Di dalam kehidupan kita mungkin sering
kali

diperhadapkan

dengan

beberapa

pilihan

sehingga menuntut kita harus memilih satu dari

sekian banyak pilihan. Tentunya yang menjadi
harapan kita ialah memilih suatu yang benar. Oleh
sebab itu, sangat dibutuhkan yang namanya Hikmat
untuk mengambil langkah di dalam setiap kehidupan
kita. Hikmat sangat berpotensi sebagai penentu
nasib kita ke depannya. Sebelum itu, kita harus
memahami dan mengerti apa yamg disebut dengan
“hikmat”. Hikmat yang benar tentunya adalah
hikmat yang berasal dari Tuhan sendiri melalui
Firman-Nya, sebab hanya daripada Tuhanlah hikmat
yang benar itu. Kitab Amsal secara khusus sudah
menjelaskan kepada kita sedemikian rupa mengenai
hikmat,

sebab

menerimanya.

penulisnya

Begitu

juga

sendiri

dalam

PB

telah
yang

menjelaskan tentang hikmat ini. Itu merupakan

suatu bukti betapa besar makna dari hikmat tersebut
dan betapa penting hikmat tersebut. Oleh sebab itu,
sangat penting kita untuk membangun semangat
dengan berkobar-kobar untuk lebih giat lagi untuk
menelusuri

Alkitab

supaya

kita

benar-benar

menemukan hikmat yang benar, sehingga kehidupan
kita makin hari makin mengenal hikmat dan di
dalam kehidupan kita menunjukan bahwa kita adalah

orang-orang yang telah menerima hikmat itu.
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i dalam setiap aspek kehidupan ini, kita menghadapi banyak hal dan dihadapkan dengan berbagai pilihan yang
perlu pengambilan keputusan. Untuk itu kita membutuhkan kebijaksanaan agar hasil akhirnya
baik, keputusan yang diambil tepat
dan tidak mengalami kerugian. Kebijaksanaan dibutuhkan baik dari
lingkup terkecil hingga lingkup
yang lebih besar dalam segala aspek
kehidupan manusia. Kamus Besar
Bahasa Indonesia menuliskan arti
kata hikmat adalah kebijakan;
kearifan; kesaktian (kekuatan gaib).

d

Terdapat ratusan ayat dalam
Alkitab yang mencantumkan ataupun membahas tentang hikmat. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata
hikmat
dalam
bahasa
Ibrani
mengambil kata khokh'mah yang
artinya keterampilan (dalam berperang), kebijaksanaan (dalam adminstrasi) atau kewaspadaan (dalam
hal religius) seperti dituliskan definisinya dari kamus Strong.
Salah satu kitab Perjanjian
Lama yang kerap kali membahas
tentang hikmat salah satunya adalah
kitab Amsal. Teks yang cukup terkenal dari kitab Amsal ini yaitu di
pasalnya yang pertama ayat ke-7, the
fear of the LORD is the beginning of

HIKMAT YANG BENAR
wisdom: and the knowledge of the holy
is understanding (KJV Bible version).
Jelas terlihat dari ayat ini bahwa
awal dari hikmat adalah adanya
takut (hormat) akan Tuhan pada
diri kita dan juga agar kita memiliki
pengenalan akan Allah yang Maha
Kudus sebagai permulaan menjadi
pribadi yang berpengertian. Dari
ayat dalam Perjanjian Lama ini kita
mengetahui awal dari hikmat.
Dalam Perjanjian Baru kata
hikmat dalam bahasa aslinya memakai kata sophia dari bahasa
Yunani. Arti kata ini adalah kebijaksanaan/hikmat,
kepandaian
yang luas dan lengkap, penggunaan
pengetahuan dalam hal-hal yang
sangat beragam. Kamus Strong
melanjutkan penjelasan arti kata
hikmat bagi manusia khususnya
adalah pengetahuan yang bervariasi
akan hal-hal manusiawi dan ilahi,
diperoleh melalui ketajaman pikiran
dan pengalaman serta diringkas
dalam peribahasa atau kata-kata
bijak. Kata hikmat dalam bahasa
Yunani ini juga mengandung
pengertian kecerdasan tertinggi seperti yang dimiliki Allah. Kecerdasan
yang dimiliki Allah dibuktikan dalam membentuk dan memberikan
nasihat
dalam
formasi
dan
pemerintahan dunia dan dalam
kitab suci.
....Bersambung ke hal.2
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Sambungan dari hal.1...

