
 



 2  # Fidelitas Edisi September 2019  

Dalam Alkitab terdapat banyak 

contoh tokoh-tokoh Alkitab yang telah 

membuktikan imannya dengan keta- 

atannya akan perintah Tuhan. Salah satu 

contohnya adalah Abraham. Abraham 

adalah contoh orang percaya yang      

mengasihi Tuhan. Maka, dapat kita      

simpulkan bahwa orang percaya adalah 

orang-orang yang mengasihi Tuhan.   

Setiap  perbuatan yang dilakukan meru-

pakan bukti dari status sebagai orang 

percaya. Begitu juga dalam hal ketaatan 

kepada Tuhan. Namun, apakah setelah 

mendengar ajakan Firman Tuhan apakah 

kita telah taat untuk melakukannya? Ini 

adalah pertanyaan, yang seharusnya  

mudah untuk kita lakukan yaitu bagi 

kita yang mengasihi Tuhan, karena bukti 

dari mengasihi Tuhan ialah melalui     

ketaatan akan Firman Tuhan. Jadi, tidak 

mungkin kita dapat berkata bahwa kita 

mengasihi Tuhan tetapi tidak taat akan 

apa yang Tuhan telah perintahkan. (YS) 
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ema ketaatan adalah tema yang 

cukup penting didalam seluruh 

Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, 

Alkitab banyak berbicara tentang 

ketaatan. Dalam kisah Sepuluh Perintah 

Allah, kita melihat betapa pentingnya 

konsep ketaatan kepada Tuhan. Ulangan 

11:26-28 merangkumnya seperti ini: 

"Taatilah dan kamu akan diberkati. Tidak 

taat dan kamu akan dikutuk." Dalam 

Perjanjian Baru, kita belajar melalui 

teladan Yesus Kristus bahwa orang 

percaya dipanggil untuk hidup dalam 

ketaatan. Konsep umum tentang ketaatan 

baik dalam Perjanjian Lama maupun 

Perjanjian Baru berkaitan dengan 

mendengarkan atau mendengarkan 

otoritas yang dianggap lebih tinggi. 

Definisi Ketaatan 

Pengertian Ketaatan berasal dari kata 

“taat” yang diberi awalan 'ke' dan akhiran 

'an'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indone-

sia ketaatan adalah ketundukan, kepatu-

han, kesetiaan dan kesalehan. sangat dipu-

ji agama. Salah satu istilah Yunani untuk 

ketaatan dalam Alkitab menyampaikan 

gagasan memposisikan diri di bawah 

seseorang dengan tunduk pada otoritas 

dan perintah mereka. Kata Yunani lain 

untuk taat dalam Perjanjian Baru berarti 

"percaya". Menurut Holman's Illustrated 

Bible Dictionary, definisi singkat dari 

ketaatan alkitabiah adalah 

"mendengarkan Firman Allah dan bertin-

dak sesuai dengan itu." 

Kamus Alkitab Eerdman menyatakan, 

"'Pendengaran,' atau ketaatan yang sejati, 

melibatkan pendengaran fisik yang 

mengilhami pendengar, dan kepercayaan 

atau kepercayaan yang pada gilirannya 

memotivasi pendengar untuk bertindak 

sesuai dengan keinginan pembicara." 

Jadi, ketaatan Alkitabiah kepada Allah 

berarti mendengar, percaya, tunduk sepe-

nuhnya dan berserah kepada Allah dan 

Firman-Nya. 

Kisah dalam Alkitab 

Adam melakukan ketidaktaatan 

kepada Allah yang menyebabkan dampak 

besar bagi dirinya, istrinya bahkan bagi 

seluruh keturunannya. Adam telah 

melanggar perintah Allah dan itulah yang 

disebut dengan ketidaktaatan pertama di 

dunia. 

  T    

....Bersambung ke hal.2 
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Sambungan dari  hal.1... 
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Abraham merupakan salah satu contoh 

ketaatan yang dilakukan oleh umat pilihan 

Allah. Ketaatan Abraham membuatnya 

rela meninggalkan kampung halamannya 

bahkan rela mempersembahkan anaknya 

sendiri, anak yang sangat dinanti-nantikan 

selama hidup Abraham dan Sarah. Namun 

ketaatan itu berbuah manis dengan 

digenapinya janji-janji Tuhan bagi 

Abraham dan keturunannya. 

