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[GJPK] 

Dalam suatu penerbangan 

yang nyaman sudah tentu t idak ada 

tourbelensi  saat  penerbangan ber-

langsung.  Akan tetapi ,  kenyamanan 

tersebut t idak dapat di  jadikan se-

bagai jaminan untuk dapat     sampai  

ke  suatu tujuan melainkan memer-

lukan adanya ke je lasan tujuan yang 

hendak di tuju pada akhir  pener -

b an g an  t er s e b ut .  Sa m a  h a ln ya 

dengan seorang hamba  Tuhan yang 

harus  memil iki  vis i  ter lebih   dahulu 

sebelum menjadi  seorang hamba,  yai-

tu harus  mau hidup seturut dengan 

tujuan Tuhan dalam kehidupannya 

pribadi.  

 Dengan demikian,  seorang  

hamba Tuhan harus memiliki  vis i  

yang  je las  dan kuat ter lebih dahulu 

agar mampu ber tahan saat  meng -

hadapi  berbagai  keadaan yang past i  

akan ter jadi dalam kehidupannya 

pribadi.  

[GJPK] 
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Pada bulan Oktober,  

Senat Mahasiswa menetap -

kan tema yaitu Hamba     

Tuhan yang ber-Visi. Tema 

ini menjadi pusat perhatian 

dalam pembahasan setiap 

pembicara yang telah di 

tentukan. Pada Selasa per-

tama tema ini di  bahas 

Bapak Daud Minggu, S.Th. 

Yang selanjutnya oleh Ba-

pak Chisezra Elbert Sitom-

pul, S.Th. Kemudian Bapak 

Daniel Suryana, S.Th. Dan 

yang terakhir adalah Ibu   

Sofia Margaretha, S.S.,  

M.Th.  

Selasa pertama ,  

pengkotbah menerangkan 

ada begitu banyak arti me -

ngenai visi, salah satunya 

ialah tujuan. Begitu juga 

saat kita masuk ke STTIA 

terdapat tujuan yang hen-

dak dicapai yakni untuk di 

bentuk sehingga mencapai 

satu tujuan yang sesuai 

dengan kehendak Tuhan.  

Pengkhotbah meng-

ambil nats di dalam Mat.  

28:16-20, dalam ayat ini 

ada sebuah perintah, yang 

Yesus sampaikan kepada 

murid-muridNya. Inilah vi-

si yang Yesus sampaikan 

untuk di lakukan oleh para 

murid-Nya, yaitu untuk 

melakukan Amanat Agung 

Yesus Kristus. Demikian  

juga dengan seorang atasan 

dan bawahan, di saat 

atasannya memerintahkan 

sesuatu untuk di kerjakan 

maka bawahannya harus 

R i n g k a s a n  i b a d a h  

C h a p e l  s e l a s a  
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taat melakukannya. Begitu 

juga sebagai hamba  Tuhan 

menerima amanat dari    

Tuhan untuk memberitakan 

Injil,  inilah visi yang     

Tuhan kehendaki untuk 

hamba-hambaNya kerja-

kan. Meskipun akan ada 

penganiyaan, sama seperti 

yang di alami oleh Rasul 

Paulus. Dalam menjalankan 

visi Tuhan, Rasul Paulus 

harus mengalami banyak 

proses yang secara manusia 

itu hal yang  tidak enak. 

Tetapi jika memiliki hati 

sebagai seorang hamba   

Tuhan pasti mengerti apa 

yang harus di lakukan.  

Dalam Kitab Rom. 

1:1 menyatakan komitmen    

Paulus dalam memberitakan  

Injil Allah adalah suatu 

tanggungjawab yang isti-

mewa yang di berikan oleh 

Allah dan merupakan tugas 

yang mulia, maka Rasul 

Paulus  juga melakukannya 

dengan hati yang penuh 

sukacita meskipun meng -

alami hal-hal yang tidak 

baik. Hamba Tuhan jangan 

hanya melayani dengan 

melihat keadaan atau si -

tuasi yang menguntungkan 

diri sendiri sehingga justru 

menjadi motivasi yang sa-

lah dalam menerima visi 

Tuhan. Sehingga bukan lagi 

menjadi hamba Tuhan te-

tapi hamba yang lain. Hal 

tersebut akan menjadi awal 

kehancuran hamba Tuhan, 

sebab itu hindari motivasi 

yang salah dalam menjalan-

kan visi Tuhan.  

