
 



 2  # Fidelitas Edisi September 2019  

Didalam kehidupan ini, manusia 

akan selalu diperhadapkan dengan       

beberapa hal penting. Namun, dalam 

keterbatasannya sebagai manusia ber-

dosa, manusia tidak akan mungkin 

sanggup melakukan segala sesuatunya. 

Oleh sebab itu penting bagi manusia 

menentukan skala prioritas hidupnya. 

Skala prioritas sendiri berbicara tentang 

bagaimana menentukan suatu yang      

terpenting dari segala yang penting.     

Prioritas dapat ditentukan berdasarkan 

kondisi kehidupan masa kini. Selain itu 

prioritas juga harus dibuat berdasarkan 

status pada masa kini. Tentu setiap 

manusia memiliki tujuan hidup masing-

masing, dan untuk mencapai tujuan ter-

sebut manusia memiliki caranya yang 

berbeda-beda. Oleh sebab itu prioritas itu 

ditentukan agar menjadi suatu titik fokus 

didalam mencapai tujuan hidup hingga 

sampai pada akhirnya mencapai apa 

yang ingin dicapai. (RP) 
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ENDAHULUAN: 
“Yang terutama di dalam hidup ini, 

meninggikan nama Yesus 
Yang terutama di dalam hidup ini, 
Memuliakan nama-Nya 

Haleluya, Haleluya, Saya mau cinta   Yesus 
Haleluya, Haleluya, Saya mau cinta   Yesus” 

 
Kalimat-kalimat di atas merupa-

kan salah satu lirik lagu yang tidak asing 
bagi kita. Lagu tersebut menyatakan bah-
wa meninggikan & memuliakan Tuhan 
Yesus adalah hal yang terutama sebagai 
wujud cinta kita kepada Allah. Relasi 
kasih dengan TUHAN sudah seharusnya 
menjadi prioritas bagi setiap kehidupan 
orang percaya. Hal tersebut tertuang di 
dalam Hukum yang Terutama & yang 
Pertama: “TUHAN Allah kita itu Esa.     
Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap akal budimu dan dengan sege-
nap kekuatanmu!” (Mat. 22:38, 36-38; Mrk. 
12:28-30; Luk. 10:25-28). Kemudian 
dilanjutkan dengan Hukum yang Teruta-
ma & yang Kedua: “Kasihilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri”. Kedua hal 
ini menjadi kesatuan Hukum yang Teruta-
ma dan  tidak dapat dipisahkan, sebab 
barangsiapa mengasihi Allah, maka ia 
harus juga  mengasihi saudaranya (1Yoh. 
4:19-21). Dengan demikian, relasi kasih 
dengan TUHAN Allah adalah prioritas 
utama dalam kehidupan orang percaya. 

 
DEFINISI PRIORITAS: 

Prioritas pada umumnya di-
artikan “yang utama, yang terpenting, yang 
terdahulu, yang pertama”. KBBI mendefin-
isikannya dengan “sesuatu yang dida-
hulukan dan diutamakan daripada yang lain”. 
Kata prioritas secara etimologi berasal 

dari bahasa Prancis, yaitu “prioritie” yang 
memiliki pengertian dasar “keberadaan 
yang muncul awal dan fakta atau kondisi 
yang didahulukan”, dan pengertiannya 
berkembang menjadi “fakta atau kondisi 
yang dianggap penting atau membutuh-
kan perhatian segera; hal yang dianggap 
lebih penting daripada yang lain”. Dari 
kata tersebut, muncul kata 
“priority” (prioritas) dalam bahasa Inggris, 
yang mana memiliki kata dasar “prior” 
yang berarti “primer, dasar, atau utama”. 
Sedangkan dalam bahasa Yunani, salah 
satu kata yang sering digunakan untuk 
prioritas adalah protos (protos) yang di-
artikan “pertama, terdahulu,   paling 
penting, di tempat yang pertama, di atas 
semuanya, paling menonjol”. 