Yunus adalah contoh tokoh Alkitab 

yang seakan-akan melakukan perintah 

Tuhan namun nyatanya ia melakukan 

pelayanan dengan kehendaknya sendiri. 

Ini juga termasuk dengan ketidaktaatan 

kepada Tuhan karena Yunus melanggar 

perintah Tuhan walaupun ia melakukan 

suatu kegiatan yang nampaknya benar. 

Maria mengambil resiko besar untuk 

taat kepada Tuhan dengan mengikuti ke-

hendakNya (Lukas 1:38). Maria     menye-

rahkan diri sepenuhnya kepada kehendak 

Allah dan mempercayai berita-Nya. 

Dengan sukarela ia menerima baik ke-

hormatan maupun celaan yang akan diala-

minya karena menjadi ibu dari Anak yang 

kudus ini. Resiko terbesar adalah nyawa, 

karena budaya saat itu perzinahan meru-

pakan dosa yang sangat besar dan huku-

mannya adalah dirajam hingga mati.  

Tuhan Yesus Kristus adalah contoh 

sempurna di dalam ketaatan. Tertulis jelas 

dalam Filipi 2:6-8 “2:6 yang walaupun 

dalam rupa Allah ,tidak menganggap 

kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik 

yang harus dipertahankan, 2:7 melainkan 

telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan 

mengambil rupa seorang hamba, dan 

menjadi sama dengan manusia. 2:8 Dan 

dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah 

merendahkan diri-Nya dan taat sampai 

mati, bahkan sampai mati di kayu salib”  

Ketaatan Tuhan Yesus Kristus tidak hanya 

rela turun ke bumi dan mengambil rupa 

seorang manusia namun sampai rela 

mengorbankan diri untuk mati bahkan 

mati di atas kayu salib. Ketaatan Tuhan 

Yesus Kristus membawa Ia harus lahir 

bahkan mati ditempat yang sama-sama 

dianggap manusia sebagai tempat yang 

hina.  

Mengapa perlu taat? 

Meneladani Tuhan Yesus Kristus. 

Yesus memanggil kita untuk taat dan di 

dalam Yesus Kristus, kita menemukan 

model ketaatan yang sempurna. Sebagai 

murid-murid-Nya, kita mengikuti teladan 

 
....Bersambung ke hal.3 
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Kristus dan juga perintah-perintah-Nya. 

Motivasi kita untuk taat adalah cinta kita 

pada Tuhan: "Jikalau kamu mengasihi 

Aku, kamu akan menuruti segala perintah

-Ku.” (Yohanes 14:15). 

Ketaatan Adalah tindakan ibadah. Se-

mentara Alkitab sangat menekankan ket-

aatan, penting untuk diingat bahwa orang 

percaya tidak dibenarkan (dijadikan 

benar) oleh ketaatan. Keselamatan adalah 

suatu pemberian gratis dari Allah, ketaa-

tan Kristen yang sejati    mengalir dari hati 

yang bersyukur atas anugerah besar yang 

telah terlebih dahulu kita terima dari Tu-

han. Hal itu berwujud dengan persemba-

han hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan 

yang  juga merupakan bentuk ibadah yang 

sejati. (Roma 12:1) 

Ketaatan kepada Tuhan Membuktikan 

Cinta Kita. Kitab 1 & 2 Yohanes dengan 

jelas menjelaskan bahwa ketaatan kepada 

Allah menunjukkan kasih kepada Allah. 

