


Seorang pemimpin negara 

bukan hanya berbicara tentang kewi-

bawaan dalam memimpin maupun 

kecerdikan dalam menyusun ke-

bijakan yang tepat, melainkan juga 

menjadi role model bagi warganya 

dan duta bagi bangsanya yang men-

cerminkan kualitas bangsa yang 

dipimpin.  

Demikian juga dengan 

seorang hamba Tuhan bukan hanya 

berbicara tentang kepiawaian dalam 

melayani melainkan bagaimana 

mencerminkan karakter Kristus da-

lam kehidupan sehari-hari terhadap 

sesama. Menjadi duta Kristus artinya 

meneladani Kristus dalam segala hal 

di dunia ini untuk membawa 

sebanyak mungkin orang percaya 

dan berdamai dengan Allah. [SM] 
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Cor 5:20 We are 

therefore Christ’s 

ambassadors, as though God 

were making his appeal 

through us. We implore you on 

Christ’s behalf: Be reconciled 

to God.  

(Terjemahan bebas: 

“Karena itu kita adalah duta-

duta Kristus, seolah-olah Allah 

mengajukan permohonan me-

lalui kita. Kami memohon 

kepada Anda atas nama 

Kristus: Berdamailah dengan 

Allah” 

 

Pendahuluan 

Ada sebuah cerita me-

ngenai duta besar Norwegia 

untuk Amerika Serikat. Dia 

adalah seorang Duta Besar 

yang baru bertugas, tidak ber-

pengalaman dan tidak mem-

punyai banyak waktu untuk 

mempelajari kebudayaan ne-

gara Amerika Serikat. Pada 

suatu hari di bulan November, 

duta besar tersebut dihubungi 

oleh seorang reporter dari 

koran New York Times. 

Reporter tersebut bertanya 

kepada duta besar dari 

Norwegia mengenai apa yang 

dia inginkan untuk Natal. 

Duta Besar tersebut 

tampak bingung dan kemudian 

dia menjawab, bahwa dia tidak 

dapat menerima hadiah. Bebe-

rapa hari kemudian, reporter 

tersebut menghubunginya 

kembali dan bertanya hal yang 

sama kepada Duta Besar 

tersebut. Duta besar Norwegia 

tersebut menolaknya karena 

dia ingin mematuhi peraturan 

untuk tidak menerima hadiah 

yang dapat dianggap sebagai 

suap. 

Beberapa waktu kemu-

dian, reporter tersebut meng-

hubungi kembali dan bertanya 

hal yang sama kepada Duta 
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Besar Norwegia. Kemudian 

Duta Besar tersebut berpikir, 

mungkin dia salah menangkap 

maksud dari reporter New 

York Times. Lalu Duta Besar 

Norwegia menjawab reporter 

tersebut, “Baiklah! Saya ingin 

sekeranjang buah-buahan! 

Tentu sekeranjang buah-

buahan tidak akan dilihat se-

bagai sebuah bentuk suap.” 

Beberapa hari kemu-

dian, di halaman utama surat 

kabar New York Times muncul 

berita utama yang berisi: 

Apa yang diinginkan oleh 

para Duta Besar dari negara 

lain untuk Natal: 

 Duta Besar Inggris men-

jawab: “Pertumbuhan eko-

nomi yang bagus” 

 Duta Besar Jerman Barat 

menjawab: “Hubungan yang 

lebih baik antara timur dan 

barat” 

 Duta Besar Perancis menja-

wab: “Perdagangan bebas 

antara Eropa dan Amerika” 

 Duta Besar Swiss men-

jawab: “Kerja sama yang 

lebih baik dengan Eropa 

dan hubungan yang lebih 

baik dengan Amerika” 

 Duta Besar Swedia men-

jawab: “Berakhirnya kela-

paran di negara-negara 

pihak ketiga” 

 Duta Besar Belgia men-

jawab: “Penanganan ling-

kungan yang lebih baik” 

 Duta Besar Norwegia men-

jawab: “Sekeranjang buah-

buahan” 

 

Pengertian 

Kata “Ambassador” me-

nurut kamus Cambridge, me-

miliki pengertian “an important 

official who works in a foreign 

country representing his or her 

own country there, and who is 

officially accepted in this 

position by that country”.  