Salah satu surat umum dalam Perjanjian Baru yang isinya
membahas tentang hikmat adalah
surat Yakobus. Bila kita mengenal
permulaan hikmat dari salah satu
kitab di Perjanjian Lama, maka dari
surat Yakobus, kita diberi petunjuk
apabila kita merasa kekurangan hikmat, maka jalan yang harus
ditempuh adalah dengan meminta
kepada Allah. Allah yang Maha
Pemberi ini akan memberikan
dengan segala kemurahan hati dan
ketulusan.
Berikutnya, apabila kita telah memulai untuk memiliki hikmat
dan memperoleh hikmat dengan
meminta kepada Allah jika kita merasa kekurangan, maka selanjutnya
kita perlu melihat tujuan dari memiliki hikmat yang benar.
Di dalam surat Kolose yang
dituliskan oleh Paulus menyebutkan
mengenai hikmat dan pengertian
yang benar. Dalam Kolose 1:9 tertulis, “Sebab itu sejak waktu kami
mendengarnya, kami tiada berhentihenti berdoa untuk kamu. Kami
meminta, supaya kamu menerima segala
hikmat dan pengertian yang benar,
untuk mengetahui kehendak Tuhan
dengan sempurna.”
Paulus menyatakan kerinduannya bagi jemaat Kolose yang

ditempuh dengan jalan berdoa
secara terus-menerus. Tidak berhenti
mendoakan permohonan untuk
jemaat Kolose dapat menerima segala hikmat dan pengertian yang
benar. Dalam King James Version
Bible, frase yang digunakan adalah
knowledge of His will in all wisdom and
spiritual understanding. Pengetahuan
yang dirindukan untuk dimiliki adalah pengetahuan akan kehendak Allah dalam segala hikmat dan
pengertian rohani. Yang menjadi
tujuan bila kita telah memperoleh
hikmat yang benar adalah mengenal
kehendak Allah, mengetahui apa
yang diinginkan Allah bagi kita. Bila
kita mengetahui kehendak Allah,
maka kita akan dapat menyenangkan hati Allah sehingga dalam segala sesuatu kita dapat
menghasilkan hal-hal yang baik.
Memperoleh hikmat yang
benar, bukanlah semata-mata untuk
kepentingan pribadi kita agar dapat
mengambil keputusan terbaik demi
kebaikan diri sendiri. Melainkan hikmat yang benar menuntun kita
kepada
Allah,
dimulai
dari
pengenalan kita akan Allah, adanya
relasi yang baik agar kita dapat datang dan meminta hikmat itu pada
Allah saat kita kekurangan dan
mengerti yang Allah mau dalam
hidup kita.
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“HIKMAT YANG BENAR”
RANGKUMAN KEGIATAAN TALKSHOW BULAN AGUSTUS 2021
Pada bulan Agustus. Tim SEMA

namun tidak memiliki sikap yang takut

melaksanakan Talkshow dengan tema

akan

besar ialah hikmat yang benar. Pada

kehidupannya

Talkshow pertama membahas tentang

mengalami kegagalan-kegagalan. Kedua

mengandalkan hikmat dari Tuhan yang

yang dapat kita lakukan ialah kita perlu

dijelaskan oleh sdri. Lidya Manulang,

memiliki pengetahuan tentang Firman

S.Th. selanjutnya pada talkshow kedua

Tuhan. Apa yang akan kita terapkan jika

membahas

yang

kita tidak mengetahui Firman Tuhan.

berhikmat yang dijelaskan oleh Sdr. Mika

Karena hikmat itu berbicara mengenai hal

T. Langi.

praktis dari apa yang kita ketahui tentang

tentang

Secara

pemimpin

garis

sehingga
selalu

di

dalam

ceroboh

bahkan

pada

Firman Tuhan, jadi ketika kita ingin

Talkshow pertama kita membicarakan

memperoleh hikmat maka kita harus

tentang hikmat yang dari pada Tuhan,

memiliki pengetahuan akan Firman Tuhan.