Selasa Kedua , 

pengkhotbah menjelaskan 

definisi visi yaitu tujuan 

atau serangkaian cita-cita 
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yang di harapkan untuk 

mencapai suatu tujuan yang 

di harapkan. Dalam meng-

gapai visi yang kita miliki 

pasti ada usaha yang di 

lakukan untuk bisa men-

capai visi kita tersebut. Se-

bagai hamba Tuhan juga 

tentu memiliki sebuah visi 

dan visi tersebut kita 

peroleh dari Tuhan Yesus.  

Dalam kitab Mat. 

28:16-20 Tuhan Yesus 

memberikan sebuah visi 

bagi para murid -Nya untuk 

memberitakan Injil. Disini 

masih terdapat murid -murid 

yang meragukan apa yang 

dialami oleh Yesus, mes-

kipun mereka sudah mengi-

kuti Yesus sejak pelayanan-

Nya bahkan sampai kebang-

kitan-Nya. Seringkali da-

lam pengikutan kita dalam 

menjalankan visi Tuhan 

terdapat pe-rasaan keraguan 

ketika melihat potensi yang 

di miliki seperti tidak 

mampu untuk mencapai visi 

yang telah Tuhan berikan 

tersebut.  

 

Terdapat 3 langkah 

yang dapat kita lakukan un-

tuk mencapai visi yang    

Tuhan berikan pada kita:  

1.  Mengenal pribadi 

Allah dengan baik.  

Ketika seseorang me-

miliki hubungan yang baik 

dengan sesamanya, maka ia 

akan dengan mudah akan 

mengerjakan segala sesua-

tu. Ketika kita memiliki pe-

ngenalan yang benar dan 

hubungan yang karib de-

ngan Allah, maka tentu kita 

akan memiliki kemampuan 

untuk mengetahui apa yang 

menjadi keinginan Allah 

Sambungan dari hal. 2... 
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dan kemampuan untuk me-

lakukannya.   

2.  Memperkenalkan 

pribadi-Nya kepada 

orang lain.  

Kalau kita sudah 

mengenal Allah dengan 

baik, tentu kita juga akan 

dapat menceritakan pribadi 

Allah secara tepat kepada 

orang lain. Dalam hal ini, 

untuk dapat menceritakan 

Pribadi Allah dalam Kristus 

Yesus, maka harus mem-

iliki relasi dan komunikasi 

yang baik dengan orang 

yang kita akan perkenalkan 

dengan Pribadi Kristus.  

3.  Adanya kerja sama 

dengan orang lain.  

Di akhir penyam-

paian ini biarlah kita tidak 

berjalan sendiri tetapi li-

batkan orang-orang yang 

dapat membangun sesama 

dan  mampu mencapai visi 

yang Tuhan tetapkan bagi 

kita semua.   

Selasa Ketiga , 

pengkhotbah menjelaskan 

bahwa seorang hamba Tu-

han bukan berbicara ten-

tang mendapatkan hal -hal 

yang istimewa dari  Tuhan, 

tetapi hamba    Tuhan itu 

melayani Tuhan. Lalu, dari 

mana hamba Tuhan mem-

iliki Visi? Tentu jawa-

bannya ialah dari Tuhan. 

Jadi bagaimana hamba Tu-

han bisa mengerjakan visi 

Tuhan? Yaitu dengan pim-

pinan Roh Kudus.  

Dalam Kitab Yoh. 

16:13 menjelaskan bahwa 

seorang hamba Tuhan mau 

tidak mau dan harus di 

pimpin oleh Roh Kudus 

bukan dipimpin oleh diri 

sendiri.  