Sedangkan menurut 

KBBI, Duta Besar (disingkat 

dubes) adalah wakil diplomatik 

tertinggi suatu negara yang 

mewakili pemerintah suatu 

negara di negara lain. Untuk 

menjadi seorang dubes, ada 

Sambungan dari  hal.1... 
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begitu banyak syarat yang 

harus dipenuhi. Dikutip dari 

salah satu situs di internet, 

ada setidaknya 5 syarat men-

jadi Duta Besar di Indonesia.  

Syarat-syarat tersebut adalah: 

1. Lulus proses seleksi dan 

ditetapkan oleh lembaga 

negara. 

2. Mengenal baik wilayah yang 

akan menjadi tempat tugas. 

3. Mengenal baik bangsa 

sendiri. 

4. Memiliki inisiatif yang tinggi. 

5. Mampu menyelesaikan kon-

flik antar bangsa. 

Di dalam kitab Filipi 

3:20 disebutkan “Karena ke-

wargaan kita adalah di dalam 

Sorga, dan dari situ juga kita 

menantikan Tuhan Yesus 

Kristus sebagai Juruselamat” 

dan dilanjutkan dengan ayat di 

kitab Yohanes 17:16-18 dise-

butkan bahwa “Mereka bukan 

dari dunia, sama seperti Aku 

bukan dari dunia. Kuduskanlah 

mereka dalam kebenaran; 

firman-Mu adalah kebenaran. 

Sama seperti Engkau telah 

mengutus Aku ke dalam dunia, 

demikian pula Aku telah 

mengutus mereka ke dalam 

dunia;” Hal ini seharusnya 

menyadarkan kita bahwa kita 

bukan berasal dari dunia ini 

tetapi berasal dari Kerajaan 

Sorga. Karena itu seharusnya 

ayat di dalam Filipi 2:5 

“Hendaklah kamu dalam hi-

dupmu bersama, menaruh 

pikiran dan perasaan yang 

terdapat juga dalam Kristus 

Yesus,” menjadi gaya hidup 

kita di dunia ini. Hal ini sejalan 

dengan artikel saya sebelum-

nya mengenai Perubahan Pola 

Pikir (Mindset). 

Syarat dan Tujuan Menjadi 

Duta Kristus 

Ada banyak tugas kita 

selama kita hidup di dunia ini. 

Salah satu tugas kita tertulis 

dalam Roma 8:30 yaitu men-

jadi serupa dengan gambaran 

Kristus. Ini merupakan tugas 

dan tanggung jawab kita 

terhadap diri kita sendiri. Lalu 

apa yang menjadi tugas dan 

tanggung jawab kita terhadap 

Sambungan dari  hal.2... 
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orang lain? Hal ini tertera di 

dalam Matius 28:19-20 “Kare-

na itu pergilah, jadikanlah 

semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama 

Bapa dan Anak dan Roh 

Kudus, dan ajarlah mereka 

melakukan segala sesuatu 

yang telah Kuperintahkan 

kepadamu. Dan ketahuilah, 

Aku menyertai kamu senan-

tiasa sampai kepada akhir 

zaman." Kita diutus Tuhan 

untuk menjadikan bangsa-

bangsa sebagai murid Kristus. 

