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[GJPK] 

Seorang prajurit yang berada di    

medan peperangan akan berusaha sebaik  

mungkin untuk tetap mempertahankan hidup 

dan menyelesaikan tugasnya. Prajurit tersebut  

harus memperhatikan sikapnya yang gigih,  

tidak mudah menyerah dan berjuang sekuat  

mungkin hingga akhir peperangan. Sebelum 

memasuki  pertempuran,  seorang prajuri t telah 

memiliki kesiapan mental  yang kuat  dan 

kedewasaaan rohani yang baik  serta berfokus 

pada tugasnya.    

Pengalaman tersebut didasarkan pa-

da pengalaman dan perspektif pribadi, se -

hingga dapat bersifat kebenaran umum atau-

pun sebaliknya relat if .  Akan tetapi, kebenaran 

dalam Kekristenan bersifat  absolut yang di  

dasarkan kepada Allah Tritunggal yang ada 

kebenaran. Secara praktis , kebenaran dalam 

Kekristenan berotori tas tersebut hanya ki ta  

temukan di  dalam Alkitab, Firman Allah.  

Dengan demikian, untuk dapat  ber-

tahan dalam kebenaran, maka setiap orang 

percaya harus tetap terus hidup di dalam 

Kristus melalui Firman -Nya. Dalam melaku -

kan semuanya itu dapat mengadopsi  s ikap se -

orang prajurit  di  atas , yaitu memiliki  s ikap 

gigih serta kedewasaan rohani yang baik agar  

dapat  bertahan dalam kebenaran.  

[GJPK] 



 3 # Fidelitas Edisi September 2019  1#Fidelitas Edisi September 2022 

at. 13:12-13. “Karena 

siapa yang mempunyai, 

kepadanya akan diberi, sehingga ia 

berkelimpahan; tetapi siapa yang  

tidak mempunyai, kepadanya akan 

diberi, sehingga ia berkelimpahan; 

tetapi siapa yang tidak mempunyai, 

apa pun juga yang ada padanya akan 

diambil dari padanya. Itulah sebab-

nya Aku berkata-kata dalam per-

umpaan kepada mereka; karena se-

kalipun melihat, mereka tidak me-

lihat dan sekalipun mendengar,  

mereka   tidak    melihat    dan   sekali-

pun mendengar, mereka tidak men-

dengar   dan   tidak   mengerti.”. 

Dalam perjalanan kehidup-

an   kita   sebagai  orang  percaya       

dan   menuju   kedewasaan  yang   

serupa dengan Kristus, Matius    

menjelaskan  tentang  kisah per-

umpamaan    tentang    seorang     pe-

nabur. Sebagai    umat   ketebusan-

Nya   agar   dapat    berbuah,   terlihat  

dan   terasa   buah   kebenaran  dan 

kasih   Bapa  dapat   di rasakan   oleh 

sekitar. Maka kita perlu “endu-

rance” dan perlu hidup dalam 

“Kristus”.     

Untuk hidup di dalam ke-

benaran dalam bahasa  Yunani   

adalah “peripateo” yang berarti   

berjalan mondar-mandir” atau    

“berjalan    keliling”.    Hal    tersebut    

berarti bahwa seorang setelah       

menerima  Tuhan   Yesus  Kristus  

sebagai  Tuhan  dan  JuruSelamat-

Nya,  ia   perlu   berjalan  bersama    

Yesus   dalam   suatu    proses   per-

jalanan   kerohanian   setiap  per-

sonal manusia (spiritual journey)  

M 

“ B E R T A H A N  D A L A M  

K E B E N A R A N ”  

 

 Yosana Elizabeth Panie, M.Pd.K. 

....Bersambung ke hal. 2 
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yang berputar-putar, berulang-

ulang  sampai  mencapai  ke-

dewasaan   penuh   dan   meng-

alami  kepenuhan  kasih dan ke-

baikan-Nya   setiap  hari   dan  ter-

lihat  buah  kebenaran-Nya.   De-

ngan   kata   lain   Kristus  yang     

akan menuntun, membimbing    

hidup   kita   mengikuti   perjalanan   

rohani   yang  bersifat   pengulang-

an   sehingga   semakin    hari  se-

makin   berakar   di   dalam    Dia.   