Sambungan dari hal. 3... 

....Bersambung ke hal. 5 
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Berikut adalah be-

berapa contoh hamba Tuhan 

yang Tuhan pakai menjadi 

alat-Nya yaitu :  

1.   Musa 

Musa adalah seorang 

yang penuh hikmat yang 

memiliki kuasa dalam per-

kataan. Di tengah-tengah 

kehebatan yang di miliki -

nya, dia gagal karena dia 

mempergunakan dirinya 

sendiri sebagai kekuatan 

dalam memimpin bangsa 

Israel. Tetapi saat Musa 

berjumpa dengan Tuhan, 

Musa melepaskan semua  

kehebatannya dan Musa 

menyadari bahwa dia mem-

butuhkan pimpinan Tuhan.  

2.  Daniel dan CS-nya.  

Pada saat mereka 

menghadapi tantangan yang 

cukup berat yaitu di minta 

untuk menyembah patung 

yang di buat Nebukadnezar, 

tetapi mereka tetap taat 

akan apa yang menjadi ke-

benaran dalam hidup me -

reka. Bahwa mereka per-

caya Tuhan yang mem-

berikan mereka visi akan 

memimpin mereka. Se-

hingga mereka dapat meng -

hadapi masalah yang me -

reka hadapi.  

3.  Paulus 

Bagaimana kehidu-

pan Paulus yang sebelum 

mengenal Tuhan, memiliki 

pengetahuan yang cukup 

akan Hukum Taurat.  Tetapi 

saat Tuhan memanggilnya 

untuk mengerjakan visi  

Tuhan, Rasul Paulus sendiri 

telah memberikan hidupnya 

untuk di pimpin Roh      

Kudus.  

Dari tiga tokoh ini 

bisa dilihat bahwa latar 

Sambungan dari hal. 4... 

....Bersambung ke hal. 6 
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belakang mereka memiliki 

pengetahuan yang luar bi-

asa, tetapi segala penge-

tahuan mereka tidak dapat 

memimpin dalam menjalan-

kan visi Tuhan. Tetapi per-

lu  mengandalkan Roh Ku-

dus dalam menjalankan visi 

Tuhan. Sebab itu tanggal-

kan segala hal yang men-

jadi kehebatan dan kekua-

tan diri sendiri dan se-

rahkan semua kehidupan 

dalam pimpinan Roh      

Kudus.  

Jadi jangan merasa 

bahwa, kehidupan kita tid-

ak dapat di pakai     Tuhan. 

Tuhan bisa memakai apa 

yang dianggap bodoh bagi 

dunia. Apa yang sekarang 

ada padamu? Percayalah 

apa yang ada dalam ke-

hidupan kita saat ini bisa 

dipakai Tuhan untuk mem-

beritakan Firman Tuhan.  

Seperti Musa, saat  

Tuhan memanggilnya Tu-

han tahu apa yang ada da-

lam kehidupannya. Yang 

dimiliki oleh Musa ialah : 

tongkat, tangan, mulut dan 

partner yaitu Harun. Di sini 

bisa dilihat bahwa Tuhan 

memakai apa pun dalam ke-

hidupan Musa untuk mela-

yani Tuhan. Sebab Tuhan 

menciptakan segala sesuatu 

sesuai kebutuhan dalam 

menjalankan visiNya.  

Siapa yang memiliki 

kesungguhan hati terhadap 

Visi Allah? Ini yang men-

jadi problema, sedikit yang 

mau menjalankan visi Allah 

dengan sungguh hati. 

Adakah Tuhan menemukan 

kita?  

“Tujuan hidupmu 

bukanlah apa yang akan 

Sambungan dari hal. 5... 

....Bersambung ke hal. 7 
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kamu ciptakan untuk pen-

ciptamu, tetapi apa yang 

Pencipta tetapkan menjadi 

tujuanmu.”  

Selasa keempat ,  

pengkhotbah mengambil  

kisah kehidupan Ayub, 

dengan nats Alkitab yang 

terdapat dalam Kitab Ay. 

