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Jika hendak mendirikan suatu 

bangunan yang kuat dan juga kokoh, maka 

memerlukan fondasi yang kuat dalam pem-

bangunannya. Fondasi yang kuat ini ber-

peran penting dalam memperkokoh setiap 

bagian didalam suatu bangunan sehingga 

tidak ada kemungkinan untuk rapuh atau-

pun roboh dikemudian harinya. Hal yang 

sama berlaku dengan manusia, saat berada 

dalam situasi keadaan dunia yang tidak 

pasti dengan realita sehingga membuat 

banyak orang lebih me-milih menggunakan 

langkah praktis sebagai bentuk 

penyelesaiannya. Hal itu di  akibatkan oleh 

adanya ketidakmampuan orang-orang un-

tuk berpegang teguh terhadap suatu 

kebenaran   sehingga memperlihatkan 

adanya pelemahan iman di dalam diri 

pribadi.  

Dengan demikian, peranan karak-

ter yang berintegritas sangat dibutuhkan 

agar tidak tergoyahkan saat menghadapi 

berbagai situasi dan keadaan yang tengah 

terjadi di dalam kehidupan.  
[GJPK] 
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ata “Tergoyahkan” 

berasal dari kata dasar 

“goyah” sebagai kata sifat yang 

berarti: 1) “goyang”, berbicara 

tentang posisi yang tidak kukuh; 

dan 2) “tidak teguh atau tetap”, 

l e b i h  m e n e k a n k a n  s u a t u 

pendirian maupun keyakinan. 

Sehingga, berbicara tentang “Tak 

Tergoyahkan” itu berarti suatu 

kondisi yang bersifat teguh dalam 

posisi dan pendirian. Dalam 

artikel ini akan lebih menyoroti 

perihal tak tergoyahkan dari sisi 

keteguhan pendirian & keyakinan. 

Alkitab mencatat para 

tokoh yang tidak tergoyahkan 

dalam keyakinan akan kebenaran. 

Salah satu tokoh yang cukup 

menjadi perhatian adalah Yusuf 

bin Israel (Kej. 37-50). Keteguhan 

Yusuf yang telah ia miliki 

menjadikannya sebagai pribadi 

yang dipakai Allah secara luar 

biasa pada zamannya. Perjalanan 

kehidupan Yusuf yang memiliki 

keyakinan teguh dapat menjadi 

pelajaran yang berharga bagi 

kehidupan kita masa kini.  

Kejadian pasal 37-50, 

setidaknya memberikan 4 (empat) 

hal yang dapat dipelajari dari 

Yusuf sebagai pribadi yang tidak 

tergoyahkan, yaitu: pertama 

memiliki visi yang jelas, kedua 

m e m i l i k i  k a r a k t e r  y a n g 

berintegritas, ketiga memiliki 

relasi yang intim dengan Allah 

dan keempat memiliki pemahaman 

yang benar akan rencana dari 

karya Allah. 

 

 

K 

....Bersambung ke hal. 2 

T A K  T E R G O Y A H K A N :    
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Sambungan dari  hal.1... 

2#Fidelitas Edisi Juni 2022 

Pertama, Yusuf Memiliki Visi yang 

Jelas (Kej. 37:1-11). 

Visi adalah sesuatu yang 

penting bagi arah kehidupan 

setiap orang. Ams. 29:18 tertulis 

“Bila tidak ada wahyu (visi), 

menjadi liar rakyat. Berbahagialah 

orang yang berpegang pada 

hukum.” Hal ini menunjukkan 

bahwa tanpa visi manusia akan 

memiliki langkah kehidupan yang 

biasa. Visi merupakan suatu 

penglihatan perihal masa depan 

yang bersifat nyata dan hendak 

dicapai dalam waktu tertentu. 

Dengan demikian, visi akan 

membawa setiap pribadi kepada 

arah yang jelas dari fokus dalam 

mencapai suatu tujuan. 