Terkadang     kita    mengalami    ada-

nya  perasaan  kekecewaan,    ma-

rah,  kesedihan,   kepahitan,  iri  hati,  

cemburu,     kecurigaan    di    karena-

kan   tidak   berakar  di    dalam   ke-

benaran. 

Adapun contoh terkait 

dengan perumpaan seorang pe-

nabur yang menabur benih  itu         

di area yang salah dan benar.         

Benih  dapat  di lambangkan se-

bagai  gambaran  Firman  Tuhan.   

Jika    benih   itu   tidak   tepat    di    

dalam  pemeliharaan,   perawatan  

dan   salah    menaburkan  benih    

maka hasilnya pun tidak akan  

menghasilkan  akar  yang baik,     

dan    tidak  akan menghasilkan        

tunas,  daun  dan  buah  yang      

sehat.  

Untuk berakar di dalam 

kebenaran di sini saya akan         

menjelaskan dalam 4 hal. Dalam 

sikap tanah hati kita di area             

mana?   Di   nats    ini   benih   ber-

bicara   Firman dan  tanah  ber-

bicara perumpaan hati manusia 

(Luk. 8:11).   Sebelum   Tuhan        

Yesus  memberikan  khotbah  ten-

tang  “perumpaan  penabur” di  Mat. 

Sambungan dari  hal.1... 

2#Fidelitas Edisi September 2022 

....Bersambung ke hal. 3 
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13:11 dijelaskan  “Jawab  Yesus: 

“Kepadamu diberi karunia untuk    

mengetahui  rahasia Kerajaan      

Sorga,    tetapi    mereka     tidak.” 

Jadi, Tuhan Yesus mem-

buat   dua  kelompok   di  sini  yakni    

kelompok   pertama   adalah  untuk 

murid-murid dan orang percaya 

yang diberikan karunia untuk     

mengerti   rahasia  kerajaan  surga    

dan   kelompok   kedua   adalah   ke-

lompok  orang   banyak   (dalam 

konteks ini adalah orang Yahudi 

yang  menolak Yesus)   yang   tidak 

mengerti  akan   Tuhan   Yesus,   dan   

mereka  tidak  mengerti  rahasia  

kerajaan  surga.   Dan  apa  dampak-

nya   dari   mereka  yang menolak-

Nya Mat. 13:12 “Karena siapa     

yang  mempunyai  kepada-nya   

akan   diberi,  sehingga  ia   berkelim-

pahan;  tetapi    siapa    yang   tidak     

mempunyai,    apa   pun   juga    yang   

ada padanya  akan  diambil  dari    

pada-nya”. Apa maksudnya dari  

nats tersebut? Yaitu tentang             

sikap hati orang percaya ketika 

menjadi   murid-Nya.   Dan   sikap   

kehidupan  murid  yang    mengerti 

akan     mandat     Amanat     Agung-

Nya  yaitu   memiliki   sikap hati yang 

benar,    berakar,     dan     bertumbuh   

di     dalam    Kristus.    

Hal ini bukanlah doktrin 

tetapi menjadi gaya hidup orang     

percaya   dengan  memiliki   fondasi   

Firman   Tuhan   yang    kokoh,   tidak    

hanya    berhenti    di   situ  melain-

kan melakukan  Firman itu dan 

menjadi “Gaya Hidup”   sehari-hari   

sebagai  orang percaya   yang   men-

jadi  murid-Nya.  

3#Fidelitas Edisi September 2022 

Sambungan dari  hal.2... 
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Saya akan menjelaskan 

hidup di dalam kebenaran dan     

berakar di dalam Firman Tuhan 

dari empat perumpaan penabur  

sebagai     berikut: 

 Sikap     hati      yang     pertama 

(Benih jatuh di pinggir jalan)   Mat. 

13:3-4.  

“Dan Ia mengucapkan banyak        

hal dalam perumpaan kepada 

mereka. Kata-Nya: Kepada setiap 

orang yang mendengar firman    

tentang Kerajaan Sorga, tetapi       

tidak  mengertinya,  datanglah si 

jahat  dan merampas yang di      

taburkan    dalam   hati     orang    itu    

itulah   benih    yang   ditaburkan   di  

pinggir    jalan”.    Pengertian   di Luk. 