Mengasihi Tuhan menyiratkan mengikuti 

perintah-Nya. (1 Yohanes 5:2–3) Cinta 

berarti melakukan apa yang Tuhan 

perintahkan kepada kita, dan Dia telah 

memerintahkan kita untuk saling mencin-

tai, seperti yang kita dengar dari awal. (2 

Yohanes 1:6) 

Ketaatan kepada Tuhan Menunjukkan 

Iman kita. Ketika kita menaati Tuhan, kita 

menunjukkan kepercayaan dan iman kita 

kepada-Nya. Dan kita dapat yakin bahwa 

kita mengenal-Nya jika kita       mematuhi 

perintah-perintah-Nya. Jika seseorang 

mengklaim, "Saya mengenal Tuhan," teta-

pi tidak mematuhi perintah Tuhan, orang 

itu adalah pembohong dan tidak hidup 

dalam kebenaran. Tetapi mereka yang 

menaati firman Tuhan benar-benar 

menunjukkan betapa mereka   mengasihi 

Dia sepenuhnya. Begitulah cara kita 

mengetahui bahwa kita hidup   di dalam 

Dia. Mereka yang mengatakan bahwa 

mereka hidup di dalam Tuhan harus men-

jalani kehidupan mereka     seperti yang 

Yesus lakukan (1 Yohanes 2:3–6). 

Ketaatan Lebih Baik Dari Pengor-

banan. Ungkapan "ketaatan lebih baik 

daripada pengorbanan," sering memb-

ingungkan orang Kristen. Itu hanya dapat 

dipahami dari perspektif Perjanjian Lama. 

Hukum mengharuskan orang Israel untuk 

mempersembahkan kurban kepada Allah, 

tetapi kurban dan persembahan itu tidak 

pernah dimaksudkan untuk menggantikan 

ketaatan. (1 Samuel 15:22–23) 

Ketidaktaatan Menyebabkan Dosa dan 

3#Fidelitas Edisi November 2021 

Sambungan dari  hal. 2... 

....Bersambung ke hal.4 
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Kematian. Ketidaktaatan Adam membawa 

dosa dan kematian ke dalam dunia. Ini 

adalah dasar dari istilah "dosa asal". Teta-

pi ketaatan Kristus yang sempurna 

memulihkan persekutuan dengan Allah 

bagi setiap orang yang percaya kepada-

Nya: Karena seperti oleh ketidaktaatan 

satu orang [Adam] banyak orang menjadi 

berdosa, demikian juga dengan ketaatan 

satu orang [Kristus] banyak orang akan 

menjadi orang benar. (Roma 5:19; 1 

Korintus 15:22) 

Bagaimana bisa taat 

Memakai “Kuk” yang dari Tuhan, 

yaitu suatu komitmen untuk taat/tunduk 

sepenuhnya. Didalam Matius 11:28-30 

dikatakan : “28 Marilah kepada-Ku, 

semua yang letih lesu dan berbeban berat, 

Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 

29 Pikullah kuk yang Kupasang dan 

belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah 

lembut dan rendah hati dan jiwamu akan 

mendapat ketenangan. 30 Sebab kuk yang 

Kupasang itu enak dan beban-Ku pun 

ringan." Selama ini mungkin kita ada yang 

memahami istilah “kuk” sama dengan 

“Salib” atau beban yang harus kita 

tanggung atau pikul. Namun definisi 

sebenarnya dari “kuk” adalah alat yang 

terbuat dari kayu untuk menghubungkan 

dua ekor lembu atau lebih. Setelah kuk ini 

dipasangkan kepada lembu maka kuk akan 

disambungkan kepada alat bajak atau alat 

angkut beban.  

 Terjemahan dari beberapa kata Ibrani 

dan Yunani, dipakai baik secara harfiah 

untuk kerangka kayu yg menghubungkan 

dua ekor binatang (biasanya lembu 

jantan), maupun secara metaforis untuk 

melukiskan takluknya seorang pribadi 

kepada orang lain. Jadi kuk ini sebenarnya 

adalah alat bantu agar membuat pekerjaan 

terasa lebih ringan. Didalam kaitan dengan 

kerohanian kita kuk ini adalah suatu 

bentuk komitmen kita untuk tunduk/taat 

sepenuhnya kepada Tuhan. Kemanapun 

Tuhan menginginkan kita pergi maka 

kesanalah kita akan pergi karena kita 

terpasang oleh kuk yang dari Tuhan. Pada 

awalnya tidak akan mudah memang untuk 

mengikuti hal-hal yang bukan kehendak 

kita, namun apabila kita mau terus 

berusaha taat pada kehendak Tuhan maka 

kita akan merasakan dan mendapatkan hal 

yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 

tujuan kehendak kita. Dr. Charles Stanley 

4#Fidelitas Edisi November 2021 

Sambungan dari  hal.3... 