Yusuf mendapatkan visi 

hidupnya pada masa remajanya, 

yaitu ketika dia kurang lebih 

berusia 17 tahun. Dimana visi 

yang ia peroleh berasal dari 

pemberian Allah  melalui 

mimpinya pribadi sebanyak 2 kali, 

yakni mimpi pertama dia melihat 

berkas gandum dari Yusuf berdiri 

tegak kemudian berkas-berkas 

gandum dari saudara-saudaranya 

m e n g e l i l i n g i  d a n  s u j u d 

menyembah kepada berkas 

gandum Yusuf, kemudian mimpi 

kedua ia melihat matahari, bulan 

dan juga sebelas bintang sujud 

menyembah kepadanya (Kej. 37:5-

10).  

Kedua mimpi tersebut 

memiliki makna yang sama, yaitu 

bahwa Allah sedang memberikan 

suatu visi kepada Yusuf dimana 

visi itu ialah suatu gambaran 

terkait dirinya yang akan menjadi 

penguasa dimasa depan dan akan 

juga akan disembah oleh banyak 

orang termasuk keluarganya 

sendiri yaitu; saudara-saudaranya 

yang lain dan juga kedua orang 

....Bersambung ke hal. 3 
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tuanya. Para saudaranya menjadi 

benci kepada Yusuf terhadap 

mimpi tersebut, bahkan ayahnya 

saja memarahi dia. 

Akan tetapi, Yusuf tetap 

yakin bahwa apa yang telah 

dinyatakan oleh Allah pasti akan 

terwujud pada suatu waktu. Visi 

inilah yang menggerakan Yusuf 

untuk dapat terus maju ke arah 

dan fokus yang jelas. Ada banyak 

t a n t a n g a n  y a n g  s i a p 

menggoyahkan dia, baik dari 

lingkungan keluarga maupun 

lingkungan luar, namun faktanya 

dia tetap tak tergoyahkan. 

 

Kedua, Yusuf Memiliki Karakter 

yang Berintegritas (37, 39-50) 

W.F. Billy Graham, Jr., 

salah satu tokoh terkenal dalam 

kekristenan, pernah berkata: 

“Ketika seseorang kehilangan 

hartanya, sebenarnya ia tidak 

kehilangan apa pun. Ketika ia 

kehilangan kesehatannya, ia baru 

kehilangan sesuatu. Akan tetapi, 

ketika ia kehilangan karakter, ia 

pasti kehilangan semuanya!” 

Artinya bahwa karakter seseorang 

menentukan karirnya. Yusuf 

adalah pribadi yang memiliki 

karakter yang berintegritas. Dia 

mampu menjadi pribadi yang 

berkarakter didalam setiap step by 

step kehidupannya pribadi. 

Alkitab telah mencatatkan 

bagaimana Yusuf menghadapi 

b e r b a g a i  t a n t a n g a n  d i            

d a l a m  k e h i d u p a n  d a n 

menjadikannya sebagai suatu 

ujian bagi dia. Ketika berada di 

lingkungan keluarga, ia menjadi 

anak emas dan kepercayaan bagi 

Yakub sehingga membuat dia 

dibenci dalam lingkungan 

keluarga sendiri, khususnya 

saudaranya yang lain. Walaupun 

3#Fidelitas Edisi Juni 2022 

Sambungan dari  hal. 2... 

....Bersambung ke hal.4 
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demikian Yusuf tidak bersikap 

tinggi hati, melainkan tetap 

memberikan  hormat kepada 

orang tua serta  menghargai 

saudara-saudaranya (Kej. 37).  