Duta besar merupakan 

salah satu pejabat penting dari 

sebuah negara. Tentu saja 

untuk menjadi utusan/Duta 

Besar Kristus, harus memiliki 

beberapa kriteria atau per-

syaratan. Saya akan meng-

ambil syarat-syarat tersebut 

dari 5 syarat menjadi dubes di 

Indonesia yang tersebut di 

atas. Adapun syarat-syaratnya 

(para pembaca dapat mem-

buka Alkitab untuk melihat 

Firman Tuhan secara 

lengkap): 

1. Lulus proses seleksi dan 

ditetapkan oleh Kristus 

(Yohanes 15:16) 

2. Mengenal baik wilayah 

dimana kita ditempatkan/

bertugas (Yosua 2:1) 

3. Mengenal baik diri sendiri 

dan asal kita (Kerajaan 

Sorga) (Mazmur 1:2) 

4. Memiliki inisiatif yang ting-

gi/pro-aktif (Kisah Para Ra-

sul 18:9) 

5. Mampu menyelesaikan kon-

flik/membawa pendamaian 

(2 Korintus 5:18) 

Setelah syarat-syarat 

tersebut terpenuhi, kita dapat 

dengan lebih mudah dalam 

melaksanakan tugas kita 

sebagai “Ambassador of 

Christ” atau Dubes Kerajaan 

Sorga. Kemudian, apa yang 

menjadi tujuan utama dari 

dubes Kerajaan Sorga? 

Keselamatan jiwa-jiwa. Hal 

ini tertulis dalam Firman Tuhan 

di kitab Yohanes 3:16 “Karena 

begitu besar kasih Allah akan 

dunia ini, sehingga Ia telah 

mengaruniakan Anak-Nya 

Sambungan dari  hal.3... 
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yang tunggal, supaya setiap 

orang yang percaya kepada-

Nya tidak binasa, melainkan 

beroleh hidup yang kekal.”  

Inilah yang menjadi tujuan 

akhir dari pengorbanan Tuhan 

Yesus di kayu salib ribuan 

tahun yang lalu.  

 

Penutup 

Menjadi dubes Kristus 

di dunia ini tidaklah sesulit 

yang kita bayangkan. Sebab 

semuanya sudah dijamin oleh 

Tuhan Yesus sendiri. Semua 

yang kita butuhkan dalam 

menjalankan tugas sebagai 

dubes, sudah Tuhan sediakan. 

Tergantung dari kita, apakah 

kita menyadarinya atau tidak. 

Saat pandemi Cov-19 terjadi, 

banyak orang yang di-phk dan 

menjadi stres. Yang paling 

terdampak adalah orang-orang 

yang digaji tiap hari. Kalau 

mereka tidak bekerja, maka 

mereka tidak bisa membeli 

makanan hari itu. Salah satu-

nya adalah pekerja ojol (ojek 

online). Pendapatan mereka 

turun drastis. Dari beberapa 

wawancara yang penulis 

lakukan, mereka bercerita 

bahwa dulu bisa membawa 

pulang uang 100-300 ribu 

setiap harinya (ojek motor). 

Ketika pandemi, belum tentu 

dalam satu hari mereka ada 

yang pesan jasanya. Jadi 

seringkali mereka menahan 

lapar karena tidak ada orderan 

yang masuk. Ketika penulis 

bersama tim turun ke jalan-

jalan, membagikan nasi bung-

kus (seharga 5000) secara 

gratis mereka sangat bersuka 

cita bahkan ada yang berkaca-

kaca matanya. Ada banyak 

orang (bukan pengikut Kristus) 

yang melakukan hal yang 

sama dengan cara yang 

berbeda. Ada yang pesan 

makanan tetapi makanan itu 

diperuntukkan ojol yang me-

ngirim. Ada juga yang mem-

beri tips lebih besar dari 

biasanya. Mereka ini secara 

tidak sadar sudah melakukan 

hukum atau perintah Allah 

yaitu, kasihilah sesamamu 

Sambungan dari  hal.4... 
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manusia seperti kamu 

mengasihi dirimu sendiri.  

Ada salah satu fakta 

unik mengenai Duta Besar. 