42:1-6. Pengkotbah bertan-

ya kepada para pendengar 

tentang perasaan pendengar 

setelah membaca ayat ter-

sebut. Sukacita, sedih, 

penyesalan, pengharapan 

dan lain sebagainya.  

Dari kisah tersebut 

terdapat dialog antara Ayub 

dan Tuhan. Di sini Ayub 

mengakui bahwa rencana 

Tuhan tidak pernah gagal 

dan sanggup melakukan se-

gala sesuatu. Kita bisa de-

ngan mudah menyanyikan 

lagu “Engkau sanggup      

mengadakan segala yang ku 

perlukan ...” tetapi saat kita 

menghadapi persoalan baik 

dalam asrama maupun lain-

nya, langsung merasa bah-

wa Tuhan tidak memper-

hatikan.  

Sering kali kita da-

lam melakukan segala 

sesuatu memiliki keraguan 

tetapi jika kita melihat 

Ayub, ia berani bertindak 

dalam setiap tantangan 

yang di hadapinya. Dengan 

kualitas karakter yang di 

milikinya tersebut Ayub 

mampu menghadapi penco-

baan yang dialaminya. Yak-

ni karakter saleh, jujur, 

takut akan Tuhan dan ber-

tanggung jawab. Bahkan 

dalam kelimpahan yang di 

milikinya Ayub sanggup 

mengelolah apa yang di-

percayakan kepadanya.    

Sambungan dari hal. 6... 

....Bersambung ke hal. 8 
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[VL] 

 Latip Sugianto  

       08 Oktober 2004 

 Dina Olivia 

       23 Oktober 2003 

 Viona Lagamu 

       29 Oktober 2004 

Selain itu juga, sebagai 

orang tua Ayub mampu 

menjalankan tanggung ja-

wabnya. Dan Ayub tahan 

dalam ketaatannya kepada 

Tuhan.  

Begitu juga kalian 

sebagai mahasiswa harus 

mampu melewati semua 

proses dalam  menjalankan 

pembentukan di STTIA. 

Melalui core values  :  

1. Purpose :  Ayub 

mengakui tidak ada 

rencana/tujuan Allah 

yang gagal (ay. 2).  

2. Obedience :  Ayub me-

nyesali perbuatannya 

dan bertobat (ay. 6).  

3. Wisdom:  Ayub menya-

dari hal-hal ajaib yang 

tidak di ketahuinya   

(ay. 3)  

4. Endurance :  Ayub men-

galami Allah secara pri -

badi lewat berbagai pen-

deritaan (ay. 5).  

5. Righteousness :  Ayub ti-

dak dendam kepada te-

man- temannya, melain-

kan berdoa untuk mereka 

(ay. 10).  

Sebagai orang per-

caya, jangan merasa lebih 

dari orang lain, Allah memi

-liki tujuan bagi setiap 

orang. Taati peraturan 

dengan pemahaman, Allah 

mau kita menjadi anak-

anakNya yang taat.  

Sambungan dari hal. 7... 
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Kami para maha-

siswa/i STT Tabernakel   

Indonesia tidak hanya 

berdiam dikampus dengan 

tidak terlibat ke dalam se-

buah pelayanan. Kami 

terlibat dalam pelayanan 

Sekolah Minggu. Ada 

banyak kesempatan pe-

layanan Sekolah Minggu 

yang di berikan kepada 

kami. Hal inilah yang ka-

mi manfaatkan untuk bisa 

menjadi berkat bagi ling-

kungan sekeliling kami. 

 

 Ada pun jenis pe-

layanan yang di berikan 

kepada kami ada berbagai 

macam. Misalnya seperti 

pelayanan sebagai pe-

mimpin pujian dan pem-

bawa Firman Tuhan pada 

ibadah Sekolah Minggu, 

di Gereja GBI Air Hidup 

Patemon. Khusus untuk 

pelayanan ini, diberikan 

kepada semester tujuh. 