Kemudian ketika dia 

berada di rumah Potifar, dia 

adalah seorang hamba atau budak 

belian. Dalam kondisi tersebut, dia 

tetap menjadi hamba yang baik, 

bertanggung jawab, bahkan semua 

pekerjaan di rumah maupun di 

l a d a n g  t e l a h  d i b e r i k a n 

kepercayaan baginya untuk 

dikelolah dengan baik oleh   

tuannya. Artinya dia menjadi 

pribadi yang dapat dipercaya dan 

juga tidak mempergunakan 

kepercayaan tersebut dengan 

melakukan hal-hal yang buruk, 

bahkan disaat ia digoda oleh istri 

majikannya sendiri, ia tetap saja 

teguh terhadap prinsip hidupnya 

walaupun dia harus mendapatkan 

fitnah dan hukuman akan hal 

tersebut (Kej. 39:1-20). 

Lalu di dalam penjara 

sebagai seorang tahanan, Yusuf 

tetap sama, yaitu menjadi pribadi 

y a n g  b e r k a r a k t e r  d a n 

berintegritas.  Hal tersebut 

menjadikan dia dipercaya oleh 

kepala penjara untuk mengurus 

para tahanan yang lain dalam 

penjara tersebut kepadanya. Selain 

itu, dia juga memiliki hikmat serta 

kasih kepada rekan-rekan tahanan 

yang lain. Bahkan ketika salah 

satu melupakannya, dia tetap 

menjadi pribadi yang sabar (Kej. 

39:21 - 40:23). 

Sampai akhirnya, ketika 

dia mencapai visi yang telah 

dinyatakan Tuhan kepadanya, 

yaitu menjadi penguasa atau 

orang kedua di seluruh tanah 

Mesir. Kerendahan hati dan 

hikmatnya membawa dia dalam 

Sambungan dari  hal. 3... 

4#Fidelitas Edisi Juni 2022  

....Bersambung ke hal.5 



 7 # Fidelitas Edisi September 2019  

posisi tersebut. Dan seperti biasa, 

dia menjadi pribadi kepercayaan. 

Firaun mempercayakan hal 

kenegaraan, khususnya perihal 

perekonomian negeri Mesir ke 

tangan Yusuf. Dalam posisi 

tersebut, Yusuf tetap menjadi 

pribadi yang bijaksana untuk 

rakyat Mesir maupun bangsa lain, 

termasuk kaum keluarganya (Kej. 

40 - 50). 

 

Ketiga, Yusuf Memiliki Relasi yang 

Intim dengan Allah (Kej. 37, 38-41 

Relasi yang intim dengan 

Allah adalah kunci keberhasilan. 

Yusuf memiliki relasi yang intim 

dengan Allah dan Alkitab 

mencatat bahwa dia menjadi 

pribadi yang senantiasa berhasil 

dalam setiap pekerjaannya. 

Keberhasilan Yusuf bukan semata-

mata karena kehebatannya, 

melainkan karena Allah menyertai 

dia dan membuatnya selalu 

berhasil (Kej. 39:2-3, 21-23). 

Keintiman Yusuf dengan 

Allah terlihat bagaimana dia 

mengerti apa yang menjadi 

kehendak Allah dan yang bukan. 

Peristiwa dia mendapatkan mimpi 

dari Allah, itu menunjukkan 

bahwa Yusuf sudah mulai dekat 

dengan Tuhan (Kej .  37) . 

Kemudian, ketika dia digoda oleh 

istri Potifar untuk melakukan 

kejahatan, dia menolak bahkan 

lari. Yusuf tidak mau berbuat dosa 

kepada Allah. Artinya bahwa ia 

mengenal dan mengasihi Allah 

serta menaati setiap ketetapan-

Nya      (Kej. 39:8-12). Disini pun 

Yusuf menjadi pribadi yang tak 

t e r g o y a h k a n  o l e h  d o s a . 

Selanjutnya, keintiman Yusuf juga 

nampak dari setiap hal yang ia 

kerjakan, dan orang lain menilai 

bahwa Yusuf adalah pribadi yang 

Sambungan dari  hal. 4... 