8:12   menjelaskan  benih  yang  

jatuh   di   pinggir   jalan   “Yang   jatuh  

di  pinggir   jalan   itu   ialah orang 

yang telah mendengarnya; ke-

mudian  datanglah  Iblis  lalu  me-

ngambil      Firman     itu    dalam    hati    

mereka,  supaya  mereka   jangan 

percaya  dan  di   selamatkan”.   Mak-

na  dari   sikap  hati   yang  pertama    

adalah   gambaran    kehidupan kita  

sebagai    umat    Kristen    yang 

masih hidup di luar kebenaran     

dan    menolak   Kristus.   

Gaya  hidup yang masih  

cinta     akan      dunia      dan    gaya 

hidup   yang    hanya   menjadi       

agamawi    dan   hanyalah   status  

agama  “Kristen”   tapi    tidak    hidup    

di     dalam     fondasi     yang  teguh.  

Sehingga,  mudah  sekali  terkena    

tipu    daya   dari   si   jahat   yaitu    

Iblis.  Dan   berakhir   pada  hidup    

agamawi    saja.  

 

4#Fidelitas Edisi September 2022 

Sambungan dari  hal.3... 

....Bersambung ke hal. 5 
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 Sikap     hati     yang     Kedua 

(Benih  yang  di taburkan di             

tanah     yang      berbatu-batu) 

Mat. 13:20-21  

“Benih yang di taburkan di                

tanah berbatu-batu ialah orang 

yang mendengarkan  firman itu  

dan    segera    menerimanya   deng-

an  gembira.   Tetapi   ia   tidak   be-

rakar,  dan  berakar  sebentar saja.   

Apabila   datang   penindasan atau-

pun   penganiayaan   karena  Fir-

man itu, orang itu pun  segera     

murtad”.   Benih     yang   ditaburkan   

di   tanah    yang      berbatu-batu ser-

ta    memiliki    fondasi    tanah    yang   

sangat   tipis,    banyak    kerikil-

kerikil   dan    batu-batu    menum-

puk  di tanah  tersebut  sehingga  

benih   ketika  ditabur   tidak  akan   

bisa   bertumbuh   yang   ada    hasil-

nya adalah benih tersebut mati.               

Gambaran   benih  di  taburkan   di  

tanah  berbatu-batu   ini   seperti    

sikap     tanah   hati   manusia   yang  

tidak   siap  di  bongkar  dan  di        

buang   kerikil-kerikil   dan    batu-

batu     itu    dalam    kehidupannya.  

Masih   memiliki   sikap  dan  gaya 

hidup  sebagai   orang    Kristen   

yang  mencintai  akan  dunia,     

masih     banyak    menyimpan    ke-

bencian, amarah,  kesedihan, pen-

capaian,   cinta  akan  uang,   den-

dam,          cemburu       dan     iri       hati. 

Sehingga, tanah yang ter-

himpit  dengan  batu dan benih  

yang  ditaburkan  tidak  akan         

bertumbuh    dengan   subur.    Tidak 

memiliki kerelaan untuk di   

bongkar  dan  membuang  batu-

5#Fidelitas Edisi September 2022 

Sambungan dari  hal.4... 

....Bersambung ke hal. 6 

 



 8 # Fidelitas Edisi September 2019  

batu itu hasilnya datang pe-

nganiayaan   mereka    akan   runtuh     

dan lebih memilih ketenaran,   

filosofi dunia dan berujung me-

nolak      Firman     dan      meninggal-

kan   Firman.  

 Sikap    hati    yang     ketiga 

(Benih yang ditaburkan di tanah 

yang bersemak duri). 