....Bersambung ke hal.5 



 7 # Fidelitas Edisi September 2019  

mengatakan “Taatilah Tuhan dan serahkan 

segala konsekuensi kepadaNya”. 

Pernyataan ini meneguhkan kita bahwa 

Tuhan akan senantiasa menuntun, 

mengarahkan, memimpin bahkan 

mengangkat kehidupan kita asalkan kita 

mau melaksanakan satu-satunya tugas kita 

yaitu taat sepenuhnya. 

Upah Ketaatan 

Tuhan Menghargai Ketaatan. Berkali-

kali kita membaca dalam Alkitab bahwa 

Tuhan memberkati dan menghargai ketaa-

tan, dan itulah fakta yang ada. Setiap ket-

aatan kita kepada Tuhan akan membawa 

keadaan kita  menjadi lebih baik dalam 

kehidupan jasmani terlebih rohani. 

Bahkan kehidupan kita yang taat juga 

akan membawa dampak bagi orang-orang 

disekitar kita. (Kejadian 22:18; Lukas 

11:28; Yakobus 1:22–25) 

Melalui Ketaatan, Kita Mengalami 

Berkat Hidup Kudus. Hanya Yesus 

Kristus yang sempurna, oleh karena itu, 

hanya Dia yang dapat berjalan dalam ket-

aatan yang sempurna dan tanpa dosa. 

Tetapi ketika kita mengizinkan Roh Ku-

dus mengubah kita dari dalam, kita ber-

tumbuh dalam kekudusan. Ini adalah pros-

es pengudusan, yang juga dapat digam-

barkan sebagai pertumbuhan spiritual. 

Semakin banyak kita membaca Firman 

Tuhan, semakin kita menghabiskan waktu 

bersama Yesus, dan semakin membiarkan 

Roh Kudus mengubah kita dari dalam, 

maka kita akan semakin bertumbuh dalam 

ketaatan dan kekudusan sebagai orang 

Kristen (Mazmur 119:1–8; 2 Korintus 7:1) 

Ayat di atas mengatakan, "Marilah kita 

bekerja menuju kekudusan yang sempur-

na." Kita tidak belajar ketaatan dalam 

semalam; itu adalah proses seumur hidup 

yang kita kejar dengan menjadikannya 

tujuan harian. Tuhan senantiasa menuntun 

kehidupan kita dan kiranya kita memiliki 

kerinduan dan komitmen untuk senantiasa 

menjadikan Tuhan teladan sempurna da-

lam kehidupan kita didalam taat sepe-

nuhnya. Kiranya nyanyian dalam Psallo 

no. 128 dapat mewakili seruan hati dan 

komitmen kita saat ini.  

Tuhan tolongku hidup menurut teladanMu…. 

Ku mau mentaati FirmanMu….   

Hidupku skarang hanya bagiMu… 

Berjalan sertaMu tiap hari…  

5#Fidelitas Edisi November 2021 
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Pada bulan November, SENAT     

MAHASISWA menetapkan tema yaitu 

“HIDUPKU UNTUK MEMULIAKAN TUHAN”. 

Tema ini dibahas oleh setiap pembicara 

yang telah ditentukan. Pada Selasa      

pertama, tema ini dibahas oleh bpk. 

Kemurahan Hati Hulu S.Th., pada Selasa 

kedua dibahas oleh bpk. Arjuna Lumban 

Batu S.Th., pada Selasa ketiga dibahas 

oleh bapak Bpk. Olpyvandry S.Th.,        

dan pada Selasa terakhir dalam ibadah 

bersama antara Mahasiswa, Dosen dan 

para staf, tema ini dibahas Kembali oleh 

Bpk. Dr. Kasieli Zebua M.Th. 