5#Fidelitas Edisi Juni 2022  

....Bersambung ke hal.6 
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berhikmat dan disertai oleh Allah 

(Kej. 39:2-4, 21-23; 41:38-41). 

 

Keempat,  Yusuf  Memiliki 

Pemahaman yang Benar akan 

Rencana & Karya Allah (Kej. 50 

Karya Allah tidak selalu 

dapat dipahami ketika sedang 

dalam proses. Dalam kitab 

Pengkhotbah. 3:11 tertulis; “Ia 

membuat segala sesuatu indah 

pada waktunya, bahkan Ia 

memberikan kekekalan dalam hati 

mereka. Tetapi manusia tidak 

dapat menyelami pekerjaan yang 

dilakukan Allah dari awal sampai 

akhir”. Hal tersebut juga dialami 

oleh Yusuf, yaitu bahwa pada 

masa tuanya dia baru semakin 

komprehensif memahami karya 

Allah.  

Hal ini terlihat dari catatan 

Alkitab pada Kejadian pasal yang 

terakhir (pasal 50), yang mana 

ketika ayahnya sudah meninggal 

dan para saudaranya datang 

kepadanya untuk meminta 

pengampunan darinya, Yusuf 

dengan sangat bijak menyikapi 

masalah yang ada. Yusuf 

m e m p e r k a t a k a n  s u a t u 

pemahaman yang luar biasa: 

“Janganlah takut, sebab aku 

inikah pengganti Allah?  Memang 

kamu telah mereka-rekakan yang 

jahat terhadap aku, tetapi Allah 

telah mereka-rekakannya untuk 

kebaikan, dengan maksud 

melakukan seperti yang terjadi 

sekarang ini, yakni memelihara 

hidup suatu bangsa yang besar 

(Kej. 50:19-20)”. 

Pema ha man t er seb ut 

menunjukkan bahwa Allah 

senantiasa memiliki kebaikan dan 

keindahan pada waktunya. Roma 

8:28 menyatakan bahwa: “Allah 

turut bekerja dalam segala sesuatu 

Sambungan dari  hal. 5... 

6#Fidelitas Edisi Juni 2022  

....Bersambung ke hal.7 
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untuk mendatangkan kebaikan 

bagi mereka yang mengasihi Dia, 

yaitu bagi mereka yang terpanggil 

sesuai dengan rencana Allah”. 

Pemahaman yang benar akan 

karya Allah, memampukan Yusuf 

untuk bersikap bijaksana, tidak 

membenci dan dendam terhadap 

perlakuan saudaranya, sebab dia 

tahu tujuannya adalah untuk 

kebaikan bahkan keselamatan. 

K a t a - k a t a  Y u s u f 

memberikan suatu penghiburan 

dan ketenangan hati serta damai 

sejahtera bagi orang lain           

(Kej. 50:21). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pemahaman 

yang benar akan rencana dan 

karya Allah mampu membuat 

Yusuf tetap teguh di dalam 

kehidupannya yang berintegritas. 

Jadi akhirnya, melalui 4 hal dari 

kehidupan Yusuf tersebut, 

seharusnya dapat menjadi 

pelajaran bagi kita untuk mampu 

hidup tak tergoyahkan dalam 

menggenapi rencana Allah bagi 

setiap kita. Apakah kita telah 

memiliki visi yang jelas dari 

Tuhan? Apakah kita memiliki 

karakter yang berintegritas? 

Apakah kita telah memiliki relasi 

yang intim dengan Allah? dan 

Apakah kita sudah memiliki 

pemahaman yang benar akan 

rencana dan karya Allah? Yusuf 

adalah manusia biasa sama seperti 

kita, oleh sebab itu kita pun bisa 

memiliki prinsip hidup seperti 

dia. Biarlah Allah Tritunggal yang 

memampukan kita menjadi 

pribadi-pribadi yang tidak 

tergoyahkan, yaitu tetap teguh 

dalam panggilan kita dan tetap 

teguh dalam keyakinan kita akan 

kebenaran Allah.  