Berbicara tentang prioritas, ada 
beberapa jenis prioritas dalam kehidupan 
sehari-hari, yaitu prioritas masalah 
(masalah yang dianggap penting & dapat 
diatasi), prioritas hidup (hal yang diang-
gap paling penting dalam kehidupan), & 
prioritas waktu (waktu yang paling ber-
manfaat). Lebih jauh lagi, kita juga 
mengenal skala prioritas yang 
dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu: 
darurat, mendesak, prioritas tinggi,     
prioritas menengah, prioritas rendah, & 
tidak prioritas. Hal-hal tersebut perlu 
dipertimbangkan dalam pengambilan 
keputusan terhadap apa yang akan     
dilakukan. 

Jadi, prioritas dapat dipahami 
sebagai “sesuatu yang pertama &         
terutama, penting & darurat untuk      
dikerjakan terlebih dahulu dari pada yang 
lainnya”. 

 
 
 

p 
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MAKNA MEMPRIORITASKAN 
TUHAN: 

Dari definisi prioritas di atas, 
maka “memprioritaskan TUHAN” berarti 
mendahulukan dan mengutamakan     
TUHAN daripada & dalam segala sesuatu 
yang lain. 

 
Mendahulukan TUHAN Dari Segala 

Sesuatu. 
Di dalam kehidupan sehari-hari 

kita memiliki banyak sekali hal-hal yang 
harus kita kerjakan. Hal-hal tersebut juga 
menuntut perhatian kita, seperti: urusan 
pribadi, keluarga, pelayanan, pendidikan, 
pekerjaan, usaha, dunia, dst. Namun 
demikian, TUHAN harus selalu menjadi 
yang pertama dalam kehidupan orang 
percaya.  

Tuhan Yesus dengan sangat jelas 
menyatakan prinsip memprioritaskan 
Allah dalam kehidupan ini, “Tetapi carilah 
dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, 
maka semuanya itu akan ditambahkan kepa-
damu” (Mat. 6:33). Kata “dahulu” 
menggunakan kata Yunani Proton 

(proton), dari akar kata Protos (protos) 
yang artinya “pertama”. Hal ini menegas-
kan bahwa Kerajaan Allah dan kebena-
rannya harus didahulukan dari segala 
kekuatiran hidup dalam dunia.        
Kekuatiran yang dimaksudkan oleh Yesus 
adalah perihal kebutuhan makanan, minu-
man, pakaian untuk esok hari (Mat. 6:25-
34). Ini berbicara tentang kebutuhan pri-
mer dalam kehidupan jasmani yang akan 
diperlukan esok hari. Tidak dapat dipung-
kiri bahwa kebutuhan primer (sandang, 
pangan, & papan) merupakan prioritas dari 
setiap orang di dunia & orang percaya 
pun juga memerlukan hal tersebut (Mat. 
6:32). Namun, Yesus lebih menekankan 
prioritas yang melebihi prioritas jasmani, 
yaitu prioritas rohani “Kerajaan Allah & 

kebenarannya”. 
Berbicara tentang Kerajaan Allah, 

artinya berbicara tentang kedaulatan   
TUHAN sebagai Raja atas kehidupan 
orang percaya. Allah harus menjadi satu-
satunya Tuhan & Tuan yang berkuasa 
dalam hidup orang percaya. Artinya bah-
wa Allah selalu menjadi Tuan dalam 
hidup kita, dan tidak yang lain. TUHAN 
satu-satunya prioritas dalam hidup kita, 
dan tidak ada yang lain. Sebab berbicara 
prioritas itu adalah satu-satunya, sebab 
“Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua 
tuan. Karena jika demikian, kita akan       
membenci yang seorang dan mengasihi yang 
lain, atau kita akan setia kepada yang seorang 
dan tidak mengindahkan yang lain. Kita tidak 
dapat mengabdi kepada Allah dan kepada  
Mamon.” (Mat. 6:24). Bagian ini dinya-
takan sebelum perihal kekuatiran dan juga 
mencari Kerajaan Allah. Artinya dapat 
dipahami bahwa kekuatiran hidup dapat 
berpotensi menjadi tuan yang mengganti-
kan Allah dalam hidup kita 
(menggantikan prioritas hidup kita). Dan 
itu perlu menjadi perhatian kita agar kita 
tetap teguh menjadikan TUHAN dan 
relasi dengan Dia menjadi yang pertama 
dalam hidup kita. 