Mat. 13:22  

“Yang    ditaburkan   di    tengah   se-

mak duri ialah orang yang 

mendengar  firman  itu,  lalu ke-

kuatiran   dunia  ini  dan  tipu          

daya    kekayaan     menghimpit     itu   

sehingga    tidak      berbuah.”    Gam-

baran   dari   benih  yang   di  tabur-

kan   di  tanah  yang  bersemak     

duri     adalah     gambaran    kehidup-

an orang  percaya yang sering     

mendengarkan    Firman   Tuhan,  

namun   masih   fokus  terhadap  

cinta     akan  kekayaan,    cinta   akan   

dunia,   cinta    akan   uang   dan      

prioritas    hidupnya    mengejar    ke-

kayaan.   Maka     benih     Firman     

itu tidak  akan  bisa bertumbuh   

dengan sikap  hati seperti  demi-

kian.  Di  karenakan  tidak  rela  di 

cabut   semak-semak   yang    ber-

duri  dalam   dirinya  yang  meng-

hambat  kuasa   Tuhan  bekerja    

dalam   hidupnya.   Menghambat 

pertumbuhan kerohanian kekris-

tenan    yang      berfondasi   dan  ber-

akar  kuat  dan  mengeluarkan    

banyak   buah     yang   manis.   Kabar   

goncangan   dunia  contohnya  ke-

tika adanya krisis global dan            

perisitwa    covid     mereka    runtuh, 

kekuatiran  mandala  mengguna-

kan  berbagai cara demi memper-

6#Fidelitas Edisi September 2022 
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tahankan   kekayaannya.   Benih     

itu  akan   mati   dan    tidak   ber-

tumbuh.    Semak-semak  yang  ber-

duri  itu akan   semakin  bertumbuh   

dan merugikan  banyak   orang 

demi kepentingan     pribadinya     

sendiri.  

 Sikap      hati      yang     keempat 

(Benih  yang  ditaburkan  di  tanah     

yang      baik) 

Mat. 13:23 “Yang ditaburkan di 

tanah  yang   baik    ialah   orang  

yang mendengarkan firman itu   

dan mengerti, dan karena itu               

ia    berbuah,  ada  yang  seratus   kali   

lipat,     ada   yang   enam   puluh   kali 

lipat,   ada   yang  tiga   puluh   kali 

lipat.”   Jenis   tanah  yang  sangat 

baik, gembur, dan sehat maka  

menghasilkan pertumbuhan baik.   

Gambaran ketika menjadi orang       

percaya   maka    sifatnya   Firman    

Tuhan   tidak    lagi   ditabur    dari     

luar   ke    dalam    hati   kita    melain-

kan   ditabur     dari   dalam   masuk   

ke   dalam   hati  kita.   Benih   akan 

menjadi   benih    yang   baik    ketika   

berulang-ulang membaca, me-

renungkan, menggali sedalam-

dalamnya Firman kebenaran          

itu,   melakukan    firman    itu    setiap 

hari dan menghasilkan buah        

yang    manis    dan    dirasakan   oleh   

sekitar.   Tidak   lagi  ada   hidup  di 

luar Tuhan (pinggir jalan) tidak 

hidup berbatu-batu (melepaskan 

pengampunan,  kerikil-kerikil  hati),   

mencabut semak-semak duri (ke-

kuatiran,  cinta  akan   dunia)   se-

hingga   benih   itu    bisa  ber-

tumbuh dari   ke dalaman  sampai 

berakar kuat dan keluar tunas-

7#Fidelitas Edisi September 2022 

Sambungan dari  hal.6... 

....Bersambung ke hal. 8 

 



 10 # Fidelitas Edisi September 2019  

tunas,   daun-daun   yang   gembur   

dan  buah-buah  yang  manis.         

Untuk  menghasilkan  tanah  yang  

baik   dan  benih   itu  bisa  bertum-

buh   dengan   subur.   Hal   perum-

pamaan penabur  ini adalah        

gambaran kehidupan orang  per-

caya  dalam  penerimaan  kebenar-

an  Firman Tuhan.   Menjadi    pri-

badi  yang   dewasa   di dalam   

Kristus.  Sehingga,  tidak  mudah 

tergoyahkan    oleh    situasi    di   luar.   

Mungkin  kita  akan  mengalami   

proses  di   tolak,   di   fitnah,  atau-

pun   gesekan-gesekan   yang   ter-

jadi   tidak   menghambat   iman   ke-

percayaan kita dan panggilan  

Amanat   Agung-Nya  untuk  terus  

menerus   memiliki  respon   dan   si-

kap   hati   yang    benar     karena  Fir-

man  Tuhan itu  sudah  bertumbuh    

dengan    kuah,    kokoh     dan  ber-

fondasi  dengan   akar     yang      lebat     

dan     sehat. 

