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         Shalom saudara yang terkasih dalam 

Yesus Kristus. Saya percaya bahwa dalam 

situasi apapun, kita aman dalam 

perlindungan Tuhan, Amin. Di dalam setiap 

kehidupan orang, pasti akan merasa sangat 

bahagia ketika apa yang diinginkan atau apa 

yang diusahakannya itu tercapai/berhasil. 

Setiap orang pasti memiliki usaha keras 

supaya apa yang menjadi tujuannya 

berhasil. Ada banyak juga orang-orang 

yang merasa putus asa ketika memiliki 

usaha namun apa yang diusahakannya tidak 

mencapai target. Keberhasilan atau ketika 

berhasil sesungguhnya ada suatu hal yang 

penting dan paling identik dengan kata-kata 

ini. Hal ini sering kali dilupakan sehingga 

kebanyakan orang menjadi malas berjuang, 

malas untuk berusaha. Lalu hal apakah 

yang sangat penting dari hasil, Apakah hal 

yang sering kali tidak disadari oleh manusia 

dan sering kali dilalaikan oleh banyak 

orang? Di dalam beberapa tulisan ini, kita 

akan mengetahui bahwa PROSES lebih 

penting dari pada HASIL. 
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Oleh: Dr. Setio Dharma Kusuma, ST. M.Th.   
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BERTAHAN DALAM PROSES 

da yang lebih penting dari hasil: 

yaitu sebuah proses ..” demikian 

salah satu kalimat bijak yang 

sering digaungkan perihal ‘proses’  

kehidupan agar manusia   jangan me-

nyerah dalam menjalani situasi dan 

kondisi apapun. Alkitab sendiri 

mengajarkan kepada pengikut Kristus 

tentang bagaimana bertahan dalam 

menjalani proses kehidupan. Hal ini 

dapat dilihat dari cerita kehidupan 

seorang laki-laki yang dikenal saleh 

dan jujur, menjauhi kejahatan, kaya 

raya, dan dalam menjalani hidupnya ia 

adalah orang yang takut akan          

TUHAN. Ayub namanya. Seiring   

waktu berja lan ternyata jalan            

kehidupannya sepertinya tidak 

disangkanya akan terjadi kesusahan 

dan penderitaan yang bertubi-        

tubi. Badai kehidupan diijinkan               

menimpanya, harta kekayaannya    

habis dan bukan itu saja ‘harta 

kesayangannya’ yaitu anak-anaknya 

pun meninggal dunia. Tidak dapat 

dibayangkan bagaimana hancurnya 

hati seorang bapak yang mengalami 

hal ini. Namun dalam kesedihan yang 

begitu menggelora, Ayub tidak berbuat 

dosa, tidak menuduh TUHAN berbuat 

yang kurang patut, malah sujud      

menyembah dan berkata: “Dengan  

telanjang aku keluar dari kandungan    

ibuku, dengan telanjang juga aku akan 

kembali ke dalamnya. TUHAN yang   

memberi, TUHAN yang mengambil, ter-

pujilah nama TUHAN!”. Ayub menya-

dari siapa dirinya, siapa TUHAN, dia 

1) Menyadari Kedaulatan TUHAN. 

Ada banyak manusia bahkan termasuk 

pengikut Kristus berpendapat bahwa 

kehidupan ini harus diupayakan    

maju, bahagia, sejahtera tidak boleh 

mengalami kemunduran, kesusahan 

apalagi sengsara. Upaya untuk maju, 

bahagia, sejahtera tidaklah salah,    

namun kita harus tahu bahwa ada 

‘tangan yang lebih berkuasa’ dari 

upaya manusia. Sesungguhnya   

manusia harus belajar dan mengatakan 

bila TUHAN menghendaki (Yak. 4:13-

15). Penderitaan Ayub tidak berhenti 

sampai kehilangan harta dan anak-

anaknya, ia mengalami barah yang 

busuk (borok) di sekujur tubuhnya 

mulai dari telapak kaki sampai ujung 

kepalanya. Ketika isterinya meminta 

Ayub untuk undur dari kesalehannya, 

mengutuk TUHAN, dan mati, Ayub 

malah berkata: “.. Apakah kita mau 

menerima yang baik dari Allah, tetapi  

tidak mau menerima yang buruk?” Ayub  

a 

....Bersambung ke hal.2 
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Sambungan dari  hal.1... 

2#Fidelitas Edisi April 2021 

2) Bertahan mengasihi TUHAN dalam 

kondisi apapun walaupun ia sangat 

menderita.  

     Namun Ayub tetaplah manusia yang 

bisa berubah. Dan selanjutnya Ayub 

melakukan hal-hal yang tidak dapat 

dibenarkan. Ayub mulai mengutuki 

hari kelahirannya (Ayb. 3:1). Kekesalan 

hati dan kemalangannya sebaiknya 

ditimbang (Ayb. 6:1-3). Ayub terus 

memperkarakan kehidupannya kepada 

TUHAN (Ayb. 9-10; 23). Semuanya itu 

diungkapkannya, layaknya ia tidak 

tepat    mengalami proses kehidupan 

yang membuat dirinya menderita.    

