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Manusia sejatinya sudah tentu           

mengalami transformasi yang benar dalam ke-

hidupan sehari-harinya sehingga dapat menjadi 

karakteristik yang melekat pada setiap pribadi. 

Perkembangan yang dimaksudkan ialah suatu per-

ubahan yang berproses secara mutlak dari setiap 

makhluk hidup. Proses perkembangan tidak terjadi 

secara instan melainkan terjadi secara bertahap 

dalam beberapa waktu,  dalam pelaksanaannya 

proses perkembangan berlangsung secara sistematis 

serta berkesinambungan demi mencapai tujuan 

kedewasaan. Sementara itu, kebenaran sejati ialah 

kebenaran yang dapat dibuktikan dan diuji ke-

absahannya. Dalam kekristenan kebenaran yang 

sejati hanya didapatkan dalam Kristus Yesus, 

dengan kata lain Kristus Yesus-lah yang menjadi 

teladan sempurna untuk hidup didalam kebenaran. 

Disisi lain, kebenaran dalam ke-

hidupan orang-orang Kristen erat hubungannya 

dengan suatu transformasi ataupun keubahan 

dalam keseharian sehingga dapat sampai pada 

taraf kedewasaa rohani yakni hidup sesuai 

dengan keteladanan serta kehendak dari pada 

Kristus Yesus sendiri. 

[GJPK] 
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pa atau Siapa itu 

Kebenaran? 

“Yesus Kau kebenaran yang 

menyelamatkanku, Kau memberikan 

ku hidup dan pengharapan”. Kalimat 

tersebut merupakan penggalan dari 

lirik lagu yang berjudul “Ku Hidup 

BagiMu” karya Sari Simorangkir. 

Dalam lirik tersebut menyatakan 

bahwa Yesus adalah kebenaran. 

Pontius Pilatus - seorang 

procurator Romawi yang menjadi 

wali negeri Yudea pada tahun 26-36M 

- bertanya kepada Yesus: “Apakah 

kebenaran itu?” (Yoh. 18:38a). Alkitab 

tidak mencatat tentang jawaban yang 

Yesus berikan, namun Pilatus tidak 

mendapati kesalahan dalam diri 

Yesus & hal tersebut terlihat dari 

reaksi Pilatus (Yoh. 18:38b; 19:4-7). 

Tidak ada ketidakbenaran di dalam 

Yesus, sebab apa yang Dia lakukan 

adalah kebenaran, bahkan Yesus 

sendiri adalah Kebenaran. Rasul 

Yohanes mencatat pernyataan Yesus 

bahwa diri-Nya adalah kebenaran - 

“Akulah jalan, kebenaran, dan hidup: 

tidak ada manusia yang datang 

kepada Bapa, tanpa melalui Aku”-             

(Yoh. 14:6).  

Lebih lanjut, Yesus juga 

menegaskan bahwa Firman Allah 

adalah kebenaran (Yoh. 17:17 cf. 

2Sam. 7:28; Ef. 1:13; Kol 1:5; Yak. 

1:18) dan Roh Kudus adalah 

kebenaran (Yoh. 14:17; 15:26; 

16:13). Jadi, Yesus adalah kebenaran, 

Firman Allah adalah kebenaran, & 

Roh Kudus adalah Roh Kebenaran. 

Kebenaran inilah yang mengubahkan 

setiap kehidupan orang percaya  

(Yak. 1:18). 

 

Keharusan Orang Percaya Untuk 

Berubah Semakin Serupa Dengan 

Kristus 

Perubahan adalah suatu 

keniscayaan, sehingga tidak ada 

seorang pun yang dapat menolak atau 

menghindarinya. Alkitab menegaskan 

A 

....Bersambung ke hal. 2 

“ K E B E N A R A N  Y A N G  

M E N G U B A H K A N ”  
Dr. Edi Sugianto, MTh.  
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Sambungan dari  hal.1... 
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agar orang percaya secara terus 

menerus mengalami keubahan setiap 

hari untuk menuju kesempurnaan. 

