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Setiap manusia tentu me-miliki 

strategi tersendiri untuk menghadapi   

setiap permasalahan yang muncul sebagai 

wujud pertahanan diri dalam menghadapi 

permasalahan. Strategi yang digunakan 

akan menentukan apakah dapat menolong 

dalam mengatasi permasalahan yang   

sedang dihadapi, atau justru sebaliknya 

semakin memperbesar masalah yang ada.  

Dalam kehidupan rohani, kita 

juga seringkali diperhadapkan dengan 

tantangan dan godaan yang bisa membuat 

iman kita menjadi lemah. Kita perlu 

memiliki strategi yang baik di dalam 

menghadapi tantangan dan godaan        

tersebut. Oleh sebab itu, strategi seperti 

apakah yang kita miliki? Tentunya kita 

perlu memiliki kekuatan ketahanan yang 

dapat menghadapi berbagai tantangan 

yang ada. Sehingga kita dapat menjadi 

peribadi yang memuliakan Allah. 

[GJPBK] 
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i jajaran menteri kabinet 

NKRI ada yang disebut 

dengan Menteri Per-

tahanan. Pertahanan negara di    

perlukan untuk menjamin        

keutuhan dan keberadaan Negara              

Kesatuan Republik Indonesia. Per-

tahanan ini diperlukan untuk 

mencegah dan menghalau segala 

ancaman atau  bahaya yang hendak 

mengganggu ataupun merusak 

kestabilan nasional. Ancaman ter-

sebut datang dari luar dan dari   

dalam. Dari luar, yaitu intervensi 

dari negara lain yang berusaha   

untuk menggoyang kesatuan NKRI. 

Sedangkan dari  dalam adalah 

tuntutan ataupun tindakan dari 

anak bangsa sendiri yang melewati 

norma-norma hukum. 

Tubuh manusia juga 

memiliki pertahanan, yang disebut 

dengan antibodi.  Antibodi adalah 

zat kimia yang berada di dalam 

darah. Fungsinya adalah sebagai 

pertahanan atau penangkal 

terhadap serangan antigen, seperti 

virus, bakteri dan zat beracun 

lainnya yang dapat mengancam 

hidup manusia. Antibodi 

menetralkan bakteri, virus atau 

racun yang masuk ke tubuh 

manusia sehingga antigen tersebut 

tidak membahayakan lagi. Itulah 

sebabnya kita perlu menjaga 

kesehatan dan kestabilan tubuh 

agar antibodi dapat bekerja 

maksimal. Caranya adalah 

berolahraga teratur, istirahat yang 

cukup serta mengonsumsi makanan 

sehat dan bergizi. 

Di dalam iman kekristenan, 

tubuh kita seluruhnya disebut juga 

sebagai bait Allah yang kudus        

(1 Kor. 3:16; 6:19). Tubuh jasmani 

mendapat serangan antigen, yang 

dapat melumpuhkan kekuatan 

tubuh. Tubuh sebagai bait Allah 

(red. tubuh rohani) juga dapat 

menerima serangan atau ancaman 

D 

....Bersambung ke hal. 2 

“THE POWER OF ENDURANCE”  
Renta Leinvarben Sihombing , MTh.  
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Sambungan dari  hal.1... 
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yang dapat melemahkan iman orang 

percaya. Itu sebabnya, tubuh rohani 

ini memerlukan ketahanan yang 

kuat agar dapat melawan atau 

menangkis segala ancaman. 

Endurance berdasarkan 

kamus Oxford adalah the ability or 

willingness to suffer patiently and 

without complaining or to tolerate a 

difficult situation for a long time . 

Artinya suatu kemampuan atau 

kerelaan untuk menderita dengan 

sabar, tanpa mengeluh atau 

bersikap toleransi atas sebuah 

keadaan yang sulit dalam jangka 

waktu yang lama. Dapat 

disimpulkan bahwa endurance  

adalah ketahanan atau ketabahan 

hati menanggung penderitaan 

dengan rela meskipun tidak 

diketahui kapan penderitaan 

tersebut berakhir. 