Salah satu hak khusus dari 

seorang duta besar, adalah 

kekebalan diplomatik (diplo-

matic immunity). Singkatnya, 

seorang dubes tidak dapat 

dihukum pidana di negara di 

mana dia ditugaskan. Ternyata 

kekebalan diplomatik ini juga 

kita miliki ketika kita menjadi 

dubes Kerajaan Surga/Kristus. 

Bahkan kekebalan diplomatik 

yang Tuhan berikan jauh 

melampaui hukum apa pun 

yang ada di dunia ini. Hal ini 

tertulis di dalam kitab Matius 

10:28 “Dan janganlah kamu 

takut kepada mereka yang 

dapat membunuh tubuh, tetapi 

yang tidak berkuasa mem-

bunuh jiwa; takutlah terutama 

kepada Dia yang berkuasa 

membinasakan baik jiwa mau-

pun tubuh di dalam neraka.”.  

Perjuangan kita di 

masa-masa sekarang ini 

dalam menjadi dubes Kristus, 

tidak sampai separah para 

martir jaman dahulu. Saudara 

tidak perlu membayar dengan 

darah dan nyawa saudara 

dalam memberitakan Injil ke-

selamatan. Mungkin ada bebe-

rapa yang seperti martir, tetapi 

jauh lebih banyak yang tidak. 

Harga yang harus kita bayar 

adalah harga diri dan ego kita. 

Termasuk didalamnya adalah 

rasa aman, rasa nyaman, 

uang, waktu, kemalasan untuk 

bertindak dan lain-lain. Sung-

guh suatu harga yang sangat 

murah bila dibandingkan deng-

an para martir. Maka dari itu, 

mari kita bersama-sama 

menjalankan tugas kita se-

bagai “Ambassador of Christ” 

dengan segenap pikiran dan 

hati kita.  

Tuaian sangat banyak, 

ladang sudah menguning, 

tetapi pekerja sangat sedikit. 

Maukah saudara menjadi pe-

kerja-pekerja di ladang Tuhan 

dalam menuai jiwa-jiwa? 

Maukah saudara mengambil 

kehormatan untuk menjadi 

Sambungan dari  hal.5... 
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Sharoni Susana  
19 Januari 2003  
  
Syukur Darma Gea 
25 Januari 1999  
  
Freti  
25 Januari 2004  

“Ambassador of Christ” di 

dunia ini? Pilihan ada di 

tangan saudara. Choose 

wisely because your life 

depends on it! 

Dan akhir kata “Jangan-

lah hendaknya kerajinanmu 

kendor, biarlah rohmu menya-

la-nyala dan layanilah Tuhan”.  

Be a good “Ambassador of 

Christ”  ! 

 

 

Referensi: 
 Alkitab Terjemahan Baru dan 

New Internasional Version 

 https://jenniferhyates.com/how-to-

be-an-ambassador-for-christ/ 

 https://

www.suarakristen.com/2017/09/2

2/kita-adalah-duta-besar-kerajaan

-allah/ 

 https://vocasia.id/blog/syarat-

menjadi-duta-besar/ 

 https://www.hukumonline.com/

klinik/a/kekebalan-diplomatik-

pengertian-dan-jenis-jenisnya-

lt636a23df406fe 

 https://kbbi.web.id/duta 

Sambungan dari  hal.6... 
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Pada bulan Januari 

2023, kami para mahasiswa/i 

terbagi menjadi beberapa Tim. 