Keubahan yang dimaksud adalah 

keubahan untuk menjadi serupa 

dengan Kristus  (Rom. 8:29). Rasul 

Paulus menuliskan: “Janganlah kamu 

menjadi serupa dengan dunia ini, 

tetapi berubahlah oleh pembaharuan 

budimu, sehingga kamu dapat 

membedakan manakah kehendak 

Allah: apa yang baik, yang berkenan 

kepada Allah dan yang 

sempurna” (Rom. 12:2). 

Kata “berubahlah” secara 

gramatikal berbentuk kata kerja 

present imperatif medial/pasif orang 

kedua jamak dari akar kata 

μεταμορφο ω (metamorphoo = beru-

bah), yang dapat diterjemahkan 

“Terus meneruslah berubah untuk 

diri kalian sendiri atau terus me-

nerus di ubahkan!”. Itu artinya 

“perubahan” bukan hanya sekedar 

nasihat saja, melainkan suatu perintah 

yang harus dilakukan oleh setiap 

orang yang telah percaya. 

Kata metamorphoo merupa-

kan perubahan bentuk sesuai dengan 

realitas hakikatnya. Dari kata ini, kita 

diingatkan dengan kata metamorpho-

sis, yaitu suatu proses perubahan    

bentuk yang terjadi pada hewan se-

lama perkembangan postembrionik 

berlangsung. Ada tingkatan-tingkatan 

dalam metamorphosis, dan yang    

paling tinggi adalah metamorfosis 

sempurna, yaitu metamorfosis yang 

dalam perkembangannya menuju  

dewasa mengalami perubahan bentuk 

tubuh, penampilan dan perilaku yang 

berbeda. Perubahan bentuk yang ber-

beda ini dimulai dari fase telur. 

Setelah fase telur sudah dilewati, 

maka fase selanjutnya yakni fase    

larva. Setelah fase larva akan 

menghasilkan fase pupa.  

Fase terakhir dari metamor-

fosis sempurna adalah fase imago atau 

dewasa. Salah satu contoh dari meta-

morfosis sempurna adalah hewan 

kupu-kupu, yang dimulai dari telur - 

ulat - kepompong - kupu-kupu. 

Artinya kita dapat melihat proses pe-

....Bersambung ke hal. 3 
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rubahan yang luar biasa dari kondisi 

yang biasa atau buruk menjadi      ben-

tuk yang sungguh indah. 

Seperti itulah yang di harap-

kan oleh TUHAN bagi setiap ke-

hidupan orang percaya. Kita sebagai 

orang yang berdosa telah ditebus oleh 

Allah, dijadikan berhakikat manusia 

dan terus harus berubah dari hari ke 

sehari untuk menuju kepada ke-

sempurnaan, yaitu serupa dan se-

gambar dengan Anak Allah (2Kor. 

5:17; Kol. 3:10). Artinya perubahan 

180 derajat dari manusia lama men-

jadi manusia baru yang semakin     

serupa dengan Kristus. 

 

Roh Kudus - Roh Kebenaran Meng-

ingatkan & Memimpin kepada 

Kebenaran 

Selanjutnya bentuk diatesis 

medial atau pasif dari kata meta-

morphoo dapat dimaknai bahwa     

tindakan perubahan ini bukanlah 

sekedar berasal dari diri orang 

percaya, melainkan ada subjek lain 

yang bertindak memampukan orang 

percaya di dalam menjalani proses 

perubahan. Orang percaya diminta 

dengan rela menyerahkan diri secara 

aktif untuk diubahkan menuju ke-

serupaan dengan Allah. Subjek yang 

dimaksud di sini adalah Roh Allah, 

yang didasari pada penggunaan       

sintaksis pasif ilahi. Oleh sebab itu, 

Roh Kuduslah yang memampukan 

orang percaya untuk berubah kearah 

kesempurnaan. 

Paulus di dalam Ef. 4:21-24 

menyatakan “Karena kamu telah 

mendengar tentang Dia dan me-

nerima pengajaran di dalam Dia 

menurut kebenaran yang nyata dalam 

Kristus, yaitu bahwa kamu, ber-

hubung dengan kehidupan kamu yang 

dahulu harus menanggalkan manusia 

lama yang menuju kebinasaannya 

oleh nafsunya yang menyesatkan, 

supaya kamu dibaharui di dalam Roh 

dan pikiranmu, dan mengenkan 

manusia baru, yang telah diciptakan 

menurut kehendak Allah di dalam 

kebenaran dan kekudusan yang 

sesungguhnya.” 