Selasa Pertama 

Firman Tuhan dengan tema “Hidupku 

untuk memuliakan Allah” yang terambil 

dari 1 Korintus 6:20. Dalam hal ini,     

kehidupan jemaat di Korintus yang du-

lunya semangat dan setia kepada Tuhan, 

kini mereka sudah mulai terikat dalam hal-

hal duniawi, mencampur adukkan antara 

politik dan kerohanian mereka. karena itu 

mereka melemah dalam kerohanian mere-

ka. mereka kompromi dengan dosa dan 

tidak tegas mengambil kebenaran.  

Dalam 1 Kor. 5:1 terlihat suatu keke-

jian yang dilihat oleh Rasul Paulus bahwa 

mereka melakukan kekejian, tidak 

memuliakan Allah. Bahkan di dalam 

jemaat juga terjadi perpecahan karena 

adanya ajaran-ajaran yang tidak sesuai 

dengan kebenaran. Kehidupan jemaat di 

Korintus tanpa disadari mereka hidup da-

lam kesombongan.  

Oleh sebab itu perlu kita ketahui seperti 

apakah hidup untuk mempermuliakan  

Allah? 

Pertama, menjauhkan tubuh dari 

percabulan (Mzm. 74:2). Percabulan tidak 

hanya dengan bersetubuh Dengan cara 

tidak semestinya, tetapi juga ketika kita 

melakukan hal-hal yang bukan menjadi 

prioritas yang sesungguhnya tetapi itu yang 

kita utamakan. Artinya bahwa kehidupann-

ya tidak kepada hal yang rohani tetapi 

diluar hal-hal yang rohani. Mengapa kita 

perlu menjauhkan diri dari percabulan? 

Alasannya ialah karena Kristus telah mene-

bus kita (Gal. 3:113) dan membayar lunas 

kehidupan kita. 

Kedua, Tubuh adalah Bait Allah (Yoh. 

2:21). Hal ini perlu kita sadari sehingga 

dalam mengambil suatu Tindakan kita 

tidak seenaknya kita saja, melainkan sesuai 

kehendak Tuhan. Kita harus sadar bahwa 
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kita adalah bait Allah (1 Kor. 6:19). Jika 

hal ini tidak kita sadari, iblis sudah me-

nanti-nantikan kita. Hidup kita bukan 

milik kita lagi, melainkan milik Kristus 

(Gal. 2:20). Hati kita adalah Bait Allah 

(Luk. 21:34), maka perlu bagi kita untuk 

menjaga hati sebab dari situlah terpancar 

kehidupan (Ams. 4:23). Oleh karena itu, 

kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan 

untuk mempermuliakan Tuahn, kita perlu 

menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita 

bahkan memuliakan Allah dengan tubuh, 

sikap dan pikiran kita. 

Dari firman ini, kita melihat bahwa 

perkataan saja tidak cukup namun harus 

disertai dengan Tindakan. Mungkin tidak 

secara sempurna, melainkan yang perlu 

kita ketahui bahwa hidup kita itu masih 

berproses. Mari kita mempermuliakan 

Tuhan melalui setiap sifat, hati, karakter 

diri kita masing-masing. 

Selasa Kedua 

Memuliakan nama Tuhan 

sesungguhnya tugas utama manusia.   

Namun ketika manusia jatuh kedalam 

dosa, manusia tidak mampu untuk 

melakukan hal tersebut. Berbicara 

mengenai memuliakan nama Tuhaan, ini 

jua berbicara mengenai jangka waktu yang 

panjang, bahkan selama kita hidup.     

Namun dalam realita kehidupan manusia 

gagal mengenai hal demikian dan tidak 

mencerminkan kemuliaan Tuhan. 

Kita perlu belajar bagaimana untuk 

hidup memuliakan nama Tuhan berdasar-

kan apa yang dapat dilihat dari pribadi   

Paulus.: 

Pertama, memuliakan nama Tuhan da-

lam perjalanan kehidupan (Kis. 26:12). 

Dalam kehidupan kita semestinya menjadi 

kemuliaan bagi nama Tuhan. Perjalanan 

hidup Paulus bersaksi didepan Agripa   

dalam kondisinya sebagai seorang tahanan, 

ia menyaksikan bagaimana kehidupannya 

dahulu menjadi orang yang jahat namun 

pengalamannya perjumpaan dengan Tuhan 

membuatnya berubah. 