Mahasiswa/i Semester akhir 

mereka menghadapi se-

rangkaian ujian, dimulai dari 

ujian komprehensif tertulis 

maupun lisan, kemudian mem-

persiapkan diri untuk ujian Ko-

lokium. Khusus mahasiswa/i 

Teologi semester III & IV 

melakukan kegiatan Praktek 

Pelayanan Lapangan (PPL) di 

berbagai gereja di Indonesia, 

sementara itu Mahasiswa PAK 

semester akhir melanjutkan 

kegiatan Praktek Kerja Lapa-

ngan (PKL) di berbagai 

sekolah di Surabaya. Semen-

tara itu bagi mahasiswa/i se-

mester I & III yang tidak mengi-

kuti kegiatan di atas, dijadikan 

satu tim, yang dinamakan tim 

Kampus. Tim Kampus ini 

melakukan banyak kegiatan di 

kampus baik hal-hal jasmani 

maupun rohani. Berikut ringka-

san rangkaian kegiatan kami 

para Mahasiswa STT Taber-

nakel Indonesia di bulan Janu-

ari 2023. 

 

Kerja Bakti 

 Pada bulan ini, sebagi-

an dari kami khususnya se-

mester tiga dan empat, men-

jalankan Praktek Pelayanan 

Lapangan (PPL) di gereja-

gereja. Sementara itu kami 

yang tidak mengikuti praktek, 

kami mengisi kegiatan 

keseharian kami dengan me-

lakukan kerja bakti bersama 

dalam upaya membersihkan 

lingkungan kampus kami. 

 Kami memulai dengan 

membersikan tempat penam-

pungan persediaan air. Kami 

menguras air, menyikatnya, 

dan membersikannya. Kami 

membersihkan gudang. Tentu 

kami memandang ini semua 

sebagai suatu bentuk dari pe-

layanan kepada Tuhan.  

 Puji Tuhan sampai de-

ngan saat ini, kami masih bisa  

“KEGIATAN MAHASISWA DI BULAN JANUARI” 

....Bersambung ke hal. 9 
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melakukan aktifitas bersih-

bersih dengan normal, itu 

semua karena kasih Tuhan di 

dalam kehidupan kami. Kami 

akan terus berusaha untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan 

yang membangun karakter ka-

mi, sehingga kami dapat di-

bentuk menjadi hamba Tuhan 

yang berkarakter Kristus. 

 

Kegiatan Praktek Pelayanan 

Lapangan (PPL) 

 Dalam melaksanakan 

kegiatan Praktek Pelayanan 

Lapangan (PPL), diikuti oleh  

mahasiswa yang berada pada 

semester tiga dan empat, khu-

susnya Prodi Teologi, 

melakukan pelayanan pata 

tempat-tempat yang telah di-

setujui oleh kampus. Ini adalah 

kesempatan yang diberikan 

Tuhan kepada kami untuk 

mempraktekan apa yang telah 

kami pelajari di kampus sela-

ma satu semester.  

Ada pun kegiatan kami 

selama masa praktek cukup 

beragam. Ada sebagian kami 

yang melakukan kunjungan ke 

Rumah Sakit,  ada juga yang 

kunjungan ke rumah-rumah 

jemaat, pelayanan komsel. 

Tidak hanya itu saja ada juga 

sebagian dari kami yang terli-

bat dalam pelayanan musik, 

pelayanan khotbah dan 

bahkan memasak.  

Semua ini kami lakukan 

sebagai bentuk pelayanan 

kepada Tuhan. Kami sadari 

telah satu semester kami di-

ajarkan di dalam kampus, 

maka beberapa bulan waktu 

yang diberikan kepada kami, 

kami manfaatkan untuk mem-

praktekannya dalam melayani 

Tuhan. 

 

Ujian Komprehensif 

Puji dan syukur hanya 

kepada Tuhan, karena perto-

longan-Nya kami para maha-

siswa, khususnya semester 7, 

bisa mengikuti kegiatan Ujian 

Komprehensif  T.A. Semester 

Genap 2022/2023 STT Taber-

nakel Indonesia. Pada hari 

Senin-Jumat, 16-20 Januari 

Sambungan dari  hal.8... 
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2023 telah berlangsung Ujian 

Komprehensif Tertulis & pada 

Selasa-Rabu, 24-25 Ja-nuari 

2023 berlangsung Ujian Kom-

prehensif Lisan bagi kami Ma-

hasiswa/i Program Studi Sarja-

na Teologi & Pendidikan Aga-

ma Kristen. Sedangkan, pada 

hari Kamis, 26 Januari 2023 

merupakan Ujian Komprehen-

sif Lisan yang dilaksanakan 

secara luring & daring bagi ka-

mi Mahasiswa/i Program Studi 

Magister Teologi. 