....Bersambung ke hal. 4 
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Dengan demikian, keubahan 

adalah sesuatu yang perlu terjadi,  

namun yang terpenting adalah pe-

rubahan seperti apakah yang 

dikehendaki Allah. Berdasarkan teks 

tersebut, maka keubahan yang 

ditekankan adalah perubahan di    

dalam kebenaran dan oleh kebenaran. 

Roh Kudus mengingatkan akan 

kebenaran dan memimpin kepada 

kebenaran, itulah kebenaran yang 

mengubahkan.  

 

Perumpamaan Seorang Penabur 

Sebagai Gambaran Tahap Proses 

Keubahan 

Perubahan di dalam & oleh 

Kebenaran dapat kita lihat minimal 

dalam 4 (empat) tahapan. Hal ter-

sebut dapat kita lihat di dalam       

gambaran dari perumpamaan tentang 

seorang penabur (Luk. 8:4-15). Ke-

empat tahapan tersebut adalah: 

mendengar firman kebenaran; 

menerima & percaya kebenaran; ber-

tumbuh di dalam kebenaran; & ber-

buahkan kebenaran yang tetap. 

Tahapan pertama untuk berubah 

dimulai dari mendengar Firman 

Kebenaran (Luk. 8:5, 11-12).  

Memperhatikan bagaimana 

cara mendengar Firman adalah hal 

yang sangat penting, sebab akan 

menentukan proses berikutnya.    

Ketika firman yang ditabur didengar 

dengan sungguh-sungguh, maka     

firman Tuhan itu akan bekerja dan 

mendatangkan keubahan dari orang 

yang mendengarnya, yaitu ke-

selamatan oleh iman. Paulus berkata: 

“Jadi, iman timbul dari pendengaran, 

dan pendengaran oleh firman 

Kristus” (Rom. 10:17), dan oleh iman-

lah timbul kehidupan kekal (Rom. 

1:16-17). 

 

Tahapan kedua untuk berubah ada-

lah menerima & percaya  Firman   

Kebenaran (Luk. 8:6, 13). 

Mendengar adalah langkah 

awal yang penting, namun mendengar 

dan percaya serta menerima ke-

benaran firman merupakan hal yang 

jauh lebih penting. Menerima & 

....Bersambung ke hal. 5 
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percaya berarti berakar atau me-

megang teguh kebenaran tersebut 

untuk selama-lamanya. Cara me-

nerima firman tidak kalah penting 

dengan cara memperhatikan firman. 

Jemaat Berea memberikan teladan 

yang baik dalam hal menerima firman, 

yaitu dengan kerelaan hati dan sikap 

menyelidiki Firman Allah (Kis. 17:11-

12). Cara mendengar & menerima 

firman dengan benar, maka akan 

berujung pada kepercayaan yang 

penuh akan Firman tersebut, sehingga 

ketika tantangan datang, tidak mudah 

tergoyangkan. Dengan kata lain, hal 

tersebut membawa kepada keubahan, 

karena hidup mentaati Firman Allah. 

 

Tahapan ketiga untuk berubah ada-

lah terus bertumbuh dalam  Firman 

Kebenaran (Luk. 8:7, 14).  

Dimulai dari mendengar, 

kemudian percaya & menerima, lalu 

perlu untuk terus bertumbuh di da-

lam Kebenaran. Pertumbuhan ini   

tidak mudah sebab ada tantangan 

yang berpotensi menghambat per-

tumbuhan, yaitu perkara duniawi - 

kekuatiran, kekayaan, kenikmatan 

hidup - yang senada dengan apa yang 

ditulis oleh Rasul Yohanes dalam 

1Yoh. 2:15-17, yaitu keinginan daging 

dan keinginan mata serta keangkuhan 

hidup. Hal tersebut bukan saja meng-

hambat pertumbuhan, tetapi juga 

mempengaruhi kematangan buah 

yang dihasilkan.  

Dengan demikian, Firman 

kebenaran yang telah didengar, perlu 

benar-benar diimani, kemudian terus 

bertumbuh dan menghasilkan buah. 