Kedua, kehidupan yang beranjak dari 

masa lalu (Kis. 26:9-12). Kita perlu ber-

temu dengan Tuhan hingga kehidupan kita 

ini memuliakan nama Tuhan. Perjumpaan 

dengan Tuhan merupakan awal dari perjal-

anan kita menuju untuk memuliakan nama 

Tuhan. 

Ketiga, tentukan visi (Kis. 26:2). Mem-

bangun visi untuk memuliakan nama Tuhan 

akan membawa kehidupan kita terfokus 

untuk mengerjaan visi yang dipercayakan 

Tuhan untuk dikerjakan. Walaupun didalam 

penderitaan, karena visinya itulah ia ber-

tahan. Ia sabar menderia dalam member-

itakan Injil demi tersebarnya kabar baik itu. 

7#Fidelitas Edisi November 2021 
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Walalupun didalam kondisi yang sulit, 

kondisi menderita, tidak menjadi pengha-

lang atau mempengaruhi kesetiaan Paulus 

terhadap visi yang ditetapkan Tuhan. 

Keempat, Setia memuliakan nama Tu-

han (Kis. 6:19). Yang perlu kita perhatikan 

bagaimana kesetiaan kita dari hari ke 

sehari. Kita perlu berjuang semaksimal 

mungkin melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab kita. Ini yang akan menjadi 

jaminan bagi kehupan orang yang 

memuliakan nama Tuhan. 

Selasa Ketiga 

Ditekankan lagi ini menjadi bahwa 

memuliakan nama Tuhan menjadi tujuan 

hidup (Yes. 43:7). Kita hidup bukan untuk 

diri kita sendiri, melainkan untuk-

memuliakan nama Tuhan. Memuliakan 

berasal dari kata dasar mulia. Sesuatu yang 

dinilai sangat berguna, maka terlihatlah 

kualitas dari kata mulia. 

Mulia berkaitan dengan kata agung, 

kehormatan, kebesaran, semarak dan lain 

sebagainya. Memuliakan Allah artinya 

memberikan nilai atau tertinggi kepada 

Allah. Ketika memberi nilai tertinggi kepa-

da Allah, maka itu sama halnya dengan 

kita mengutamakan Tuhan didalam      

kehidupan kita. Semuanya ini selalu ada 

kaitannya dengan Tuhan. Mengutamakan 

Tuhan bukan hanya didalam hal-hal terten-

tu saja, melainkan dalam banyak hal. Dida-

lam segala sesuatu ketika menempatkan 

Tuhan didalam kehidupan kita, maka kita 

juga memuliakan Tuhan. 

Memuliakan Tuhan berkaitan dengan 

ketaatan kepada Tuhan. Tanpa ketaatan 

kepada Tuhan maka sangat sulit kita untuk 

memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan 

berkaitan dengan pujian/penyembahan. 

pujian penyembahan bukan hanya berbicara 

mengenai ketika kita bernyanyi, bukan han-

ya ucapan, melainkan juga berkaitan 

dengan sikap hati, tingkah laku dan 

berbagai macam aspek kehidupan manusia. 

Setiap hal Tindakan kitab isa membawa 

pujian yang memuliakan nama Allah.  

Jadi ada hal yang perlu kita ketahui 

ketika berbicara memuliakan nama Tuhan, 

yaitu memuliakan nama Tuhan bukanlah 

suatu beban, memuliakan Allah adalah 

tujuan hidup, dan memuliakan Tuhan seha-

rusnya menjadi gaya hidup. 

Selasa Keempat 

Ada 3 kelompok manusia yang men-

jalani kehidupan ini: 

Kehidupan yang survival (bertahan 

Hidup) kehidupan dari orang--orang yang 

hanya sekedar bertahan hidup, menjalani 

hidup dengan rutin, menghabiskan waktu 

dalam kehidupannya dan hingga kematian 

menjemput. Kehidupan manusia 

8#Fidelitas Edisi November 2021 
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sesungguhnya harus tahu apa makna hidup 

kita. Begitu juga kita hidup kita perlu 

bekerja, jangan hanya sekedar hidup. Keti-

ka kita memahami bahwa hidup kita ada-

lah hidup mempermuliakan Tuhan, maka 

perlu kita bekerja didalam kehidupan kita. 