Para semester tujuh telah 

dijadwal untuk setiap dua 

minggu sekali melakukan 

pelayanan puji-pujian dan 

P E L A Y A N A N  

S E K O L A H  M I N G G U  

M A H A S I S W A / I   

S T T  T A B E R N A K E L   

I N D O N E S I A  
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pelayanan firman Tuhan. 

 Tidak hanya itu sa-

ja, kami juga diminta ter-

libat dalam pelayanan re-

kaman puji-pujian di ger-

eja GPT Kristus Gembala. 

Kami sungguh bersyukur 

bisa ikut terlibat dalam 

pelayanan pada kesem-

patan ini. Tentu kami juga 

belajar untuk menye-

suaikan diri dengan dunia 

pelayanan zaman seka-

rang, yang sudah lazim 

dengan dunia digital. 

 Luar biasanya, bah-

wa kami juga terlibat di 

dalam pelayanan Sekolah 

Minggu di Gereja GPT 

Kristus Ajab Johor. Untuk 

pelayanan ini, di khusus-

kan untuk semester  tiga 

dan empat. Ada pun pela-

yanan yang di lakukan 

ialah puji-pujian dan 

pembawa cerita firman 

Tuhan. 

 Kami sangat ber-

syukur bisa terlibat dalam 

pelayanan ini. Dengan be-

gini kamu terus menerus 

belajar untuk melayani 

Tuhan dengan masing-

masing karunia yang di 

percayakan kepada  kami. 

Kami juga bersyukur atas 

ruang pelayanan dan pen-

erimaan yang di berikan 

oleh   gereja-gereja ter-

sebut kepada kami. 

[GJPK] 
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S h a l o m . . 

P e r k e n a l -

kan nama 

saya Mokar 

M i c h a e l  

Asmuruf. Saat ini saya ten-

gah studi di kampus STT 

Tabernakel Indonesia, sem. 

III. 

Ada banyak cara 

yang Tuhan pakai untuk 

memanggil seseorang un-

tuk dapat menjadi hamba-

Nya. Misalnya seperti ke-

celakaan, sakit maupun 

dengan berbagai perma-

salahan lainya. Hal itu 

dapat membuat seseorang 

tersebut sadar akan pang-

gilannya dari Tuhan. Ter-

kadang, panggilan saya  

untuk menjadi seorang 

hamba Tuhan bukanlah ke  

STT Tabernakel Indonesia 

melainkan ke tempat lain. 

Sementara itu, alasan uta-

ma kedatangan saya ke 

STT Tabernakel Indonesia 

ialah untuk menggenapi 

permintaan dari Alm. Ba-

pak saya.  Walaupun demi-

kian, saya tidak serta    

K E S A K S I A N  M A H A S I S W A   

S T T  T A B E R N A K E L   

I N D O N E S I A  
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merta mengambil sikap 

pasrah untuk mau datang 

ke tempat ini. Pada tahun 

2018, saya di perhadapkan 

dua pilihan oleh Bapa saya. 

Pertama masuk polisi, kedua 

menjadi pendeta meng-

gantikan Bapa saya. 

Kemudian pada tahun 

2019, Bapa saya meninggal. 

Tidak berselang lama, saya 

mendapatkan suatu in-

siden kecelakaan parah. 

Setelah itulah saya 

mengambil keputusan    

untuk membuat orang tua 

saya senang dengan masuk 

dan belajarnya saya ke STT 

Tabernakel Indonesia.  

Saya yakin dan per-

caya dengan bahwa peris-

tiwa-peristiwa yang telah 

saya alami tersebut meru-

pakan salah satu cara dari 

Tuhan kepada saya untuk 

datang ke STT Tabernakel 

Indonesia agar mau di ben-

tuk menjadi hamba-Nya. 

Meskipun saya masih be-

lum memiliki perasaan 

akan adanya panggilan  

Tuhan secara spesifik ke-

pada saya, namun Tuhan 

berkerja dengan cara-Nya 

dan saya yakin juga bahwa 

apa pun proses yang saya 

alami itu semua ada dalam 

perencanaan Tuhan. 
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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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