Memang ada tantangan, namun 

teladan Yesus di dalam menghadapi 

cobaan, dapat memberikan dorongan 

kepada setiap orang percaya untuk 

terus mengalami pertumbuhan dan 

kemenangan iman (Luk. 4:1-13; Ibr. 

4:2). Keubahan dinyatakan melalui 

pertumbuhan hingga menghasilkan 

buah kebenaran yang mampu men-

galahkan cobaan dengan Firman 

kebenaran. 

 

....Bersambung ke hal. 6 
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Tahapan keempat adalah tanda 

perubahan yang dinyatakan dengan 

tetap berbuah Kebenaran            

(Luk. 8:8, 15). 

Pada tahap terakhir, pe-

rubahan semakin nyata sebab dapat 

terlihat melalui buah kebenaran yang 

dihasilkan. Namun demikian, bukan 

sekedar berbuah melainkan berbuah 

yang matang dan bukan sekali tetapi 

terus berbuah di dalam ketekunan. 

Buah-buah kebenaran inilah yang 

akan menunjukkan kehidupan orang 

percaya yang semakin hari semakin 

serupa dengan Kristus. Dan keubahan 

ini digerakan oleh Roh Kudus, Roh 

Kebenaran yang mengingatkan dan 

memimpin orang percaya akan 

kebenaran Firman Allah. 

Dengan demikian, kebenaran 

sejati adalah Yesus sang Firman Allah, 

dan kebenaran tersebut yang meng-

ubahkan setiap orang untuk semakin 

serupa dengan Kristus. Roh Kudus, 

Roh Kebenaran yang mengingatkan, 

memimpin, mendorong, meng-

ubahkan setiap orang percaya kepada 

kebenaran yang sejati. Proses ke-

ubahan tersebut dimulai dari 

mendengar, menerima dan  percaya, 

terus bertumbuh dan menghasilkan 

buah secara tetap. Biarlah kehidupan 

kita sebagai anak-anak Allah, kita mau 

percaya akan kebenaran Kristus, mau 

dipimpin oleh Roh Kebenaran untuk 

semakin serupa dengan Allah.  

Imanuel, Allah Tritunggal mem-

berkati 

 

 

Referensi:  

•  https://biblehub.com  

•  https://www.gotquestions.org  
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Pada bulan Juli, Senat 

Mahasiswa telah menetapkan tema 

yaitu Kebenaran Yang 

Mengubahkan. Tema ini menjadi 

pusat perhatian dalam pembahasan 

setiap pembicara yang telah 

ditentukan. Pada selasa pertama tema 

ini dibahas oleh Bapak Filipus 

Zebua, S.Th. Selanjutnya oleh Bapak 

Dr. Setio Dharma Kusuma, S.T., 

M.Th. Pada selasa tanggal 12 Juli 

2022 juga merupakan Ibadah 

Penutupan Semester Genap T.A. 

2021/2022 STT Tabernakel 

Indonesia.  

Pada selasa pertama, 

pengkhotbah mengambil dasar 

Alkitab pada Yohanes 1:14, 14:6). 

Yesus Kristus merupakan kebenaran 

itu sendiri dan setiap kali Ia 

mengajar, maka Pribadi-Nya 

sendirilah yang Ia ajarkan. Yesus 

mengajarkan tentang kasih melalui 

pengorbanan-Nya yang menjadi 

bukti betapa besar kasih-Nya akan 

manusia berdosa. Yesus Kristus tidak 

hanya berhenti sampai pada 

mengajarkan tentang kebenaran, 

melainkan Ia juga menjadi Pelaku 

dari kebenaran.  

Alkitab adalah Firman 

Allah, oleh sebab itu kita sebagai 

hamba-hamba Tuhan yang sedang 

belajar dan diperlengkapi harus 

memastikan bahwa pengenalan kita 

akan kebenaran Firman Tuhan 

bersumber dari Alkitab. Hidup di 

dalam kebenaran berarti hidup tanpa 

memiliki kepalsuan atau hidup tanpa 

memakai topeng, melainkan 

7#Fidelitas Edisi Juli 2022 
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memiliki prinsip dan gaya hidup 

yang benar menurut standart Alkitab. 