Yakobus, dalam suratnya di 

Yakobus 1:2 menasihati orang-

orang Yahudi yang tersebar di 

perantauan dan percaya kepada 

Kristus agar menganggap sebagai 

suatu kebahagiaan apabila mereka 

jatuh ke dalam pencobaan (atau 

godaan). Pencobaan atau godaan ini 

merupakan peristiwa yang tidak 

menyenangkan. Berada di situasi 

tidak menyenangkan, rentan 

membuat iman orang Kristen goyah.  

Surat Yakobus ini dilatar 

belakangi kondisi yang dialami oleh 

bangsa Yahudi saat itu. Mereka 

berada di bawah jajahan bangsa 

Romawi. Mayoritas orang Yahudi 

bekerja sebagai petani (status 

paling bawah) dan hidup di dalam 

kemiskinan. Bahkan yang merantau 

dan bekerja sebagai petani juga 

mengalami hal yang sama. Orang 

miskin memakan gandum dengan 

bawang putih. Yang sangat miskin 

memakan gandum kasar yang 

biasanya diberikan kepada hewan.  

Berada dalam situasi 

ekonomi sulit, disamping kewajiban 

memenuhi hukum Taurat, yaitu 

memberikan persembahan ke bait 

Allah, mereka harus membayar 

pajak kepada pemerintah Romawi, 

....Bersambung ke hal. 3 
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sewa tanah. Kisah seorang janda 

miskin yang memberikan  

persembahan sebesar satu peser, 

yang ditengarai oleh Yesus sebagai 

seluruh hidupnya, merupakan 

tindakan yang menjadi teladan bagi 

orang percaya. Kesulitan ekonomi 

tidak membuat janda miskin 

memiliki alasan untuk tidak 

memberikan persembahan kepada 

Tuhan. 

Situasi sekarang ini 

khususnya dampak pandemik   

Covid-19 merusak tatanan ekonomi 

rakyat Indonesia. Tidak sedikit yang 

kehilangan pekerjaan, bisnis yang 

menurun berdampak pada 

penurunan penghasilan bahkan ada 

yang gulung tikar. Godaan perihal 

kebutuhan hidup menjadi ancaman 

iman apakah setia memberikan 

persembahan kepada Allah atau 

tidak. 

Pada awal ajaran Kristen 

berkembang di Yerusalem, orang 

percaya bukan orang kaya. 

Kehidupan orang Yahudi yang 

bertobat ditopang oleh sesama 

orang Kristen yang lebih kaya. 

Namun bukan karena memiliki uang 

tunai berlebih melainkan 

dikumpulkan dari mereka yang 

menjual harta miliknya (Kis. 2 : 45; 

4:36,37). Ekonomi yang terbatas 

serta keinginan menjadi kaya 

menyebabkan orang tidak mau 

memperhatikan sesamanya yang 

membutuhkan uluran tangan. 

Rasul Paulus memberikan 

peringatan bahwa akar segala 

kejahatan adalah cinta uang dan 

mau menyimpang dari iman demi 

mengejar uang (1Tim. 6:10).  Faktor 

ekonomi merupakan godaan 

terbesar dalam kehidupan manusia, 

termasuk orang Kristen. Banyak 

pejabat negara terlibat korupsi 

karena godaan uang. Mereka tidak 

memiliki ketahanan iman untuk 

menolak bahkan toleran terhadap 

upaya suap menyuap. Akibatnya, 

mereka harus 

mempertanggungjawabkan 

3#Fidelitas Edisi Mei 2022 

Sambungan dari  hal. 2.... 
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perbuatan tersebut dan mendekam 

di dalam jeruji besi. 