Kesimpulannya, hidup di 

dalam kebenaran maka akan   

memiliki respon sikap hati yang  

tidak  membalas  kejahatan dengan  

kejahatan    melainkan    memancar-

kan kasih Kristus dan mengesk-

presikan  apa   yang  ada   di     dalam 

keluar  yaitu  pancaran   kasih  Kris-

tus   dan   kebenaran    yang   sudah  

ada di dalam kehidupan kita.          

Itulah yang harus menjadi gaya 

hidup    sehari-hari    sebagai   orang 

percaya   dan   identitas   kita   yang   

baru  yaitu  anak-anak   Allah   dan   

murid-murid-Nya, merelakan dan 

juga    melepaskan   apa   yang   men-

jadi   penghambat   pertumbuan  

benih  di   dalam   gaya   hidup   anak-

anak-Nya..   Amen.  

8#Fidelitas Edisi September 2022 
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Pada bulan Oktober, Senat 

Mahasiswa menetapkan suatu  

tema yaitu Bertahan dalam Ke-

benaran. Tema ini menjadi pusat 

perhatian dalam pembahasan se-

tiap pembicara yang telah di ten-

tukan. Pada Selasa pertama  tema 

ini di bahas oleh Bapak  Mario 

Gani, S.T. Selanjutnya oleh Ps. 

Eddy Suprapto. Kemudian  Ibu 

Iing Lidyawati, S.Th. Dan yang 

terakhir adalah Ibu Grace Suoth, 

S.Pd., M.M.  

Selasa pertama, 

pengkhotbah menyatakan  ten-

tang arti bertahan yang berasal 2 

suku kata. “bertahan“ artinya 

memper-tahankan diri terhadap 

serangan atau godaan, tidak 

beranjak/tetap pada tempatnya, 

berteguh, tidak mau menyerah, 

berkeras hati pada pendiriannya. 

Dalam “kebenaran” kebenaran 

yang dari Tuhan, bukan  kebenar-

an  diri  sendiri.” 

 

Bertahan menghadapi 

apa? Tentu dalam hal ini segala 

situasi  keadaan  harus  bertahan. 

 

 Pergaulan yang berdosa ( 2 

Ptr. 2: 5-8).  

Dua keadaan yang sama di 

hukum Tuhan dengan cara yang 

berbeda, dimana pada saat zaman 

Nuh, Allah menghukum dengan 

air bah sedangkan pada jaman 

Lot, Allah menghukum dengan 

api dan belerang. Namun di balik 

itu Allah menghukum karena 

keadaan orang-orang jaman itu 

penuh dengan pergaulan yang 

9#Fidelitas Edisi September 2022  
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tidak sesuai dengan kehendak 

Allah. Tetapi kehidupan Nuh ber-

beda dengan mereka, Nuh ber-

tahan dalam menghadapi per-

gaulan orang-orang zaman itu.   

Sama  hal  nya  dengan  kehidup-

an seorang hamba Tuhan, hamba 

Tuhan yang sudah di khususkan 

Tuhan dan yang di pilih Tuhan. 

  

 Masyarakat beda keyakinan 

( Dan. 3:17-18). 

Bagaimana Daniel dan 

teman-temannya di tuntut untuk 

menyembah allah lain, tetapi 

sikap mereka tidak kompromi. 

Begitu juga kita dalam meng-

hadapi masyarakat yang berbeda-

beda, tentu sikap toleransi harus 

kita terapkan. Tetapi, sebagai 

hamba Tuhan harus bisa meng-

gunakan hikmat dalam meng-

hadapi  situasi  seperti  ini.  

 

 Perdebatan teologis/rohani 

(Yoh. 6:66-69). 

Dalam menghadapi situasi 

ini, tentunya Firman Tuhan 

(Alkitab)  menjadi  dasar utama 

dalam  melawan  logika  manusia.  

 

 Kesulitan atau persoalan 

hidup (Ayb. 1:22). 

Keadaan yang di hadapi 

Ayub begitu sangat merugikan 

dirinya, tetapi dia mampu meng-

hadapi dengan tetap bertahan 

dalam kebenaran yang di yakini-

nya.  

Namun, ada kekuatan 

untuk bertahan dalam kebenaran 

yaitu melalui kasih karunia Allah. 