Pada selasa kedua, 

pengkhotbah menyampaikan bahwa 

kebenaran merupakan sesuatu hal 

yang mutlak, artinya merupakan 

sesuatu yang dapat dipertanggung 

jawabkan kebenaran didalamnya dan 

tidak berubah atau konstan. Begitu 

juga dengan kebenaran Firman 

Tuhan, tentu harus bersumber dari 

Pribadi yang memiliki kebenaran 

yang absolut, yakni Pribadi yang 

tidak dapat berkompromi dengan 

ketidakbenaran atau dosa. 

Pengkhotbah telah mem-

berikan empat poin terkait kebenaran 

yang mengubahkan. Pertama, 

kebenaran yang bersumber dari 

Allah oleh belaskasihan dan 

merupakan karya anugerah Yesus 

Kristus yang diberikan secara cuma-

cuma kepada manusia (Roma 3: 23-

24). Kedua, merupakan kebenaran 

yang bukan berasal dari usaha 

perbuatan manusia. Perbuatan baik 

sebanyak apapun tidak akan 

membuat manusia menjadi pribadi 

yang benar. Tetapi hanya oleh 

anugerah Allah yang mampu 

mengubahkan status manusia 

berdosa menjadi manusia yang layak 

dan dibenarkan dihadapan Allah 

((Rom. 4: 6-8). Ketiga, kebenaran 

tersebut hanya terdapat di dalam 

Alkitab yang menjadi sumber tertulis 

dari kebenaran tersebut bagi manusia 

(2 Tim. 3:16). Dan yang keempat 

ialah mengerjakan anugerah 

keselamatan yang telah diberikan 

oleh Allah di dalam Yesus Kristus 

hari demi hari, secara terus menerus 

hingga pada kesudahannya, yakni 

selama hayat dikandung badan 

(Efesus 4: 11-15).  

8#Fidelitas Edisi Juli 2022 

[VL] 
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Setiap kamis pada Minggu yang 

pertama, Senat Mahasiswa mengadakan  

Talk Show secara live melalui akun 

Instagram resmi STTIA di @infoseputarsttia. 

Disamping itu yang menjadi pembicasra di 

Talk Show pada bulan Juli ini ialah Kak 

Fransiska Wahyu Fridawati, S.Th. Dengan 

suatu tema “Kebenaran yang Mengubahkan”.  

Arti kebenaran dalam KBBI adalah 

kesesuaian antara pengetahuan dan objek. 

Contohnya, ban bentuknya adalah bulat, 

ketika mengatakan ban berbentuk kotak, 

maka tidak benar.  

Kebenaran dalam bahasa Ibrani 

berasal dari kata “Sadekh” yang berbicara 

tentang relasi antara Allah dengan umat 

manusia. Sementara dalam bahasa Yunani 

artinya berkaitan dengan norma. Maka, 

narasumber menyimpulkan bahwa maksud 

kebenaran ialah berkaitan dengan kematian 

dan kebangkitan Yesus. Allah adalah Pribadi 

yang benar. Manusia telah jatuh dalam dosa 

dan kehilangan kebenaran tersebut.  

Di lain sisi, manusia sudah 

seharusnya  menerima hukuman dari pada 

dosa pelanggaran yang telah dilakukan, akan 

tetapi Tuhan Allah telah memberikan kasih 

karunia melalui pengorbanan Kristus Yesus 

agar manusia berdosa dapat dibenarkan di 

dalam-Nya. Dalam Kitab Roma, Rasul 

Paulus telah menyatakan bahwasannya Injil 

ialah kebenaran Allah yang dapat menjadi 

kekuatan bagi setiap manusia yang percaya. 

Sehingga setiap orang yang percaya dan 

menerima Injil akan menjadi manusia yang 

dibenarkan.  

Kebenaran berbicara tentg keadilan. 

Manusia yang seharusnya menerima murka 

Allah, namun Kristus yang dihukum untuk 

menggantikan hukuman manusia berdosa, 

supaya kita dibenarkan dihadapan Allah. 

Keadilan Allah tidak dapat dibatasi dalam 

menghukum umat manusa, sebab kebenaran 

tidak mungkin berkompromi dengan dusta.  

Lalu kebenaran yang mengubahkan 

tersebut, telah mengubahkan apa? Yaitu, 

status orang percaya menjadi orang yang 

benar. Kebenaran dalam Kristus itulah yang 

mengubahkan status kita dari manusia 

berdosa menjadi orang yang benar di dalam 

Kristus.  