Menjalani hidup dengan mengejar 

kesuksesan kehidupan dari orang-orang 

yang berhasil dalam hidupnya, yang mem-

iliki hidup yang nyaman, sehat, tenar, ber-

pengaruh kedudukan tinggi, kaya dan ber-

martabat. Pada umumnya manusia mem-

iliki tujuan untun hidup sukses. Ada proses 

juga yang kita alami untuk mencapai 

kesuksesan. Namun ada hal yang menjadi 

pertanyaan apakah hidup hanya sebatas 

kesuksesan. Memang kita manusia     

memiliki tujuan untuk mencapai 

kesuksesan, Tuhan memberkati kita 

dengan kesuksesan, namun kesuksesan 

sesungguhnya bukanlah tujuan hidup kita. 

Kita tidak mau gagal, didalam proses   

sangat penting untuk mempermuliakan 

nama Tuhan dalam setiap proses yang kita 

alami. 

Yak. 4:14b ini merupakan suatu per-

tanyaan bahwa apa arti hidupmu? Bagi 

orang yang hanya mencari kesuksesan 

dunia dan tidak peduli dengan keselamatan 

yang sesungguhnya, maka dikatakanlah 

bahwa hidup hanya seperti uap. 

Menjadi hidup bermakna kehidupan 

dari orang-orang yang mengerti untuk apa 

mereka ada dan kepada siapa mereka hidup. 

Mereka selalu membuat hidup mereka lebih 

bermakna, serta menikmati kehidupan 

dengan bijaksana. Manusia boleh memiliki 

kesuksesan hidup dan memiliki segalanya, 

namun ada hal yang diperhatikan bahwa 

apabila seseorang tidak bisa hidup memper-

muliakan Allah, maka hidup akan menjadi 

sia-sia, tidak berarti atau tidak mencapai 

kehidupan signifikan. Belum tentu ke-

hidupan sukses mempermuliakan Tuhan, 

namun Tuhan mau kita mengerti tujuan 

hidup kita. 

Seperti apakah hidup yang memper-

muliakan Allah? 

Mengerti untuk apa ia hidup (Rom. 

11:36; 14:8) kalau kita sadar bahwa kita 

adalah milik Tuhan, maka sepatutnya kita 

hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kare-

na kehidupan kita ini adalah kehidupan 

yang telah mengalami kasih karunia Allah 

yang luar biasa. Maka kita hidup adalah 

hidup untuk Tuhan. Dari Dia, oleh Dia dan 

untuk Diam aka itulah tujuan hidup kita. 

Hidup jangan sekedar hidup, harus tahu 

untuk apa hidup. 

Hidup memuliakan Tuhan (1 Kor. 6:19

-20) hidup kita ini buakan milik kita 

sendiri, malainkan milik Dia yang telah 

9#Fidelitas Edisi November 2021 



 12  # Fidelitas Edisi September 2019  

menyelamatkan kita, yang telah mem-

berikan Roh-Nya didalam diri kita. Maka 

sangat penting kita mempermuliakan Tu-

han, jika kita tidak memppermuliakan 

Tuhan, maka apalah arti hidup ini? 

Kita adalah milik Allah, maka hidup 

kita adalah hidup yang lebih berharga. Jika 

hidup kita berharga, maka hidup kita harus 

digunakan sebagaimana fungsinya. Hidup 

kita jangan sampai membuat Tuhan dicela 

dan dipermalukan karena perbuatan kita 

yang memalukan. 

Hidup jangan sekedar hidup, hidup 

harus mempermuliakan Tuhan. Hidup 

tidak digunakan untuk hawa nafsu, percab-

ulan. Bagian inilah yang dikecam oleh 

Rasul Paulus. Hidup jangan sekedar hidup 

tetapi harus hidup mempermuliakan    

Tuhan.  

Hidup menghasilkan buah (Fil. 1:22a; 

Mat. 7:19) ini merupakan suatu prinsip 

hidup yang disampaikan oleh rasul Paulus. 