(Kej. 6:8), tidak menuruti hawa 

nafsu. (2. Ptr. 2:9-10),  hidup oleh 

Roh (Gal.5:16), pengenalan yang 

teguh  pada  Allah.   
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Selasa kedua, 

pengkhotbah membahas tentang 

“The truth shall set you free”  

yang terambil dalam Yohanes 8: 

31-32. Pengkhotbah memberikan 

beberapa pandangan tentang ke-

benaran yang mengatakan bahwa 

ikutilah apa yang hati mu ka-

takan, dengan mengenali dirimu. 

Bahkan ada juga pandangan     

bah-wa jangan ragu pada apa 

yang harus di lakukan meskipun 

akan ada risiko atau pun rasa  

sakit yang dapat melukai dirimu,        

karena itu memerdekakan. Se-

makin di simpan akan melukai 

diri mu sendiri. Ada juga yang 

meng-atakan bahwa kebenaran 

tidak membawa kepada ke-

merdekaan melainkan, masalah. 

Jika kebenaran di ungkapkan 

maka penuhlah  penjara. 

Namun, kebenaran yang 

sesungguhnya hanya ada di dalam 

Yesus. “Jesus is the truth who 

offers the true freedom from sin.”  

Sebab itu percayakan kehidupan-

mu kepada Yesus, sebab Dia  

akan memberi kemerdekaan   

yang sesungguhnya, jika benar-

benar tetap dalam firman-Nya. 

Bukan menjadi orang yang   

hanya sekedar tahu atau  me-

miliki pengetahuan akan  Fir-

man, seperti orang-orang Yahudi 

ataupun Farisi. It’s not simply 

knowledge, believing, it’s abiding 

in HIM.  

To abide, to stay, remain, 

don’t leave, don’t go. Ber-

usahalah berjuang, bertahan dan 

jangan murtad. Seperti ranting 

yang tetap berada dalam pokok, 

yang bertahan dalam menghadapi 

masa-masa atau musim-musim 

yang   ada.  Sebab  itu  melekat-

lah di dalam kebenaran Yesus 

Kristus. Orang yang tinggal di 

11#Fidelitas Edisi September 2022  
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dalam Kristus akan selalu dan 

selalu di bersihkan atau di baharui 

terus menerus sehingga semakin 

berbuah lebat.  

Selasa ketiga, 

pengkhotbah mengambil dasar 

ayat dari Roma 3:23. Kita harus 

mempertahankan kebenaran ka-

rena dahulu kita adalah manusia 

yang berdosa, kehilangan ke-

muliaan Allah, tidak berpeng-

harapan namun karena pene-

busan Tuhan Yesus bagi kita 

dengan demikian menjadi manu-

sia yang dibenarkan di dalam  

Tuhan. Sebagai manusia yang 

percaya kepada Tuhan tentu  

harus memiliki status yang benar.      

Status orang benar adalah ber-

tahan dalam kebenaran dan oleh 

itu sudah berada dalam iman ke-

benaran. 

Bagaimana hidup di 

dalam kebenaran? Hidup di 

dalam kebenaran seperti hidup di 

dalam Firman Tuhan. Filipi 4:8 

menyatakan ada 3 poin yang me-

nunjukkan seseorang hidup dalam 

kebenaran 

 Harus berpikir benar. 

Harus mengubah pola 

pikir kita karena kita yang sudah 

kehilangan kemuliaan Allah 

sangat penting mengubah pola 

pikir kita supaya hidup kita tidak 

disesatkan lagi. Jika hidup kita 

didasari kebenaran maka akan 

bisa melewatinya.  

 Harus berkata benar.  

Efesus 4:25 berkata benar 

dipercaya dalam perkataan. 

Seringkali baik dalam hal-hal 

kecil untuk berkata benar sangat 

sulit. Berkata benar harus dapat 

dipertanggung jawabkan seperti 

dalam Matius 5:37, harus me-

ngatakan  yang  sebenarnya. 
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 Menghargai pengorbanan 

dari Kristus dan melakukan 

kebenaran. 

Selalu mengingat pengor-

banan Kritus yang telah mem-

benarkan hidup kita.  Sebab itu 

selalu mengandalkan Kristus dan 

meminta pertolongan Roh Kudus 

supaya selalu bertahan dalam ke-

benaran.  