Sambungan dari  hal. 6... 

7#Fidelitas Edisi Juni 2022  

Imanuel. 
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Pada bulan Juni, Senat 

Mahasiswa telah menetapkan 

suatu tema yaitu “Tak 

Tergoyahkan”. Tema inilah  

yang telah menjadi pusat 

perhatian dalam pembahasan 

setiap pembicara yang telah 

ditentukan. Pada hari Selasa 

minggu pertama tema ini dibahas 

oleh Ibu Fransiska Wahyu 

Fridawati, S.Th. Selanjutnya 

oleh Bapak Samuel Sirait, M.Th. 

Kemudian Bapak Yusuf Agus 

Sugiantoro, S.E. Dan yang 

terakhir adalah Bapak Dr. Ir. 

Jusak Pundiono, M.Th. 

Selasa minggu pertama, 

pengkhotbah menjelaskan arti 

dari kata “goyah” yaitu tidak 

kokoh. Sedangkan “tak 

tergoyahkan” artinya ialah sangat 

kokoh/kuat. Suatu bangunan 

yang dibangun dengan kokoh 

sudah tentu menggunakan dasar 

yang kuat sebagai fondasi di 

dalam pembangunannya.  

Pengkhotbah sendiri telah 

memberikan dasar renungan di 

dalam Mat. 7:24-25, yang mana 

ayat-ayat ini merupakan penutup 

pada saat Yesus berkhotbah di 

bukit. Di sini Yesus menegaskan 

terkait bagaimana orang-orang 

yang mendengar. Bahwa bukan 

hanya mendengar yang 

terpenting, tetapi apakah sudah 

meletakkan Firman Tuhan 

tersebut pada dasar yang tepat.  

Salah satu tokoh yang tak 

tergoyahkan adalah Nuh. Dari 

semua orang sezamannya dia 

tidak sama dengan mereka 

sehingga Nuh dipercayakan 

untuk membuat bahtera yang 

mana tidak perlu memakan 

waktu sekian jam, hari maupun 

tahunan sekalipun. Didalam 

R a n g k u m a n  I b a d a h   
C h a p e l  S e l a s a  

8#Fidelitas Edisi Juni 2022 
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pembuatan bahtera, Nuh masih 

tak tergoyahkan, bahkan ada 

tanggung jawab yang harus dia 

lakukan seperti menuntun segala 

jenis binatang yang ada pada 

saat itu dan juga menuntun 

keluarganya untuk dapat masuk 

kedalam bahtera yang telah ia 

buat. Dari situ saja, kita telah 

terlihat bagaimana Nuh 

melakukan Firman Tuhan dalam 

kehidupannya dengan tak 

tergoyahkan.  

Selain Nuh, ada juga 

pribadi Yusuf yang menjadi 

salah satu contoh tokoh dalam 

Alkitab yang tak tergoyahkan. 

Dimana ketika Yusuf digoda 

oleh istri Potifar, dia mampu 

mempertahankan apa yang 

sudah menjadi kepercayaan 

Potifar (tuannya). Bahkan dalam 

hal ini saja dia masih di 

persalahkan dan harus tetap di 

penjara atas kebenaran yang 

sudah dilakukannya.  

Hal yang sama berlaku 

dengan kita, dimana pada saat 

berusaha mempertahankan 

Firman Tuhan yang telah kita 

pegang, kita sering sekali 

mendapatkan ejekan ataupun 

olok-olokkan, berbagai hinaan, 

penolakan tetapi kita masih tetap 

teguh dan tidak goyah dalam 

melakukan kebenaran Firman 

Tuhan dalam kehidupan. Sebab 

Tuhan memperhitungkan segala 

yang kita lakukan bagi pekerjaan

-Nya yang mulia. 

