba Tuhan un-

tuk senantiasa memiliki se-

mangat sukacita dalam mela-

yani Tuhan yang akan tercer-

min melalui sikap, perilaku, 

dan perkataan sehari-hari. Se-

bagai seorang hamba Tuhan, 

maka hendaknya semangat 

melayani hanya ditujukan bagi 

kemuliaan Tuhan semata, bu-

kan untuk memuaskan kepen-

tingan diri sendiri. Amin. (SM) 

Mokar Maikel  
Asmuruf 

02 Des 2002 
 

Amos Lermanson  
Purba  

04 Des 1970 
 

Syela Maria  
Nanlohy 

23 Des 1998 

Sambungan dari  hal.4... 
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Pada tanggal 21 De-

sember 2022, tepat pada pukul 

18.30 WIB, kami para maha-

siswa dan seluruh civitas 

STTIA, dan oleh dukungan doa 

dan dana dari Sidang Jemat 

GKGA, kami dapat menyeleng-

garakan perayaan ibadah Na-

tal STT Tabernakel Indonesia 

dan juga ibadah Penutupan 

Semester Gasal Tahun Ajaran 

2022/2023. Adapaun acara ini 

diadakan di Gereja GPT 

Kristus Ajaib jl. Johor 47. 

Adapun tema yang di-

usung oleh panitian Natal 2022 

ialah “Come to Serve, Not to 

be Served” yang terambil dari 

Markus 10:45.  Tema ini kami 

ambil untuk menyadarkan kita 

semua akan tujuan Yesus 

Kristus yang datang untuk me-

layani dan bukan untuk dilaya-

ni. Dengan demikian Ia telah 

menjadi teladan bagi kita se-

mua sebagai orang yang per-

caya kepada-Nya, sudah nyata 

bagi kita semua teladan-Nya 

sehingga hal itu harus terlihat 

di dalam kehidupan kita, yakni 

kita sebagai hamba Tuhan 

memberikan hidup kita untuk 

melayani Tuhan dan sesama 

manusia. 

Acara dimulai dengan 

pemutaran kaleidoskop dan vi-

deo opening, kemudian dilan-

jutkan dengan menyanyikan 

theme song “We will serve 

Him” yang dinyanyikan oleh 

Sdri. Sefanni Maranatha. 

Dilanjutkan dengan praise and 

worship yang dipimpin oleh tim 

pelayan ibadah. Disamping itu 

juga diselingi dengan penam-

pilan persembahan pujian dari 

pimpinan dan Staff dengan 

judul "Mahkota Kehidupan". 

Kemudian juga persembahan 

pujian dari Gift Choir STT  

Tabernakel Indonesia dengan 

lagu "The Servant King". 

Kemudian pemberitaan 

Firman Tuhan yang disam-

“Ibadah Natal 2022 & Penutupan Semester Gasal T.A. 2022/2023 

STT Tabernakel Indonesia Surabaya“  

....Bersambung ke hal. 7 
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paikan oleh Bapak Ir. Hari 

Gunawan Lianto yang mem-

berikan 3 poin untuk me-

nyatakan bagaimanakah ke-

hidupan seorang hamba Tu-

han yang melayani, yaitu 

1. Kehidupan yang tidak mem-

iliki ambisi diluar kehendak 

Allah, melainkan kehidupan 

yang terus digairahkan un-

tuk selalu melakukan apa 

yang menjadi kehendak Tu-

han, termasuk keinginan 

dan cita-cita kita. 

2. Kehidupan yang bersedia 

mengikuti proses Tuhan. Tu-

han Yesus Kristus sebagai 

manusia telah mengikuti 

proses kehidupan-Nya de-

ngan taat pada kehendak 

Bapa. Ia adalah Allah yang 

berkuasa, namun rela men-

jadi manusia biasa dan di-

perlakukan dengan tidak 

baik, bahkan rela disalibkan 

hingga mati untuk menebus 

dosa manusia. 

3. Kehidupan yang bersedia 

berkorban. Teladan yang 

sempurna telah diberikan 

oleh Tuhan Yesus Kristus 

yang rela berkorban bagi 

manusia berdosa. Biarlah 

hendaknya kita juga mau 

menjadi pelayan-pelayan 

Tuhan yang rela berkorban 

bagi kemuliaan Tuhan kita.  

Kegiatan selanjutnya ia-

lah candle light oleh beberapa 

perwakilan undangan. Penya-

laan lilin pertama oleh Sdri. 