Dengan demikian, jangan biar-
kan kekuatiran akan kebutuhan primer 
jasmani, mengalihkan prioritas kita, 
melainkan kita harus memiliki iman 
percaya yang sepenuhnya kepada Tuhan 
bahwa Ia mengetahui keperluan kita dan 
Dialah yang menjamin hidup kita. Sehing-
ga dalam hidup ini kita lepas dari masalah 
kekuatiran. Sebab berbicara tentang Kera-
jaan Allah, Alkitab dengan jelas menya-
takan bahwa itu bukan perihal makanan & 
minuman, melainkan perihal kebenaran, 
damai sejahtera & sukacita oleh Roh Kudus 
(Rm. 14:17). Jadi, memprioritaskan TU-
HAN berarti mendahulukan Kerajaan 
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Allah, dimana TUHAN menjadi yang 
berkuasa dalam diri kita, sehingga kebena-
ran, damai sejahtera & sucakita oleh Roh 
Kudus itu menjadi hal yang pertama. 

 
Mengutamakan TUHAN Dalam Segala 

Sesuatu. 
Memprioritaskan TUHAN bukan 

sekedar membuat Dia yang pertama    
dalam hidup kita, melainkan juga        
mengutamakan Dia dalam seluruh hidup 
kita. Artinya bukan sekedar menempatkan 
Dia pada urutan pertama (no. 1) dari pada 
yang lain, melainkan menjadikan Dia yang 
terutama dalam hidup kita. Sebab, apabila 
TUHAN hanya menjadi no. 1, maka ketika 
kita melakukan hal lain yang no. 2, 3, dst. 
Dia sudah ditinggalkan. Oleh sebab itu, di 
dalam setiap hal & segala sesuatu yang 
kita lakukan, Tuhan harus selalu ada & 
menjadi yang terutama. Hidup & mati kita 
adalah untuk TUHAN (Rom. 14:5-9; Fil. 
1:20-24), bahkan setiap detail hidup kita 
adalah bagi kemuliaan Tuhan.  

Mengutamakan TUHAN berarti 
sebelum kita melakukan urusan-urusan 
kita di dunia ini, kita selalu meminta 
penyertaan Roh Kudus-Nya dan semua 
yang kita kerjakan itu kita dasarkan pada 
kebenaran Firman-Nya. Paulus berkata, 
“...Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan 
perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuan-
ya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil men-
gucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. 
… Apapun juga yang kamu perbuat, per-
buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia” (Kol. 
3:17,23). Artinya bahwa sekalipun yang 
kita lakukan adalah hal-hal yang jasmani, 
namun di dalamnya kita tetap dapat men-
gutamakan TUHAN. Dan ini pun juga 
merupakan wujud pelaksanaan Hukum 
yang Terutama secara seimbang, yaitu 
mengasihi TUHAN & mengasihi sesama 

dapat dilakukan secara bersama-sama.  
Kita masih hidup di dalam 

dunia, namun kita tidak boleh sama 
dengan dunia dalam hal pola pikir.       
Kehidupan kita adalah ibadah yang sejati, 
yaitu persembahan tubuh yang hidup, 
kudus dan berkenan kepada Allah.      
Sehingga setiap hal yang kita lakukan 
adalah sesuai dengan kehendak Allah: 
yang baik, berkenan & sempurna (Rm. 
12:1-2). Jadi, memprioritaskan TUHAN 
berarti mengutamakan kebenaran Firman 
Allah & pimpinan Roh Kudus dalam    
setiap aspek detail kehidupan kita.  

 
PENUTUP 

Melalui pemaparan di atas, maka 
dapat dipahami bahwa mempriori-     
taskan TUHAN merupakan sesuatu 
keniscahyaan bagi setiap kehidupan orang 
percaya. Memprioritaskan TUHAN     
berarti mendahulukan Kerajaan Allah, 
dimana TUHAN menjadi yang berkuasa 
dalam diri kita, sehingga kebenaran, 
damai sejahtera & sucakita oleh Roh    
Kudus itu menjadi hal yang pertama. 
Memprioritaskan TUHAN berarti       
mengutamakan kebenaran Firman Allah 
& pimpinan Roh Kudus dalam seluruh 
aspek kehidupan kita. Biarlah kita sebagai 
orang yang beriman senantiasa menguta-
makan Dia. Segala kemuliaan hanya bagi 
Allah Tritunggal ~ Amin. (ES) 

 
Referensi: 

 Alkitab TB 
 Aplikasi “BibleWorks.7”. 
 https://www.etymonline.com/word/

priority 
 KBBI Online 
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Shalom saudara yang dikasihi oleh 

Tuhan, sesuai dengan tema bulan Oktober, 

tim SEMA STTIA telah membahas mengenai 

“Bertahan didalam Ketaatan” dan yang 

kedua ialah “Prioritas” melalui talkshow 

dengan beberapa narasumber yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

 

BERTAHAN DIDALAM KETAATAN 

Pada talkshow pertama ini, sdr.       