Selasa minggu kedua, 

dibuka dengan suatu tema yakni, 

“To Become The Unshakable 

Person” dengan artian menjadi 

pribadi yang tak tergoyahkan. 

Pengkhotbah sendiri telah 

mengambil dasar renungannya 

dalam kitab 2 Kor. 4:8 yang 

mana pengkhotbah memberikan 

suatu ilustrasi, yaitu kita akan 

bersikap panik, bingung, cemas 

hingga melakukan permohonan 

doa untuk meminta ampun 

kepada Tuhan atas dosa yang 

9#Fidelitas Edisi Juni 2022 
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telah dilakukan saat kita berada 

dalam pesawat yang sedang 

turbulensi. 

Dalam perjalanan Paulus 

bersama dengan tim mereka 

mengalami penindasan namun 

masih terus mengerjakan 

pelayanan yang sudah di 

tetapkan dari awal perjalanan 

mereka. Jika Paulus menyatakan 

bahwa dalam setiap penindasan 

yang mereka rasakan bukanlah 

merupakan sesuatu yang akan 

membuat mereka berhenti 

memberitakan Injil Kristus, hal 

itu membuktikan bahwa Paulus 

memiliki iman yang tak 

tergoyahkan. Dalam hal ini, kita 

dapat mengambil 3 poin untuk 

diterapkan dalam kehidupan agar 

menjadi pribadi yang tak 

tergoyahkan didalam iman kita 

kepada Kristus yaitu, ketahanan 

diri, determinasi diri hingga pada 

penyerahan diri. 

Dengan menjadi pribadi 

yang tak tergoyahkan, kita harus 

memiliki ketetapan maupun 

keteguhan didalam hati agar 

dapat menjadi salah satu pribadi 

orang yang tak tergoyahkan. 

Tapi yang harus diperhatikan 

ialah tetap melakukan apa saja 

yang harus dilakukan 

semisalnya, jangan melakukan 

perencanaan untuk gagal, tidak 

berniat untuk kalah, jangan mau 

berhenti ditengah jalan dan 

jangan melalui setengah jalan, 

melainkan “selesaikan hingga 

akhir”.  

Tantangan bukan hanya 

dari luar tetapi juga berasal dari 

dalam diri kita. Perasaan yang 

membuat kita berpikir untuk 

tergoyah dengan keadaan sulit 

yang kita alami bahkan merasa 

bahwa Allah tidak bersama 

dengan kita. Namun 

sesungguhnya Allah tidak 

pernah absen dalam kehidupan 

kita. Ketiadaan maupun 

kenihilan terhadap penyertaan 

Tuhan jauh lebih sulit ataupun 

10#Fidelitas Edisi Juni 2022 
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buruk dari pada tekanan hebat 

apapun itu. 

Sekalipun segala 

rancangan tidak berjalan sesuai 

dengan keinginan kita, jangan 

pernah putus asa. Kehadiran 

Tuhan yang dapat membuat 

Paulus menjadi seorang pribadi 

yang “unshakable person”. 

Selasa minggu ketiga, 

pengkhotbah memulai renungan 

dengan mengingatkan akan 

kondisi pandemi yang sedang 

dihadapi, dimana segala sesuatu 

harus dibatasi. Di dalam masa-

masa tersebut iman umat Kristen 

benar-benar menghadapi 

persoalan, akan tetapi jikalau kita 

berhasil bertahan hingga 

melewatinya dengan baik itulah 

yang membuktikan bahwa kita 

masih memiliki iman tak 

tegoyahkan, sama seperti Nuh. 

Ketika ia di suruh untuk 

mempersiapkan bahtera namun 

dia belum tahu apa yang akan 

terjadi. Tetapi, sesungguhnya 

Nuh tahu apa yang menjadi isi 

hati Allah karena Nuh orang 

yang hidup benar, hidup tidak 

bercela dan hidup bergaul 

dengan Allah. Walaupun dia 

harus menghadapi cercaan dari 

orang-orang disekitar tetapi dia 

tidak tergoyahkan dalam 

membangun bahtera itu. Sebab 

itulah Nuh tahu bahwa ia sedang 

berada dalam pertandingan 

sehingga dia benar-benar 

mengasihi Allah dan 

memperoleh mahkota yang 

abadi.  