Akhirnya sampai tiba  pada titik     bah-

wa Ayub menganggap dirinya lebih 

benar daripada TUHAN (Ayb. 32:2). 

Hal inilah yang juga sering   terjadi 

pada pengikut Kristus, andaikan     

TUHAN ... sebaiknya TUHAN …  

seharusnya TUHAN … dstnya.        

TUHAN keliru, TUHAN tidak tepat. 

Padahal sebaliknya,  TUHAN itu tidak 

pernah berlaku curang, TUHAN meng-

ganjar manusia sesuai dengan          

perbuatannya (Ayb. 34:10-12). TUHAN 

maha pengasih.   IA tetap mengasihi 

Ayub, dan IA menyatakannya dengan 

caranya (Ayb. 38-41). TUHAN bersedia 

berpekara dengan Ayub sebagai 

seorang         laki-laki. IA memaparkan 

kemahakuasaanNYA dan ‘menantang’ 

Ayub. Ayub akhirnya bertobat. “Oleh 

sebab itu aku mencabut perkataanku dan 

dengan menyesal aku duduk dalam debu 

dan abu." (Ayb. 42:6). Apa yang   mem-

buat bertobat dan berbalik kepada   

TUHAN? Selama ini hubungan Ayub 

dengan TUHAN hanya dari kata orang, 

melalui peristiwa ini Ayub 3) Mengenal 

dan mengalami TUHAN secara pribadi 

(Ayb. 42:5). Tidak sedikit pengikut 

Kristus yang belum menjalani           

pengalaman kehidupan pribadinya 

bersama TUHAN. Ada penderitaan 

sedikit oleh karena nama TUHAN, oleh 

karena mengikuti panggilan TUHAN 

seperti menjadi mahasiswa/i STT, 

menghindar dengan alasan itu bukan 

untuk saya atau nanti dulu. Pengikut 

Kristus harus mengalami hubungan 

pribadi dengan TUHAN dalam men-

jalani   kehidupannya selama di dunia 

ini. Bila tidak mengalaminya, maka 

akan goyah bila ada penderitaan yang 

harus      dialami, bahkan tidak mampu         

bertahan dalam proses yang dari     

TUHAN. Akhir cerita ‘bertahan dalam 

proses’ Ayub berbuah manis (happy 

ending), karena pada Ayub ada ke 3 hal 

di atas. Cerita Ayub dalam Alkitab 

hendaknya tidak berhenti sebagai 

pengetahuan, namun menjadi bagian 

dari kehidupan kita yang membacanya, 

agar kita dapat bertahan dalam proses 

yang dikehendakiNYA. Sola gratia.    
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Sya lom sa udara -sa udara 

seiman, pada pertemuan pertama kita 

telah memulai membahas seputar topik 

“Bertahan dalam Proses” . Pada          

pertemuan ini kita mendengarkan       

paparan firman Tuhan dari Bp. Saut  

Sihombing,M.Th. Proses merupakan hal 

yang setiap orang wajib lalui , dan 

seseorang tidak bisa memilih proses 

yang akan dihadapinya. Lantas  

bagaimana kita bisa bertahan didalam 

proses? Dalam Roma 8:18, disana kita 

bisa mengambil kesimpulan bahwa cara-

cara kita dalam menghadapi berbagai 

proses adalah: (1) memiliki pertim-

bangan yang hasilnya harus positif; (2) 

memiliki fokus yang berujungkan 

kemuliaan; (3) memiliki kepastian: Worth 

It. Dalam hal ini, kita sebagai orang yang 

telah percaya kepada Tuhan kita        

harus bisa mempertimbangkan antara 

penderitaan dengan kemuliaan, sebab 

akhir dari penderitaan yang kita jalani 

adalah kemuliaan. Kita harus memiliki 

pertimbangan bahwa penderitaan kecil, 

kemuliaan sangat besar; penderitaan 

temporal, kemuliaan kekal; penderitaan 

biasa, kemuliaan luar biasa. Aplikasi 

yang bisa kita ambil pada pertemuan 

pertama adalah penderitaan hari ini   

tidak ada artinya jika dibandingkan 

dengan kemuliaan yang akan kita terima 

kemudian hari. 

Pada pertemuan yang kedua  

k i ta  mendenga rka n  pema pa ran 

“Bertahan dalam Proses” dari Bp. Daud 

Silalahi, S.Th. Setiap manusia selalu 

mengalami dan mengahadapi setiap 

proses bahkan binatang pun juga      

mengalami proses. Proses merupakan 

suatu berkat, setiap proses selalu       

berbeda-beda antara yang satu dengan 

yang lain. Namun, kita perlu menyadari 

bahwa pada setiap proses yang kita 

hadapi ada Tuhan yang selalu ikut serta 

di dalam proses kita itu. Aplikasinya 

bagi kita adalah hendaklah setiap   

manusia tidak dapat menanggung 

bebannya sendiri, oleh karena itu mari 

kita melibatkan Tuhan dalam setiap 

proses kita. 