 Tujuan dari kegiatan 

tersebut ialah untuk mengukur 

sejauh mana kami para maha-

siswa memiliki pengtahuan Al-

kitab secara komprehensif dan 

sebagai pertanggungjawaban 

kami setelah belajar sekian 

lama di STT Tabernakel Indo-

nesia. Teristimewa ujian ter-

hadap mata kuliah yang men-

jadi ciri khas dari STT Taber-

nakel Indonesia. 

Tidak sampai di situ sa-

ja, setelah kegiatan ujian 

komperhensif, kami juga lang-

sung bergegas mempersiap-

kan diri untuk menghadapi Ko-

lokium (Proposal Skripsi & 

Tesis) yang akan dilaksanakan 

pada awal bulan Februari 

2023. Kiranya Tuhan yang te-

lah memanggil kami, maka Dia 

akan menolong kami hingga 

akhir. Tuhan dipermuliakan 

dan memberkati kita semua. 

Haleluya! 

 

Pelatihan Kids EE 

Tepatnya pada hari 

Senin-Kamis, 16-19 Januari 

2023, kami para mahasiswa 

khususnya Angkatan 2022 

STT Tabernakel Indonesia 

mengikuti pelatihan Kids 

“Evangelism Explosion” Indo-

nesia di EE Center – Malang. 

Adapun tema yang diangkat 

dalam kegiatan ini adalah 

“Membawa Anak Mengenal 

Yesus dan Menjadikannya 

Saksi”. Kegiatan ini dilakukan 

secara Hybrid sebab ada be-

berapa dari kami yang berada 

di luar pulau. Pelatihan ini ber-

tujuan untuk melatih kami para 

hamba Tuhan untuk dapat 

Sambungan dari  hal.9... 

....Bersambung ke hal. 11 
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menyampaikan Injil kepada 

anak-anak dengan cara yang 

sangat sederhana dibantu me-

lalui media gambar dan buku 

panduan. 

Sungguh kami ber-

syukur kepada Tuhan, karena 

kegiatan tersebut telah ber-

jalan dengan baik. Kiranya 

ilmu yang telah diberikan 

kepada kami dapat ber-

manfaat untuk pemberitaan 

Injil Keselamatan. Dan Tuhan 

memberkati dan memakai se-

luruh Tim EE Center – Malang 

untuk kemuliaan-Nya. 

 

Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) 

Puji Tuhan, sejak Janu-

ari 2023 khususnya kami ma-

hasiswa Prodi Pendidikan 

Agama Kristen STT Taber-

nakel Indonesia dapat melak-

sanakan program akademik 

sekaligus pelayanan masyara-

kat di beberapa sekolah di Su-

rabaya. Adapun sekolah-

sekolah tempat mahasiswa 

melaksanakan Praktek Kerja 

Lapangan ialah SMA Kristen 

Pirngadi, SMA Barunawati, 

SMK Kawung 1, SMA Negeri 

17. Pada pelaksanaan PKL 

kali ini merupakan rangkaian 

terakhir sekaligus sebagai 

penelitian dalam penyusunan 

skripsi. Kiranya mahasiswa 

STTIA Prodi PAK dapat men-

jadi pengajar yang dapat 

memberi teladan yang baik 

kepada anak didik dan ajaran 

yang sesuai dengan kebe-

naran Alkitab. Tuhan Yesus 

memberkati kita semua. Amin.  

Sambungan dari  hal.9... 
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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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