Felianus memberikan penjelasan dengan 

memberikan arti dari sebuah ketaatan. Kata 

ketaatan ini dalam KBBI: Tunduk, setia dan 

tidak berlaku curang. Meski tidak segam-

pang melakukan ketaatan, harus ada per-

juangan untuk melakukannya. Sebab Yesus 

telah memberikan ketaatan yang dimana Ia 

telah menyerahkan nyawa-Nya. Bagaimana 

dapat bertahan didalam ketaatan? 

Pertama, harus memiliki relasi yg baik 

dengan Tuhan. Karena manusia dengan 

kekuatannya sendiri tidak mampu bertahan  

dalam ketaatan, sebab adanya emosi, latar 

belakang budaya, latar belakang cara ber-

pikir dan bertindak, dsb. Menyebabkan kita 

sulit untuk bertahan. Contohnya: banyaknya 

aturan di STTIA, jika melihat tujuan dari 

aturan itu, kita akan mampu bertahan dalam 

ketaatan itu, sebab tujuannya pasti baik. 

Artinya, kita harus memiliki presfektif yang 

baru untuk tetap bertahan dalam ketaatan 

dengan melihat tujuan jika kita tetap taat. 

Kedua, harus berani menghadapi per-

masalahan. Karena banyak hal yang dapat 

menghambat dalam proses kehidupan, harus 

berani untuk menghadapi masalah-masalah 

yang ada. Karena, jika tidak berani untuk 

menghadapi permasahalan, maka tidak akan 

ada pertumbuhan menuju kedewasaan. Jika 

telah dewasa dalam menghadapi berbagai 

permasaahan, maka kita akan mampu ber-

tahan dalam ketaatan. Jika masih memiliki 

ketakutan untuk menghadapi masalah, maka 

tidak akan mampu bertahan dalam ketaatan. 

Artinya, situasi tidak akan menjadi masalah 

besar dalam bertahan dalam ketaatan. 

Ketiga, harus melakukan segala sesuatu 

untuk Tuhan. Dari apapun yang dipercaya-

kan kepada kita, baik sebagai mahasiswa, 

pegawai, dsb. Jangan hanya berpikir 

melakukan tugas yang diperintahkan dan 

ditugaskan itu hanya untuk menyenangkan 

bos, dosen, pimpinan dan bukan untuk Tu-

han, kita pasti akan gagal untuk bertahan 

dalam melakukannya. Sedangkan, jika 

melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, pasti 

Tuhan akan memampukkan untuk tetap taat. 

 

PRIORITAS 

Pada talkshow kedua, sdr. Reynaldo 

membahas mengenai prioritas. Ia menga-

takan bahwa untuk menentukan suatu prior-

itas, seseorang harus mengerti apakah arti 

dari prioritas. Jika tidak memahami arti dari 

prioritas, maka bagaimana seseorang dapat 

menentukan apa yang menjadi prioritas. 

Setelah memahami apa arti prioritas maka 

ada hal yang perlu diperhatikan atau hal 

yang perlu untuk dilakukan ialah menen-

tukan prioritas. Kebanyakan orang jika diberi 

 
RANGKUMAN KEGIATAAN TALKSHOW BULAN OKTOBER 2021 
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pertanyaan “apa prioritas anda?” pasti 

seseorang akan berfikir dan menyusun pri-

oritasnya untuk menjawab pertanyaan terse-

but. Kebanyakan orang akan mengeluarkan 

jawaban yang kelihatannya sangat bersifat 

rohani dalam menentukan prioritas, seperti 

“prioritas pertama Tuhan, kedua, Keluarga, 

ketiga, studi, keempat, pekerjaan, dll.” Jawa-

ban ini kelihatan Rohani namun bagi Nara-

sumber ada suatu kekeliruan jika meletak-

kan Tuhan pada prioritas nomor satu, orang

-orang akan menganggap bahwa berarti di 

prioritas kedua, ketiga, keempat dan      

seterusnya berarti kita tidak melibatkan 

Tuhan. 