Bukan hanya perbuatan baik, namun 

bagaimana bisa menghasilkan buah yang 

baik. Sangat perlu disadari bahwa hidup 

kita sudah ditebus dan milik Kristus, maka 

sangat penting hidup menghasilkan buah 

dan dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup 

jangan sekedar hidup, namun hidup harus 

menghasilkan buah. Hal ini mengena jika 

dikaitkan dengan core values STTIA, maka 

ini berbicara mengenai Obedience 

(ketaatan). Yesus Kristus sudah lekukan 

ketaatan-Nya atas kehendak Bapa, dan 

membawa jiwa-jiwa untuk memperoleh 

keselamatan. Hidup bukan milik kita lagi, 

tetapi kita adalah milik Tuhan, maka kita 

juga harus melakukan ketaatan tersebut, 

menghasilkan buah dan membawa jiwa-

jiwa kepada Tuhan. (RP) 

 

 

 Onesiporus Lase :                                

02 November 2000  

 Musa Herlambang :                       

7 November 2001 

 Christien S.W. Waruwu :            

11 November 2001 

 Efendi Elisa Griapon:                                      

12 November 1998  

 Zequer Pearls Rynatha :               

21 November 1998 

 Ayub Lumbangaol  :                     

29 November 1997 
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SERTIJAB SEMA 2021-2023 
              Hanya oleh anugerah Tuhan, selama Kepengurusan SEMA (2020-2021)          

semuanya berjalan dengan baik. Dan pada Rabu, 02 Desember 2021 dilaksanakan 

acara Estafet tongkat Kepengurusan SEMA dari Rizky Arya Susanto kepada       

Stefanni Maranatha untuk masa jabatan SEMA tahun 2021-2023.                        

Acara ini semuanya berjalan dengan baik.  
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ASESMEN LAPANGAN OLEH BAN-PT 

AKREDITASI PROGRAM STUDI TEOLOGI (AKADEMIK) 

PROGRAM S2 

Segala pujian dan syukur hanya kepada Allah Tritunggal.  

      Pada Senin & Selasa, 29 & 30 Nov’21 STT Tabernakel Indonesia mendapat 

kesempatan untuk dilakukan Asesmen Lapangan secara Daring oleh Asesor BAN-

PT untuk Akreditasi Program Studi Teologi (Akademik) Program S2. Adapun Tim 

Asesor dari BAN-PT:  

1. Dr. Ivan Thorstein J. W., M.Hum (STF Jaffray Makassar)  

2. Dr. Agustinus Ruben (STAK Negeri Toraja).  

         Kegiatan Asesmen Lapangan ini telah berjalan dengan baik, meliputi proses 

pemeriksaan berkas-berkas administrasi, mengecek aktifitas dan fasilitas di Kampus 

STT Tabernakel Indonesia serta bertanya jawab dengan Pimpinan, Staf, Mahasiswa, 

Dosen S2, Alumni, Yayasan dan Pengguna Alumni dan pihak terkait lainnya. 

        Harapan kita bersama pada proses Asesmen Lapangan Akreditasi ini bisa 

mendapat hasil yang maksimal untuk perkembangan Program Studi Teologi 

(Akademik) Program S2.  
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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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PENGUMUMAN NATAL STTIA 

                                            Dukung & Ikutilah  

IBADAH NATAL  

STT TABERNAKEL INDONESIA 
 

“THE OBEDIENCE  
            OF  
       A SERVANT OF GOD” 

 
Yang atas perkenanan Tuhan akan dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021 

Waktu : 17:30 WIB - Selesai 

Tempat : Online ZOOM & YouTube STT TABERNAKEL INDONESIA 

Pembicara : Pdm. Dr. Ir. Jusak Pundiono Wonoadi. M. Th. 

Bagi Bapak/Ibu/Sdr/i. yang rindu berpartisipasi dalam acara tersebut dapat  

mengirimkannya ke nomor rekening dibawah ini dengan keterangan “NATAL STTIA” : 

 

 

 

 

 

TERIMAKASIH TUHAN YESUS MEMBERKATI 

 

(Isaiah 50:4-11) 
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