Selasa minggu keempat, 

pengkotbah menyatakan bahwa 

tidak bisa dipungkiri kita semua 

pernah goyah atau mungkin saat 

ini sedang goyah.  

Sementara itu, adapun 

ciri-ciri seorang pribadi yang 

memiliki iman tak tergoyahkan 

menurut Mzm. 112 yaitu sebagai 

berikut: 

1. Sangat suka kepada segala 

perintah YHWH  (ayt. 1-2). 

11#Fidelitas Edisi Juni 2022 
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Orang yang takut akan 

Tuhan pasti akan selalu 

berbahagia. Ada begitu banyak 

bagian dalam perintah Tuhan 

jika terlewatkan salah satu itu 

akan menjadi cela untuk goyah. 

Dan kita tidak bisa 

memiliki atau memilah hal 

yang tidak disuka, tetapi semua 

dari Kejadian-Wahyu harus 

menjadi kesukaan. Dengan 

kesukaan kita kepada perintah 

Tuhan akan menjadi dampak 

bagi orang lain. dengan ini hal-

hal yang menjadi bagian kita 

tetap untuk selamanya. 

 

2. Selalu terbit terang 

walaupun dalam kegelapan 

(ayt. 5). 

Kehidupan kita memang 

tidak selamanya berjalan mulus, 

ada situasi yang membuat down/

susah move on yang bisa 

membuat trauma.  

 

Tetapi apapun yang 

terjadi terang itu akan selalu 

terbit bagi orang benar. 

 

3. Hati tetap teguh walaupun  

menghadapi banyak lawan 

(ayt. 8). 

Sering kita mendengar 

hal-hal yang membuat keadaan 

lemah tetapi hati harus tetap 

teguh, sebab ada kepercayaan 

kepada Tuhan. Sehingga 

keadaan apapun tidak akan 

tergoyahkan. 
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 Esa Kristian 
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Setiap hari Kamis minggu 

yang pertama, Senat Mahasiswa 

mengadakan Talk Show melalui 

Instagram resmi STTIA di 

@infoseputarsttia. Yang menjadi 

pembicara pada bulan Juni ini 

ialah Bapak Filipus Zebua, S.Th. 

dengan membawakan suatu tema 

“Tak Tergoyahkan”. 

Disisi lain, bangsa 

Indonesia baru saja memperingati 

hari lahirnya Pancasila pada 

tanggal 1 Juni dimana hal tersebut 

diperoleh bangsa Indonesia melalui  

perjuangan bangsa yang tidak 

mudah. Hingga akhirnya bangsa 

Indonesia memiliki dasar negara 

yang menjadi acuan dalam hidup 

berbangsa dan bernegara. Ketika 

para pendiri bangsa kita 

memikirkan bagaimana bangsa 

Indonesia memiliki sebuah dasar 

negara terdapat satu tujuan yang 

mereka inginkan yaitu agar 

Indonesia tidak mudah goyah, 

melainkan memiliki fondasi yang 

kuat.  

Sebagai manusia seringkali 

kita mudah goyah, terlebih lagi 

ketika mengalami masalah atau 

tantangan yang muncul. Sebagai 

anak-anak muda yang hidup dalam 

asrama ada banyak faktor yang 

menyebabkan menjadi goyah, 

diantaranya berbagai aturan yang 

membatasi sehingga membuat kita 

menjadi bosan. Faktor ekonomi 

yang akhirnya membuat kita 

goyah dan tidak memiliki 

pengharapan. Dalam ranah 

Ta l k s h o w  
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perkuliahan, banyaknya ajaran 

yang disampaikan oleh dosen 

terkait dengan doktrin, bisa saja 

membuat kita menjadi ragu dan 

bimbang. Pada akhirnya semua 

hal tersebut bisa memudarkan 

fokus kita dan membuat kita 

menjadi lemah. 