Narasumber menjelaskan bahwa 

“kita tidak bisa meletakkan Tuhan dipriori-

tas nomor berapa saja, bukan berarti kita 

menentukan prioritas tanpa Tuhan, tetapi 

dalam segala prioritas itulah kita libatkan 

Tuhan. Kolose 3:23 mengatakan bahwa 

“apapun juga yang kamu perbuat, per-

buatlah dengan segenap hatimu seperti 

untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”, 

menjelaskan bahwa kita tidak bisa melalukan 

apapun diluar Tuhan. Termasuk dalam 

menentukan prioritas, apapun prioritas 

utama kita maka kita perlu melibatkan Tu-

han sebab Tuhan lah yang paling utama 

didalam kehidupan kita. Melakukan prioritas 

untuk Tuhan. Memprioritaskan keluarga 

untuk Tuhan, memprioritaskan studi untuk 

Tuhan dan semuanya untuk Tuhan. 

Untuk menentukan prioritas, ada 

hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat 

menyusun prioritas dengan baik dan efektif 

dan dapat menjalankannya dengan baik. 

Pertama, untuk menentukan prioritas, kita 

 Serfin Anna Laia  :                          

04 Oktober 1999 

 Yosua Simatupang  :                               

22 Oktober 1999 

 Yosua Oktavianus       

Humendru  :                   

24 Oktober 1998 

perlu mengetahui apa status kita pada saat 

ini. Tidak mungkin seorang atlet renang 

memprioritaskan lari. Kedua, hidupilah priori-

tas anda. Kita membeli sepatu bertujuan un-

tuk digunakan, bukan sebagai pajangan, kita 

menentukan prioritas agar kita tahu apa yang 

harus kita lakukan bukan hanya memikirkan 

apa yang kita lakukan tanpa adanya suatu 

reaksi dan Tindakan. Ketiga, fokus. Seorang 

pelajar tidak mungkin berfokus pada mencari 

uang, namun alangkah baiknya berfokus pada 

studinya. Jika ia tidak fokus, maka akan be-

rakibat pada studinya sendiri. Jadi seseorang 

yang sudah memiliki prioritas, maka belajar-

lah fokus pada prioritas tersebut. (EK & DM) 

5#Fidelitas Edisi Oktober 2021 
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Pada bulan Oktober, SENAT 

MAHASISWA menetapkan tema yaitu 

Prioritas. Tema ini dibahas oleh setiap 

pembicara yang telah ditentukan. Pada 

selasa pertama, tema ini dibahas oleh 

Bpk. Titus Zaeni, S.Th., pada selasa 

kedua dibahas oleh Bpk. Anthony Y. 

Kairupan, S.E., M.Th., pada selasa ketiga 

dibahas oleh bapak Bpk. Pdt. Yusuf Bar-

nabas, dan pada selasa terakhir dalam 

ibadah Bersama antara Mahasiswa, 

Dosen dan para staf, tema ini dibahas 

Kembali oleh Bpk. Yakup Hariyanto, 

M.Th. 

 

SELASA PERTAMA 

    Pada ibadah chapel selasa 

pertama, pengkhotbah mengambil nats 

Alkitab dalam  Filipi 3:13-14. Pembicara 

menjelaskan mengenai arti dari prioritas. 

Prioritas merupakan hal utama dalam 

kehidupan kita atau hal yang harus dida-

hulukan untuk dilakukan, dan tidak ada 

kata yang dapat menjadi alasan bagi kita 

untuk tidak dapat melakukannya. 

Menurut Filipi 3:13-14, ada dua hal yang 

dapat mempengaruhi prioritas kehidupan 

setiap manusia adalah (1) memiliki tujuan 

yang tepat; (2) dan memiliki fokus.  

Tujuan yang tepat merupakan 

sala satu hal yang dapat menentukan 

prioritas kehidupan setiap manusia. 