Godaan-godaan seperti ini 

dapat menggoyahkan ketahanan 

iman sehingga menyeret orang 

Kristen mengambil keputusan yang 

menyimpang dari ajaran Tuhan 

Yesus Kristus. Apabila hal ini 

dibiarkan, dapat meruntuhkan iman 

orang Kristen. Namun, bila kita 

memandang godaan ini dari 

perspektif positif, godaan tersebut 

dianggap sebagai ujian iman 

sehingga akan memiliki rasa 

bahagia dan ucapan syukur.  

Ujian iman ini menghasilkan 

ketekunan. Dalam Alkitab Today’s 

English Version diterjemahkan 

menjadi the ability to endurance  

atau kemampuan untuk menahan. 

Selanjutnya, ketahanan iman 

membawa orang percaya menjadi 

sempurna,  tidak kekurangan suatu 

apa pun itu (Yak.1:3-4). Sempurna 

menunjukkan kedewasaan karakter 

orang percaya.  

Karakter orang percaya 

adalah menghadapi setiap godaan 

atau pencobaan dengan perspektif 

positif. Meskipun menghadapi 

kesulitan, selalu merasa bahagia 

sehingga setia memberikan 

persembahan kepada Allah, 

memperhatikan sesama yang 

membutuhkan serta tidak menjadi 

hamba uang (tamak).  

Kekuatan dari sebuah 

ketahanan iman membuat orang 

Kristen mampu menangkis ancaman 

atau serangan dari sisi ekonomi. 

Bertahan di dalam iman, 

menjadikan orang Kristen sebagai 

orang berbahagia sebab telah 

berhasil melalui ujian iman. 

Bertahan di dalam ujian iman, 

menuntun orang percaya menjadi 

sempurna di hadapan Tuhan.  

 

Sambungan dari  hal. 3... 
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Pada bulan Mei, Senat Maha-

siswa telah menetapkan suatu tema 

yaitu The Power Of  Endurance.    

Tema ini menjadi pusat perhatian  

dalam pembahasan setiap pembicara 

yang telah di tentukan. Pada Selasa 

pertama tema ini dibahas oleh Pdm. 

Sonny Johanes   Garing.  Selanjutnya 

oleh Bapak  Bernardo Gunadi        

Sihombing, M.Th. Kemudian Pdm. 

Jannen R. Pangaribuan, S.E., M.Th., 

M.Pd. Dan yang terakhir adalah Ibu   

Yosana   Elizabeth   Panie, S.Th., 

M.Pd.K. 

Selasa pertama,  

pengkhotbah terlebih dahulu men-

jelaskan tentang ketahanan yaitu, 

kemampuan untuk menanggung 

kesulitan dalam kesadaran. Salah satu 

contoh sosok yang terkenal dalam 

Alkitab, ialah Daud. Dimana saat itu 

Daud sedang dalam kondisi 

melarikan diri dari kejaran Saul. 

Orang-orang di sekitarnya tidak 

sependapat dengan dia, sehingga 

memberitahukan keberadaannya 

kepada Saul. Daud dikejar tanpa ada 

kesalahan yang dibuatnya. Ditambah 

lagi orang yang mengejarnya adalah 

orang dikenal atau orang yang di 

kasihinya. Namun, ditengah kondisi 

yang demikian, Tuhan memberikan 

dia kekuatan dalam menghadapi 

kehidupannya tersebut. Kekuatan 

dalam ketahanan apa yang dimiliki 

oleh Daud? 

1. Mazmur 54 :3-5. 

“Kekuatan dari Tuhan” segala 

kesulitan tantangan yang 

dihadapinya ditaruhnya dalam 

Doa kepada Tuhan. Dengan 

menyatakan dirinya yang penuh 

5#Fidelitas Edisi Mei 2022 
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kelemahan dan hanya kepada 

Tuhan saja yang mampu 

menyelesaikan semuanya 

dengan cara berdoa dan berserah 

kepada-Nya.  