Kali ini kita akan belajar 

dari tokoh Alkitab yang bernama 

Yosua yang mana ketika 

diberikan kepercayaan oleh Musa 

untuk mencapai tanah Kanaan, ia 

memiliki keraguan dan tidak 

percaya akan penyertaan Tuhan 

yang memberikan ia kemampuan 

sehingga Tuhan mengingatkan 

Yosua untuk untuk menguatkan 

dan meneguhkan hatinya.  

Narasumber pada 

kesempatan kali ini ingin 

memberikan 2 cara agar kita 

sebagai anak-anak muda menjadi 

pribadi yang tak tergoyahkan. 

Pertama, mengenal yang benar 

dulu. Ketika kita sudah mengenal 

apa yang benar dan memiliki 

tolok ukur dalam menentukan 

sebuah kebenaran, maka semua 

yang salah yang dapat masuk 

dalam pikiran atau lingkungan 

kita akan membuat kita memiliki 

kemampuan untuk memfilternya. 

Kedua, senantiasa hidup di 

dalam kebenaran tersebut. Rasul 

Paulus pernah mengingatkan 

Timotius dalam 2 Tim. 3: 14 

supaya tetap berpegang pada 

kebenaran yang telah diajarkan. 

Dalam hal ini Paulus sedang 

berbicara tentang iman yang 

benar. Bahwa iman yang benar 

akan menghasilkan suatu pola 

hidup yang sesuai dengan 

kebenaran Firman Tuhan. 
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Salam damai sejahtera bagi 

kita semua bangsa Indonesia. Puji    

Tuhan kami dari perwakilan SEMA 

STT Tabernakel Indonesia dapat 

mengikuti acara pertemuan lintas     

agama yang  telah diselenggarakan 

pada Senin, 27 Juni 2022. Acara ini 

berlokasikan di Bon Cafe Gubeng, Su-

rabaya. Ada pun tema dalam acara per-

temuan lintas agama ini yaitu          

MILLENNIAL HANGOUT –   

Transformasi Bhinneka Tunggal Ika 

Ala Gen Z. Acara ini dihadiri dari    

beberapa daerah berbeda-beda yang    

tentunya dari agama yang berbeda. 

Kami sangat senang dalam 

acara ini kami bisa membangun relasi 

terhadap sesama yang tidak sama ke-

yakinan. Bahkan yang sama ke-

yakinan pun tapi berasal dari suku dan 

sekolah (universitas) yang berbeda. 

Diacara ini kami bisa berbagi beberapa 

pengalaman bahkan juga berbagai 

pengetahuan. Dimana dapat ber-

komunikasi dengan beliau-beliau yang 

memiliki pengalaman dan pengetahuan 

yang jelas berbeda dari kami  pribadi. 

Dalam acara ini kami pun diberikan 

kesempatan untuk menyanyikan  lagu 

kebangsaan Indonesia untuk mengisi 

acara. 

Kami sangat berterimakasih 

kepada Mama Hanna dan segenap  

seluruh pengurus yang telah terlibat di 

dalam acara lintas agaman tersebut. 

Diharapkan  kedepannya acara ini tetap 

terus diselenggarakan guna mem-

bangun hubungan relasi yang baik  

antar anak bangsa Indonesia. 

A c a r a  l i n t a s  a g a m a  

B u l a n  m e i  2 0 2 2  
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Tuhan Yesus Memberkati. 
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DOKUMENTASI ACARA LINTAS AGAMA 

BULAN JUNI 2022 
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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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Ibadah Chapel Mahasiswa 
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SIDANG SKRIPSI, 6-8 Juli 2022 