Selasa keempat, 

pengkhotbah menyatakan bahwa 

kebenaran yang sesungguhnya 

bisa kita peroleh di dalam Yesus. 

Dalam Yohanes 14:6 di katakan 

terdapat 3 hal yang kita peroleh 

yaitu, jalan, kebenaran, dan 

hidup. 

Bertahan artinya, tetap 

pada tempatnya tidak beranjak. 

Mempertahankan diri terhadap 

serangan atau godaan, tidak mau 

menyerah, teguh hati dan berkeras 

hati. Sementara kebenaran, yaitu 

hanya Yesus kebenaran, Firman 

Tuhan ialah kebenaran (Yoh. 

1:14). Usaha untuk hidup tetap 

melakukan kebenaran yang  

sesuai dengan Firman Tuhan. 

Contohnya yaitu, Sadrak, Me-

sakh dan Abednego. Pada saat 

Nebukad-nezar melakukan pen-

tahbisan bagi patung yang di 

buatnya begitu banyak undangan 

para petinggi-petinggi tetapi mes-

kipun dengan mayoritas yang 

banyak itu mereka yang minoritas 

mampu tidak mengikuti apa yang 

di lakukan mayoritas yang ber-

tentangan dengan Firman Tuhan. 

Rela   menanggung  segala  kon-

sekuensi, tidak berbantah-bantah 

dan taat tanpa syarat. Itulah ke-

hidupan yang menunjukkan     

bahwa kita bertahan dalam ke-

benaran. 
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Kami para mahasiswa 

dan mahasiswi pada  tanggal 

8 Oktober 2022, telah meng-

ikuti kegiatan seminar ter-

tutup yang diadakan untuk 

kalangan sendiri. Seminar ini 

membahas tentang perbeda-

an yang kontras antara Islam 

dan Kristen dengan di hadiri 

oleh seorang narasumber, 

moderator dan juga penter-

jemah bahasa dari bahasa 

yang di gunakan oleh nara-

sumber tersebut.  

 Kami sungguh sangat 

senang bisa di perlengkapi 

dengan adanya kegiatan yang 

seperti ini. Kegiatan ini 

sendiri tidak hanya me-

nambah wawasan dan penge-

tahuan kami terkait adanya 

perbedaan antara iman   

Kristen dan Islam, namun 

juga menambah motivasi dan 

cara baru dalam menjadi 

orang percaya yang tinggal 

di Indonesia, yang merupa-

kan negara dengan penduduk 

Muslim terbesar di dunia. 

Kami jadi menyadari adanya 

perbedaan ini, membuat ka-

mi semakin mengenal siapa 

Allah yang kami    sembah.  

Adapun topik yang di 

usung di dalam seminar ini, 

ialah terkait perbandingan 

Allah dan Surga dalam ke-

percayaan agama Kristen VS 

S E K I L A S  P E R B A N D I N G A N  

K E P E R C A Y A A N
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Islam. Dengan demikian 

pandangan kami semakin 

jelas melihat perbedaan yang 

tajam antara Agama Islam 

dan Agama Kristen, seingga 

hal ini membuat kami tidak 

lagi berpikir bawah Agama 

Kristen dan  Agama Islam 

menyembah Allah yang sa-

ma padahal tidak. Di karena 

ada perbedaan yang kontras 

antara keduanya, yang meng-

haruskan kami mengambil 

sikap tidak kompromi deng-

an mengatakan bahwa Islam 

dan Kristen menyembah   

Allah yang sama, dan akan 

berakhir pada surga yang  

sama. 

Dengan begitu, kegia-

tan ini bersifat tertutup di  

karena hanya untuk kalangan 

ter-sendiri, sehingga kami 

bisa membicarakan hal-hal 

khusus terkait tema yang se-

dang dibahas. Yang me-

nariknya juga ialah pem-

bicara yang di hadirkan,   

adalah pembicara yang me-

mang memiliki kemampuan 

di bidangnya. Tidak hanya 

itu saja, pembicara juga   

sering kali ke Indonesia, dan 

telah berbicara di banyak  

kota, dan telah mengajari  

para hamba-hamba Tuhan 

untuk dapat berbicara dan 

berdiskusi terkait Kekris-

tenan dan Islam. 
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Shalom...  