2. Mazmur 54:6-9 

“Mengenal Kasih Allah” 

menjadikan Allah sebagai satu-

satunya penolong dengan 

mengharapkan kasih Allah 

dalam kehehidupannya.             

1 Samuel 17:37 menyatakan 

bahwa Tuhanlah yang akan 

selalu menyertai kehidupannya, 

sebab Daud mengenal bahwa 

Allahnya mampu melakukan 

hal di luar kemampuannya.  

Selasa kedua, pengkhotbah 

menyatakan bahwa Endurance 

adalah kemampuan bertahan dalam 

segala pengaruh dari luar yang dapat 

merugikan (1Kor.  10:12-13) 

Mengapa Endurance 

penting? Tentu agar kita jangan jadi 

orang gampangan. Sebab dalam 

kehidupan ini banyak pencobaan. 

Seringkali saat mendapat berkat, kita 

penuh dengan sukacita meresponnya. 

Namun, saat pencobaan datang 

barulah mencari Tuhan. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam  

menghadapi  pencobaan yaitu : 

1. Pentingnya dalam menguasai 

diri sehingga ketahanannya 

teguh. 

Ada begitu banyak orang dalam 

merespon ujian hidup, ada yang 

dengan sungut-sungut, ada juga 

dengan sukacita. Tetapi 

sesungguhnya pencobaan itu 

masih pencobaan yang biasa. 

Jangan sampai kita merasa diri 

kuat sehingga memandang 

rendah yang lain dan menjadi 

sombong. Sebab itu perlu  

berhati-hati akan hal ini. 

2. Perlu adanya pemahaman 

yang benar mengenai Allah. 

6#Fidelitas Edisi Mei 2022 
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Karna hanya Allah yang setia 

dan memberikan kemampuan 

dengan demikian daya tahan kita 

semakin kuat. Sebab itu 

yakinlah bahwa Tuhan beserta 

dengan kita, keyakinan kita 

membuat daya tahan kita 

semakin kuat.  

Selasa ketiga, pengkhotbah 

menyatakan bahwa keberhasilan dan 

ketekunan adalah 2 hal yang tak 

terpisahkan. Kita juga sebagai 

mahasiswa tentu mengharapkan 

suatu keberhasilan (Yak. 5:11). Pada 

hari ini kita akan belajar dari 

ketahanan Ayub, seorang tokoh 

Alkitab yang mengalami proses 

sangat berat. Pada hari ini kita akan 

belajar dari ketekunan Ayub.  

Luar biasanya Ayub dalam 

menghadapi penghinaan dan cercaan 

tetapi dia tetap bertahan. Bertahan 

demi satu tujuan.  

Dalam ketekunan seringkali 

akan menghadapi banyak tantangan. 

Semua manusia pasti suka berada 

dalam “zona nyaman” saat keluar 

dari zona nyaman tersebut  akan 

teruji bagaimana ketekunan yang 

sudah dipertahankan. Terdapat 

berbagai sumber kesulitan yang 

dihadapi Ayub dalam 

mempertahankan ketekunan: 

1. Tekanan dari iblis. Ayub 1-2 bd. 

1 Ptr 5:8. 

Dalam menghadapi ini kuncinya 

hidup secara rohani. Butuh 

konsisten. Seperti Ayub tetap 

hidup saleh tidak berbuat dosa. 

2. Tekanan dari sabahat-sahabat. 

Dalam tekanan ini ada dari hal 

negatif yaitu dimana pemikiran 

mereka dangkal akan 

penderitaan. Tetapi ada juga 

pemikiran yang membawa hal 

yang positif seperti Elihu 

pemikiran yang tidak 

menghakimi. 

7#Fidelitas Edisi Mei 2022 
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3. Tekanan dari diri sendiri. 