Dengan adanya tujuan yang tepat, maka 

kita dapat menentukan tujuan akhir dari 

prioritas kita. Manusia memiliki banyak 

prioritas masing-masing, namun tujuan 

utama yang tepat dalam kehidupan kita 

adalah Tuhan bukan manusia. Dalam 

kehidupan kita, banyak godaan-godaan 

yang dapat membuat kita terpengaruh 

akan hal-hal yang tidak sesuai dengan 

prioritas hidup kita. 

Untuk itu, kita harus memiliki 

fokus yang benar supaya dapat mencapai 

prioritas yang telah kita ikrarkan dalam 

kehidupan kita. Fokus merupakan     

tindakan memusatkan perhatian 

(mengarahkan diri). Fokus bukanlah 

sebuah bakat dari seseorang melainkan 

fokus diperoleh dari latihan kita, jadi 

fokus dapat kita latih supaya kita dapat 

mencapai tujuan atau prioritas hidup 

kita. Oleh sebab itu, tujuan kita adalah 

Tuhan sehingga prioritas kita dapat   

terarah. 

6#Fidelitas Edisi Oktober 2021 
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SELASA KEDUA 

Pada ibadah chapel selasa yang 

kedua, pengkhotbah menjelaskan tiga hal 

yang saling berkaitan yaitu     Spirituali-

tas, Prioritas dan Kapasitas. Spiritualitas 

pada tema bulan September yang lalu, 

sudah menjelaskan bagaimana kehidupan 

seorang hamba Tuhan.   Spritualitas 

hamba Tuhan itu sangat berpengaruh 

pada model hidup seorang hamba Tuhan 

yang akan menjadi teladan. Spiritualitas 

berbicara mengenai sumber motivasi dan 

emosi pencarian individu yang berkenaan 

dengan       hubungan seseorang dengan 

Tuhan. 

Pada bulan ini, pembahasan 

khusus mengarah pada Prioritas. 

Bagaimana kehidupan kita ini di priori-

taskan terhadal hal-hal yang penting. 

Mengapa prioritas itu penting, karena 

manusia juga merupakan prioritas Allah. 

Yesus melayani tidak kurang dari 

yang terbaik, artinya bahwa Yesus itu 

melani manusia merupakan suatu peker-

jaan yang paling berharga. Yesus 

menempatkan manusia sebagai prioritas-

Nya sehingga Ia sela mengorbankan 

nyawa-Nya bagi manusia yang berdosa. 

Bagaimana manusia menen-

tukan prioritas? Firman Tuhan 

mengajarkan ada empat aspek, yaitu sege-

nap hati, segenap jiwa, segenap akal budi 

dan segenap kekuatan. Segenap hati 

artinya ialah tidak keberatan melakukan 

perintah dan kehendak Tuhan. Segenap 

jiwa artinya tidak keberatan memberikan 

nyawa/seluruh kehidupan kita (perassaan, 

pikiran, angan-angan, cita-cita, dll). Sege-

nap akal budi  artinya tidak keberatan 

memberikan hikmat dan kepercayaan 

kepada Tuhan. Dan segenap kekuatan, 

artinya tidak keberatan memberi segalah 

kemampuan untuk Tuhan. Jika berbicara 

prioritas, maka hal tersebut akan selalu 

ada didalam aspek kehidupan manusia 

dalam menentukanprioritas. 

Kemudian, Ketika berbicara 

mengenai kapasitas, merupakan ruang 

yang tersedia atau daya tampung, 

keluaran maksimum atau kemampuan 

berproduksi. Tuhan telah memberikan 

talenta kepada setiap orang, dengan 

talenta yang berbeda-beda (Mat.25:15). 

Dari kapasitas akan muncul ekspansi dan 

berkembang menjadi spesialisasi. 

Jadi, spiritualitas, prioritas dan 

kapasitas merupakan hal yang saling 

berkaitan. Spritualitas berbicara bagaima-

na mengasihi Tuhan dan itu akan menjadi 

prioritas. Setelah itu dikembangkan kapa-

Sambungan dari  hal.1... 

....Bersambung ke hal.3 
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sitasnya dan melalui tahap ekspansi 

hingga mencapai spesialisasi. 