kemudian

hikmat

Yang ketiga mengenai cara memperoleh

merupakan kemampuan untuk mengatasi

hikmat ialah meminta hikmat dariada

pengetahuan yang ada pada kita. Hikmat

Tuhan. kita meminta langsung kepada

bukan kita cari dari pengetahuan dan

sumbernya yaitu minta kepada Tuhan.

dijelaskan

besar

Tuhan

bahwa

pengalaman kita tetapi ini merupakan

Pada

talkshow

kedua

yang

pemimpin

yang

pemberitan dari Allah bagi kita, sekarang

membahas

tentang bagaimana kita menggunakan

berhikmat

pengetahuan kita. Pengetahuan itulah

bahwa pemimpin yang berhikmat itu

yang

pemimpin yang bijaksana atau arif. Tentu

penting

kita

terapkan

dengan

tentang
kita

mendapat

pemaparan

hikmat. Ada kunci yang dapat dilakukan

harus

untuk memperoleh hikmat dari Allah

keputusan. Pemimpin yang berhikmat

yaitu dengan memiliki sikap yang Takut

tentunya juga masih perlu belajar dalam

Akan Tuhan maka secara otomatis hikmat

berbagai hal. Untuk menjadi bijaksana

akan diterima yang berasal dari Allah

perlu

(Ams. 9:10). Kebanyakan orang pintar

membentuk diri menjadi orang yang
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bijaksana

juga

didalam

mengalami

mengambil

proses

untuk

bijaksana.

Pemimpin

yang

berhikmat

jawabkan dirinya. Pemimpin seperti ini

bukan berarti pemimpin yang secara tiba-

harus berani mengoreksi dirinya sendiri

tiba terjadi, tetapi tentu ada proses

sehingga apa yang dilakukannya tidak

didalamnya. Pemimpin yang berhikmat

seolalah-olah

perlu membentuk dirinya sedemikian

berkamuflase, tetapi apa yang ia lakukan

rupa agar dapat menjalankan visi misinya.

ketika posisinya sebagai pemimpin, sama

Bukan

juga ketia ia sedang berdiri sendiri.

ketika ada masalah langsung

berhenti ditengah jalan tetapi bagaimana
menjalaskannya

secara

terus-menerus

untuk mencapai targetnya.
Visi-misi

di

Jadi

bagaikan

dari

topeng

kedua

topik

atau

yang

dibahas dapat mengajarkan kepada kita
bagaimana mengunakan Hikmat dengan

dalam

benar sesuai kehendak Allah dan juga

kepemimpinan sangatlah perlu. Jika ingin

mengajarkan kita sebagai pemimpin atau

menjalankan program namun visi-misinya

kita yang sedang mempersiapkan diri

samar-samar maka sangat sulit untuk

menjadi seorang pemimpin untuk dapat

menghadapi

kemajuan

menjadi

perkembangan.

Pemimpin

dan
yang

seorang

pemimpin

yang

berhikmat. (RP)

berhikmat berari pemimpin yang juga
memiliki sikap yang berintegritas yang
memiliki pendirian yang baik, kuat dan
kokoh. Dalam hikmat seorang pemimpin,
perlumemiliki kerendahan hati agar dapat
menghadapi permasalahan-permasalahan

yang ada. Ini berbicara penguasaan diri
dan menjauhkan diri dari emosi-emosi
yang negatif yang bisa menghancurkan
kerjasama satu dengan yang lain.
Seorang

pemimpin

dia

juga

berani

Anastasya Manganda :
10 Agustus 2000



Agustina Gea :
22 Agustus 1999

perlu

memiliki tanggungjawab, bukan hanya
tanggungjawab sebagai jabatan,



tetapi

mempertanggung-
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PENERIMAAN MAHASISWA BARU
2021/2022
Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, atas rahmat dan kasihNya
STT Tabernakel Indonesia pada tahun ajaran baru ini dapat dipercayakan 12 Mahasiswa
Baru S1 dan 4 Mahasiswa Baru S2. Ospek dan Pentahbisan MABA juga telah diadakan
pada tanggal 16-18 Agustus 2021. Berikut adalah profil-profil ke-12 Mahasiswa Baru S1:
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Selanjutnya adalah profil-profil ke-4 Mahasiswa Baru S2:
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