9#Fidelitas Edisi Juli 2022 
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Pada hari Sabtu 16 Juli 2022 

oleh karena kemurahan Tuhan, 

pelaksanaan perayaan wisuda Sarjana 

Teologi dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. Adapun acara ini di laksanakan 

di GPT Kristus Ajaib, Jl. Johor 47 

secara On-Site terbatas dan di 

laksanakan sesuai Prorokol Kesehatan 

Pemerintah Kota Surabaya.  Adapun 

tema yang diusung pada acara wisuda 

X STTIA ialah “The Righteousness of 

God’s Servant” yang terambil dalam  

Kitab Ul. 6:25.  

Dalam wisuda kali ini, Orasi 

Ilmiah di sampaikan oleh Bapak Dr. 

Setio Dharma Kusuma, S.T., M.Th. 

selaku ketua STTIA. Kemudian 

terdapat Wejangan Hikmat yang di 

sampaikan oleh Bapak Pdt. Paulus 

Budiono selaku Founder Father 

STTIA, Ketua Dewan Pembina 

Yayasan Kerohanian Tabernakel dan 

Gembala Sidang GKGA. Kemudian 

kata sambutan oleh Bapak Hari 

Gunawan Lianto selaku Ketua Umum 

Yayasan pembinaan Kerohanian 

Tabernakel.  

Pada acara wisuda kali ini 

terdapat 20 mahasiswa/i yang 

dinyatakan lulus dan berhak 

menyandang gelar sebagai Sarjana 

Teologi. Kiranya para wisudawan 

dapat menjadi saksi Kristus dimanapun 

dan kemanapun Tuhan tetapkan 

mereka dalam ladang pelayanan. 

Senantiasa menjadi hamba Kristus 

yang taat dan setia kepada Yesus 

Kristus sampai akhir hidup mereka. 

Tuhan Yesus memberkati.  

Imanuel.  

10#Fidelitas Edisi Juli 2022 
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Pada tanggal 23-24 Juli 2022 

beberapa staf dan juga mahasiswa/i STT 

Tabernakel Indonesia Surabaya telah 

mengikuti suatu Komperensi Daerah XI 

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia 

(GAMKI) yang dilaksanakan di Hotel Sahid, 

Gubeng, Surabaya. 

GAMKI adalah organisasi kader 

pemuda Kristen yang bersifat independent, 

berakar di dalam gereja, masyarakat, bangsa, 

dan negara yang tidak berafiliasi pada 

kekuatan politik manapun. GAMKI 

memiliki kerinduan untuk memberikan 

pembekalan rohani, sosial dan semangat 

nasionalisme untuk membangun dan 

meningkatkan partisipasi pemuda Kristen 

dalam menjadi terang dan garam bagi dunia, 

terlebih bagi bangsa Indonesia.  

Pada acara ini, panitia mengambil 

nats ayat Alkitab dalam Kitab Matius 5:16, 

“Demikianlah terangmu bercahaya di depan 

orang, supaya mereka melihat perbuatanmu 

yang baik dan memuliakan Bapamu yang di 

Sorga.”  

Dalam acara ini, turut  di hadiri 

oleh beberapa orang penting dalam 

organisasi tersebut, antara lain: 

1. Bapak Williem Wandik, S.Sos (Ketua 

Umum GAMKI) 

2.  Bapak Dr. H. Emil Elestianto Dardak, 

M.Sc. (Wakil Gubernur Jawa Timur) 

3. Bapak Dr. H. Soekarwo S.H. M.Hum. 

(Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 

RI) 

4. Bapak Prof. Dr. Hotman M. Siahaan 

(Sosiolog & Guru Besar Universitas 

Airlangga, Surabaya).  

Dan masih banyak lagi pimpinan dan pejabat 

publik lainnya.  

Dalam sambutan, arahan dan 

orasi, beliau-beliau berharap agar Angkatan 

Muda Kristen bergerak dan memberikan 

kontribusi bagi pembangunan, kemajuan dan 

kesejahteraan bangsa Indonesia. Kriste 

bergerak dan memberikan kontribusi bagi 

pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan 

bangsa Indonesia.  
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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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