Masilina Zebua selaku ketua 

panitia Natal 2022 STT Taber-

nakel Indonesia. Penyalaan 

lilin kedua oleh Sdri. Stefanni 

Maranatha selaku ketua Senat 

Mahasiswa STT Tabernakel 

Indonesia. Penyalaan lilin keti-

ga oleh Bapak Samuel Sirait, 

M.Th. sebagai perwakilan do-

sen STT Tabernakel Indone-

sia. Penyalaan lilin keempat 

oleh Ibu Sri Ayu Dyah Utami, 

S.S., M.Th. sebagai perwaki-

lan pimpinan dan staf STT 

Tabernakel Indonesia. Penya-

laan lilin kelima oleh Bapak Ir. 

Hari Gunawan Lianto selaku 

pembicara perayaan Natal 

2022. Penyalaan lilin keenam 

....Bersambung ke hal. 8 

Sambungan dari  hal.6... 
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oleh Bapak Pdm. Jusak Pundi-

ono Wonoadi sebagai perwaki-

lan Gemba Sidang dan Pena-

tua Gereja Kristus Gembala 

Ajaib. Penyalaan lilin ketujuh 

oleh Ibu Lindawati Santoso 

sebagai perwakilan pengurus 

Yayasan pembinaan Kerokha-

nian Tabernakel. Dan candle 

light ditutup dengan doa 

syafaat oleh Dr. Kasieli Zebua, 

M.Th. Adapun penyalaan lilin 

sebagai symbol terang yang 

dipancarkan oleh lilin-lilin kecil 

mampu menerangi sekitar kita. 

Itulah gambaran kecil kita da-

lam dunia, yaitu untuk melaya-

ni orang-orang disekitar kita. 

 Kegiatan selanjutnya 

dihiasi dengan penampilan-

penampilan dari setiap ting-

katan per-semester yang ada. 

Dimulai dari semester 1 yang 

menampilkan sebuah drama 

singkat yang menceritakan ba-

gaimana anak-anak muda ya-

ng dahulunya bergairah untuk 

melayani Tuhan, namun ta-

waran dunia membuat mereka 

jatuh ke dalam dosa. Dan 

bagaimana kasih Bapa yang 

besar yang menyelamatkan 

mereka melalui pengorbanan 

Putra-Nya, Yesus Kristus. Di-

lanjutkan dengan semester 3 

dengan pembacaan puisi yang 

begitu menyentuh hati dengan 

tema “Aku Melayani Tuhan”. 

Dilanjutkan dengan vocal grup 

dari semester 4 yang menya-

nyikan lagu dari bahasa dae-

rah Nias, Sumatera Utara. Dan 

yang terakhir dari semester 

atas yang menampilkan puji-

pujian sukacita.  

 Acara diakhiri dengan 

kata sambutan oleh Sdri. Masi-

lina Zebua selaku  Ketua Pani-

tia Natal STT Tabernakel 2022 

dan ditutup dengan doa berkat 

oleh Bapak Ir. Hari Gunawan 

Lianto. Sekian liputan Ibadah 

Perayaan Natal dan Penu-

tupan Semester Gasal T.A. 

2022/2023 STT Tabernakel 

Indonesia. Selamat Natal dan 

Tahun Baru. Tuhan Yesus 

memberkati kita semua. Amin. 

(SM). 

Sambungan dari  hal.7... 
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Memasuki bulan De-

sember mengingatkan kita 

akan sebuah perayaan umat 

Kristiani yaitu Perayaan Natal 

yang mana diperingati sebagai 

hari kelahiran Juruselamat ki-

ta, Tuhan Yesus Kristus. Ber-

bagai perayaan ibadah natal 

diselenggarakan oleh Gereja 

Kristus Gembala di Lemah Pu-

tro dan Gereja Kristus Ajaib di 

Johor. Mulai dari ibadah natal 

sekolah minggu, kaum muda, 

komsel, hingga natal gabun-

gan. Puji Tuhan, mahasiswa 

STT Tabernakel Indonesia di-

percayakan untuk terlibat be-

berapa pelayanan dalam pe-

rayaan ibadah natal GKGA ter-

sebut. 

Pada tanggal 4 Desem-

ber 2022, pada Ibadah Natal 

Persekutuan Sekolah Minggu 

GKGA bersama tim poppen-

kast. Pada pelaksanaan iba-

dah natal tersebut, panitia 

menetapkan tema “Tuhan Ti-

dak Pernah Salah Pilih” yang 

terambil dari nats Kitab 1 Sa-

muel 16 - 2 Samuel 19. Maha-

siswa STT Tabernakel Indone-

sia terlibat dalam mendam-

pingi anak-anak sekolah ming-

gu untuk dapat beribadah de-

ngan baik dan tertib. Puji Tu-

han, ibadah natal dapat terse-

lenggarakan dengan baik dan 

anak-anak dapat beribadah 

dengan baik.  