 

SELASA KETIGA 

     Pada selasa ketiga, pembicara 

mengambil ayat dari 2 Tim. 2:1-6. Ber-

bicara prioritas menunjuk kepada suatu 

sikap hidup untuk mengutamakan yang 

terpenting diantara yang penting. Kita 

sebagai hamba Tuhan, pasti akan diper-

hadapkan dengan Tuhan, keluarga, 

orang tua, pekerjaan, pelayanan. Semua 

berpotensi untuk membuat kita harus 

membuat suatu keputusan untuk memilih 

mana yang terpenting. Itu sangat berpo-

tensi membuat kita memilih mana yang 

harus diutamakan dengan menuntut  

sikap hati yang tepat untuk mengambil 

keputusan, mana yang menjadi prioritas 

agar tujuan hidup kita bisa tercapai. Oleh 

karena itu, melalui landasan firman   

Tuhan, bagaimana hidup orang percaya 

yang sudah menerima kasih karunia  

Tuhan harus memiliki skala prioritas 

didalam pengiringan kita kepada Tuhan, 

agar kehidupan kita semakin berkenan 

kepada Tuhan. Bagaimana hidup orang 

yang memiliki skala prioritas: 

      Pertama, (ay. 1) mereka akan tetap 

kuat. Kenapa? Kehidupan anak-anak Tu-

han yang memiliki skala prioritas yang 

benar didalam Tuhan, tidak akan mudah 

tergoyahkan imannya. Oleh sebab itu 

dikatakan “jadilah kuat oleh kasih 

Karunia”. Masa depan kita belum tahu apa 

yang akan terjadi kelak. Bisa saja menjadi 

sangat tidak baik. Tapi Firman Tuhan 

katakana jadilah kuat, bahkan semakin 

kuat didalam pengiringan kita kepada 

Tuhan. Semua itu karena kasih karunia 

daripada Tuhan. Ketika kita menghadapi 

pencobaan, masalah, atau kesulitan hidup, 

jika kita sebagai mahasiswa teologi sudah 

mengambil keputusan berarti kita juga 

siap dengan segala resikonya. Iman kita 

harus semakin kuat, rohani kita harus 

semakin kuat karena kasih karunia Allah 

melingkupi kita semua. Walaupun banyak 

persoalan kita, relasi kita dengan Tuhan 

semakin erat. Semakin kita bertumbuh 

didalam kasih karunia Allah maka disitu 

juga kita akan semakin kuat. 

      Kedua, (ay. 3-4) harus siap menderita. 

Berbalik dari segala keinginan manusia 

yang pada umumnya mau senang-senang 

saja. Namunini yang membedakan orang 

yang hidup didalam kasih karunia Tuhan 

dengan orang yang hidup diluar kasih 

karunia Tuhan. Kita semua memiliki pri-

oritas, tujuan hidup, target, dan kita juga 

8#Fidelitas Edisi Oktober 2021 
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bisa mengakhiri kehidupan dengan baik 

karena kita siap menderita Bersama 

dengan Tuhan. Ada banyak orang yang 

mengaku anak Tuhan namun masih sulit 

mau untuk menderita Bersama dengan 

Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk 

mengikut Dia, menderita, menjadi 

prajurit yang baik. Prajurit yang baik 

siap menderita, tidak memusingkan 

dirinya dengan hal-hal yang duniawi, 

karena kita tahu bahwa pribadi yang kita 

ikuti akan menolong, memberkati dan 

tidak akan meninggalkan kita. Pelayan 

Tuhan akan dipanggil menderita       

selayaknya. Apakah kita sudah siap    

untuk dipanggil menderita Bersama 

dengan Tuhan? Filipi 1:29 mengatakan 

bahwa kita dikaruniai bukan hanya 

percaya, namun ada sesuatu yang lebih 

yaitu menderita bersama dengan Tuhan. 

       Ketiga, (ay. 5-6) ikut aturan. Dalam 

arti ia harus taat dan tunduk terhadap 

firman Tuhan. Demikian dengan kita, 

mahkota kehidupan akan kita dapatkan 

selama kehidupan kita mengikuti apa 

yang Tuhan sudah perintahkan, apa yang 

Tuhan perintahkan didapam firman-Nya. 

Orang yang hidupnya kacau, sangat sulit 

untuk menetapkan prioritas, dan tidak 

akan menikmati hasil dalam hidupnya. 