Saya berna-

ma Ayub 

Win Trisna 

Putra Sit-

ohang, berasal dari Kota 

Gresik, Jawa Timur. Saya 

ingin bersaksi bagaimana 

Tuhan memang-gil saya un-

tuk mengikuti panggilan-

Nya sehingga sa-ya dapat 

masuk di STTIA. Di 

samping itu juga, saya 

memiliki latar belakang  bu-

ruk, memang benar saya  

anak dari seorang Pendeta 

namun kehidupan saya pada 

waktu itu bejat, saya me-

lakukan banyak sekali dosa, 

saya terjerumus di dalam 

kenakalan-kenakalan rema-

ja, pernah melakukan pen-

yangkalan terhadap Tuhan 

Yesus dan lain sebagainya. 

Banyak hal yang  telah saya 

lakukan dan itu semuanya 

membuat saya merasa tidak 

layak di anggap sebagai 

anak Tuhan. Kenapa saya 

seperti ini, seperti itu, siapa 

saya, pertanyaan-pertanyaan 

seperti ini, bagi saya tidak 

mungkin mendapatkan ja-

waban yang membuktikan 

bahwasannya saya adalah 

anak  Tuhan.  

Jika saya mengingat 

kehidupan saya dahulu,  sa-

Oleh: Ayub Win Sitohang 
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Sambungan dari  hal.4... 

ngat tidak mungkin bagi 

saya untuk memikirkan bah-

wa saya akan masuk di Se-

kolah Teologi. Karena saya 

terus jatuh bangun dan 

bergulat dengan dosa-dosa 

yang terus mengikat saya 

dan telah menjadi hasrat 

saya untuk selalu melaku-

kannya. Namun suatu ketika 

saya di pertemukan dengan 

seseorang yang di pakai   

Tuhan untuk memperkenal-

kan saya dengan Tuhan   

Yesus dan kasih-Nya, me-

mang benar bahwa saya ada-

lah anak seorang pendeta 

yang harusnya saya me-

ngenal Yesus, namun pada 

saat itu saya hanya menge-

tahui-Nya dan tidak  meng-

alami suatu pengalaman 

hidup di dalam kasih-Nya. 

Kasih-Nya itu yang  meng-

ubahkan saya. Saya semakin 

semangat dan saya mulai 

berproses meninggalkan 

dosa-dosa yang mengikat   

saya, dan oleh pertolongan 

Roh Kudus, saya pun di 

pulihkan dan berubah. Na-

mun hal itu bukanlah suatu 

proses yang cepat bagi saya, 

saya harus jatuh bangun da-

lam dosa itu lagi. 

Singkat cerita saya 

meninggalkan hidup lama 

saya, dan mulai memiliki 

keinginan untuk melayani 

Tuhan, untuk bersaksi    ten-

tang kasih-Nya yang saya 

alami. Saya mulai mengisi 
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Sambungan dari  hal.4... 

Media Sosial saya dengan 

konten kesaksian-kesaksian 

tentang kasih-Nya. 

Tidak berhenti di situ 

saja, keinginan saya untuk 

tetap terus melayani Tuhan 

semakin hari semakin ber-

tambah hingga saya kepikir-

an untuk menjadi seorang 

penginjil. Hingga tiba saat-

nya saya lulus SMA, saya 

saat itu mengalami suatu di 

lema dalam memilih Seko-

lah Alkitab mana yang akan 

saya pilih nantinya, antara 

STTIA ataupun Sekolah   

Alkitab di Malang. Hingga 

kemudian Mamah saya me-

nyuruh saya untuk memilih 

STTIA saja. 

Singkat cerita, saya 

pun memilih masuk STTIA, 

saya bertekad untuk menjadi 

seorang penginjil yang me-

nyaksikan kebaikan kasih 

Tuhan. Saya juga berenca-

na untuk mendirikian Panti 

Asuhan. Dengan demikian 

saya pun masuk ke STTIA 

dengan penuh harapan dan 

sukacita agar saya dapat di 

perlengkapi untuk menjadi 

seorang hamba  Tuhan yang 

baik  dan  benar. 

 

 Mansinem  Timotius  

       09 September 1991 

 Calvin  M.  Siregar  

       22 September 2000 

 Selvikar  Gulö 

       25 September 2003 

 Lewi  N.  Suyatno 

       30 September 2000 
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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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