Pada tanggal 15 De-

sember 2022 merupakan Iba-

dah Komsel Surabaya Utara 

terakhir sekaligus perayaan 

dengan nuansa Natal. Pada 

kesempatan tersebut, maha-

siswa STT Tabernakel Indone-

sia dipercayakan menjadi tim 

pelayan yang membawa jema-

at untuk memuji dan menyem-

bah Tuhan. Pada akhir ibadah, 

para mahasiswa dipanggil ma-

ju ke depan dan didoakan oleh 

pemimpin komsel Surabaya 

Utara untuk semakin diper-

“Kegiatan Mahasiswa STT Tabernakel Indonesia Surabaya  

Dalam Ibadah Natal GKGA” 

....Bersambung ke hal. 10 
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Sambungan dari  hal.9... 

lengkapi dan diteguhkan pang-

gilannya menjadi seorang ham

-ba Tuhan, serta dapat menjadi 

berkat dimanapun para maha-

siswa berada.  

Pada tanggal 18 De-

sember 2022 adalah pelaksa-

naan Ibadah Natal Persekutu-

an Sekolah Minggu Surabaya 

Utara. Pada pelaksanaan iba-

dah natal tersebut, panitia me-

netapkan tema “Bersama Tu-

han Aku Bisa” yang terambil 

dalam nats Injil Matius 25:14-

30. Mahasiswa STT Taber-

nakel Indonesia terlibat mela-

yani sebagai tim pelayan dan 

mendampingi anak-anak untuk 

dapat tetap mengikuti ibadah 

dengan baik dan tertib.  

Pada tanggal 25 De-

sember merupakan Ibadah Na-

tal Persekutuan Gabungan Je-

maat GKGA. Pada pelaksa-

naan ibadah natal tersebut, pa-

nitia menetapkan tema “Misteri 

Natal: Penebus yang Menyela-

matkan”. Mahasiswa STT Tab-

ernakel Indonesia Surabaya 

terlibat dalam pelayanan se-

bagai bagian dari tim Backing 

Vokal dan juga pelayanan 

persembahan pujian dari Gift 

Choir STT Tabernakel Indone-

sia dengan lagu Hark, The He-

rald Angels Sing.   

Puji Tuhan, Mahasiswa 

STTIA dapat memuliakan Tu-

han melalui setiap pelayanan 

yang telah dipercayakan oleh 

Gereja GKGA bagi para maha-

siswa STTIA. Kiranya Tuhan 

Yesus memberkati kita semua. 

Amin. (GJPBK)  

Ibadah Natal Persekutuan Sekolah Minggu GKGA Ibadah Natal Persekutuan Sekolah Minggu Surabaya Utara 
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Kegiatan Mahasiswa di Akhir & Awal Tahun 

Mulai akhir Desember 

2022 sampai awal Februari 

2023, khususnya mahasiswa 

Prodi Teologi (Semester 3 & 4) 

melakukan Praktek Pelayanan 

Lapangan (PPL) di beberapa 

gereja di Indonesia. Mahasis-

wa lainnya diberikan kesem-

patan untuk liburan nataru 

(Natal & Tahun Baru) selama 1 

minggu.  

Setelah liburan, mereka 

akan melakukan kegiatan Tim 

Kampus. Adapun kegiatan Tim 

Kampus diantaranya: kerja bak

-ti pembersihan lingkungan 

kampus, serta kegiatan ibadah

-ibadah dan seminar-seminar. 

Bagi mahasiswa Semester 1 

akan mengikuti pelatihan Kids 

EE di Evangelism Explosion di 

Malang pada tanggal 16-19 Ja-

nuari 2023. Sedangkan maha-

siswa Prodi Teologi & PAK S1 

semester akhir dan juga bebe-

rapa mahasiswa Pascasarjana 

akan mengikuti rangkaian Ujian 

Komprehensif dan Kolokium 

pada pertengahan Januari hing

-ga awal Februari 2023. Se-

menta itu, mahasiswa Prodi 

PAK S1 semester akhir juga 

menjalani Praktek Kerja Lapan-

gan (PKL). 

Kami memohon dukung-

an doa agar seluruh rangkaian 

kegiatan di STT Tabernakel In-

donesia dapat berjalan dengan 

baik. Tuhan memberkati.  

Imanuel. 
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BERITA KAMPUS: 

Mulai September 2021, STTIA kembali membudayakan English Day. 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Civitas STTIA. 
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