Orang yang mau mengalami progres dan 

berhasil, jangan banyak protes dalam 

menghadapi proses. 1 Raj. 2:3 merupakan 

pesan terakhir Raja Daud kepapda Salo-

mo anaknya sebeum ia meninggal. 

Artinya ialah Daud mengingatkan pesan 

kepada anaknya Salomo untuk dengan 

setia mengikuti dan taat terhadap segala 

sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan  

didalam hidupnya. Ada perintah yang 

Tuhan untuk kita kerjakan dan juga ada 

janji yang untuk kiita terima. Ada 

perintah ada janji. Kita harus ikut aturan 

yang ditulis didalam firman Tuhan. 

             Tiga hal ini kiranya boleh mem-

berkati kita semua didalam setiap aspek 

kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan 

bertumbuh dan membentuk setiap pribadi 

kita didalam pengikutan kita kepada   

Tuhan. 

 

SELASA KEEMPAT 

       Pada selasa keempat, pembicara 

melandasi firman Tuhan dari Lukas 9:59-

60. Mengenai prioritas sesungguhnya 

tidak menjadi pertanyaan lagi bagi kita, 

karena dari minggu-minggu sebelumnya 

telah dibahas. Namun kesempatan ini 

akan lebih menyoroti pada satu peristiwa 

yang telah terjadi dahulu dalam Lukas 

....Bersambung ke hal.5 

Sambungan dari  hal.3... 
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dan Matius. Ini merupakan redaksi dari 

Lukas, apa yang pernah ia alami dan 

dengar. Ini tidak akan asing lagi bagi 

kita. Tentu peristiwa ini sangat teliti 

dituliskan oleh Lukas. 

               Ketika kita melihat ayat ini, 

terlihat Yesus sangat ekstrim karena     

ia menolak permintaan muridnya dengan 

mengatkan “biarlah orang mati         

menguburkan orang mati”. Hormatilah 

orang tuamu merupakan salah satu 

hukum yang penting. Namun nampak-

nya Yesus mengabaikannya. Apakah 

benar dengan maksud itu? Tentu ini 

akan dilihat dengan cara bagaimana Injil 

itu sendiri melihat hal yang terjadi. 

Penulisan ini dipengaruhi dengan latar 

belakang Yahudi.  

            Didalam orang Yahudi ada dua 

macam penguburan. Penguburan       

pertama itu ialah Ketika ia mati lalu 

dikuburkan. Disitu pasti anak pasti    

datang, tidak mungkin tidak datang. Jadi 

orang yang mengikut Yesus pasti akan 

mengikuti versi penguburan pertama ini, 

tidak mungkin tidak. Ini berlangsung 

kurang lebih dua atau tiga hari. Yang 

kedua ialah penguburan periode tahap 

kedua yang dimasukan kedalam osuari-

um. Osuarium itu merupakan Ketika 

sudah lama meninggal lalu tulang-

tulangnya itu diambil lalu dimasukan 

kedalam peti dan disebut peti osuarium. 

Dan itu sudah ada petugasnya. 

            Konteks peristiwa itu ialah 

konteks penguburan yang kedua. Oleh 

sebab itu Yesus mengatakan ikutlah Aku. 

Bukan berarti Yesus melarang dengan 

menguburkan orang tua namun kontek-

snya berbeda. Tetap bahwa prioritas 

keluarga itu juga penting. 

            Pembicara memberikan sebuah 

pertanyaan, apakah melayani Tuhan sama 

dengan melayani pekerjaan Tuhan? Dan 

mana yang lebih prioritas?  Melayani 

Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan 

tidak sama. Jika melayani Tuhan pasti 

arahnya kepada pekerjaan Tuhan, dan 

kalau melayani pekerjaan Tuhan belum 

tentu mengarah pada melayani Tuhan. 

Jadi dari pernyataan ini sudah terlihat 

mana yang menjadi prioritas kita. Priori-

tas hidup kita dapat kita bentuk berdasar-

kan situasi hidup kita masing-masing dan 

tentunya ditentukan dengan penuh     

hikmat.(OL) 
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congrats to the 
 winners 

REYNALDO PABEBANG 

Category : Preaching 

STEFANNY MARANATHA 

Category : Reading A Poem 

PS. AMOS PURBA 

Category : Singing 
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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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