Pada pertemuan yang ketiga 

kita melanjutkan membahas mengenai 

“Bertahan dalam Proses” dari Bp. Adiel 

3#Fidelitas Edisi April 2021  
....Bersambung ke hal.4 

RINGKASAN RENUNGAN IBADAH CHAPEL SELASA PAGI  

BULAN APRIL 2021 

“BERTAHAN DALAM PROSES” 
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Setiawan, S.Th. pada pertemuan ini kita 

membandingkan antara bertahan atau 

berproses dalam KPR. 18:1-4. Bertahan 

adalah kesetiaan dalam melakukan atau 

menghadapi segala sesuatu, sedangkan 

proses adalah sesuatu yang akan terjadi 

dalam kehidupan kita baik itu            

penderitaan maupun sukacita. Cara kita 

bertahan dalam proses adalah kita      

harus memilki  kerendahan hati, seperti 

seorang Rasul Paulus yang selalu rendah 

hati dalam menghadapi prosesnya. Kita 

percaya bahwa Tuhan yang memberikan 

keuatan kepada kita disaat kita sedang 

dalam proses (Fil. 4:10-13). Aplikasi yang 

bisa kita ambil  pada pertemuan ini    

adalah kita harus selalu memiliki        

kerendahan hati, dan jangan menjadi 

beban lingkungan atas segala proses 

yang kita hadapi, tapi kita serahkan 

segala proses kita kepada Tuhan. 

Pada pertemuan yang keempat 

topik mengenai “Bertahan dalam      

Proses” dipaparkan oleh Bp. Dr.        

Stevanus Parinusa, M.Th. Dalam 

menghadapi setiap proses yang terjadi 

dalam kehidupan kita, kita tetap 

mengedepankan kesetiaan kita kepada 

Tuhan, kita harus menadari bahwa    

Tuhan selalu ada buat kita yang akan 

memberi kita kemenangan. Contoh    

Alkitab yang bisa kita teladani adalah 

seorang Daniel (Dan 1:6-9; 12:4). Seorang 

Daniel memiliki ketetapan kepada      

Tuhan, dan tidak mau terpengaruh 

dengan ajakan-ajakn yang membuat dia 

menajiskan dirinya, hingga pada     

akhirnya Tuhan memberi kemuliaan 

kepada Daniel, oleh karena kesetiaannya 

kepada Tuhan. 

Kesimpulan: Setiap manusia pasti 

menghadapi proses, setiap proses yang 

kita alami selalu berbeda-beda satu 

dengan yang lain, dari pandangan manu-

sia berat rasanya untuk menjalani hidup 

karena proses yang secara terus-menerus 

ada dalam kehidupan kita. Maka dari itu, 

karena kita tahu bahwa kita tidak bisa 

menghadapinya secara manusia, maka 

kita harus melibatkan Tuhan dalam  

segala proses kita, kita harus setiap  

kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia 

akan     selalu beserta dan bersama-sama 

dengan kita, tidak ada jalan lain selain 

Yesus yang mampu menolong kehidupan 

kita dalam menghadapi setiap proses 

yang ada dan terus-terus menerus ada 

dalam kehidupan kita. Amin. 
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Sambungan dari  hal.3... 
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TALK SHOW BULAN  
APRIL 2021 

“PENOLONG  

ATAU PENODONG” 

Teks: Kejadian 2:18 

                    Etimologi kata “Perempuan”, 

empu yang berarti tuan yang 

memiliki kuasa dan mahir dalam 

sebuah bidang. Karakter perempuan 

dan laki-laki sangatlah berbeda. Hal 

ini tidak bisa dipungkiri. Penolong, 

Allah melihat kebutuhan Adam, yaitu 

seorang penolong yang memenuhi 

kebutuhan Adam. Tindakan ini juga 

merupakan inisiatif Allah semata. 

Adalah mutlak bagi Allah bahwa satu 

seorang perempuan sebagai seorang 

penolong bagi satu laki-laki. 

Sepadan, kendati pun dikatakan 

sepadan namun perempuan dan laki-

laki memiliki perbedaan yang sangat 

jelas. Hal ini sesuai dangan status 

perempuan sebagai penolong yang 

memenuhi kekurangan Adam. 

 

 Roy Yan Pradita: 03 April 2000 
 Aperlius Gulo: 07 April 2001 
 Nerlin Salamat: 07 April 1998 
 Rizky A. Susanto: 15 April 2000 
 Maria Baab: 21 April 2000 
 Elisabeth Hulda Nanlohy: 24 

April 2000 
 Malachi Rah Utomo: 30 April 

2001 
 

      Seandainya Allah menarik      
anugerahNya, jiwa akan menjadi  

tidak lebih dari satu embusan    atau 
letupan, sebagaimana tubuh        

hanyalah debu.  
      Mzm. 103 : 14 “Sebab Dia sendiri 
tahu apa kita, Dia ingat, bahwa kita 

inidebu”. Tetap andalkan Tuhan  
dalam segala hal karena kita        

hanyalah debu. 
                                                                                                                                    MH     

Menjalani hidup sangatlah nikmat, 
jika kita mengerti dan melakukan 

dengan baik dan benar tentang Inte-
grasi antara Iman, Ilmu dan 

Pengabdian. 
                                                                                                                                       MH                        
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