Ayub yang merasa akan 

bagaimana dia tidak berbuat 

kesalahan dan pemikirannya ini 

memperkuat dia untuk mati 

tetapi tidak mau bunuh diri. 

4. Lantas, dimana Tuhan saat 

penderitaan terjadi? 

Spekulasi ini yang sering 

menimbulkan pikiran bahwa 

Tuhan mencobai.  

Jika kita merasa bahwa 

menghadapi penderitaan tanda bahwa 

kita sudah berada pada jalur yang 

benar dan yakinlah bahwa Allah 

peduli dan bekerja dalam segala 

sesuatu untuk mendatangkan 

kebaikan. Bertahanlah jika kamu 

semakin merasa dijatuhkan dan 

dihina itu tanda bahwa 

keberhasilanmu semakin dekat! 

Selasa keempat, 

pengkhotbah memberikan contoh 

kisah salah satu tokoh yang 

menunjukkan bagaimana dia kuat 

dalam ketahanan di dalam Tuhan 

yaitu, Elia. Saat dia takut kepada 

Izebel mengenai ancaman sehingga 

ia menjadi depresi dan merasa putus 

asa. Bagaimana respon Elia? 

1. Dia menggunakan otak 

belakang yang dimana 

dominan hal-hal negatif yang 

lebih dahulu terpikirkan. Hal-

hal ini mengenai sesuatu yang 

tidak objektif respon ini 

berdasarkan emosi dan ini bisa 

menjadi penghalang bagi masa 

depan. Dan respon ini biasanya 

akibat dari masa lalu. Keadaan 

Elia ini sama dengan 

kehidupan kita yang kadang 

keadaan masa lalu kita menjadi 

penghalang sehingga timbul 

rasa takut , minder, insecure. 

Sebab itu jangan menyimpan 

masa lalu yang negatif. 

2. Menghindari masalah 

8#Fidelitas Edisi Mei 2022 
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dengan meninggalkan 

bujangnya, namun 

dampaknya ia dibayang-

bayangi dengan masalah 

tersebut sehingga tidak ada 

ketenangan dan ini berakibat 

pada kehidupan kita. 

3. Merasa ingin meninggalkan 

panggilan. Respon seperti ini 

malahan membawa kehidupan 

kita kepada kejatuhan dan 

kematian. Sebab itu jangan 

menyelesaikan masalah 

dengan kekuatan sendiri 

karena dengan kekuatan 

sendiri hanya akan membawa 

kegagalan. Seringkali status 

kita menjadi kekuatan kita 

namun dengan status kita itu 

malahan bisa menjadi 

kelemahan. Sebab itu jadikan 

Tuhan sebagai ketahanan kita 

dalam menghadapi segala hal, 

sehingga kita mampu 

mengalami dan menghadapi 

masalah tersebut. 

 

 

Sebab itu kita perlu 

memiliki 3 kekuatan yaitu : 

 Istirahat, yaitu baik secara 

jasmani maupun rohani, 

dengan mengambil waktu 

untuk merenungkan Firman 

Tuhan lebih dalam. 

 Makan atau minum, dengan 

mengkonsumsi Firman Tuhan 

selalu sebagai kekuatan rohani 

kita. 

 Bangun, senantiasa 

mengerjakan apa yang menjadi 

bagian kita. 

  Dengan demikian kita akan 

mengalami yang namanya 

VICTORY OVER DEPRESION.  

9#Fidelitas Edisi Mei 2022 
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Pada bulan Mei 2022, ibadah 

STT Jaringan dilayani oleh STTII    Sura-

baya, pada hari Jum’at 06 Mei 2022, 

pukul 13.00 WIB yang dilakukan Via 

Zoom Meeting. Adapun ibadah diseleng-

garakan serta dihadiri oleh   beberapa STT 

Se-Surabaya yang      tergabung dalam 

komunitas STT    Jaringan. Kami sungguh 

sangat bersyukur dapat bersama-sama 

beribadah, meskipun kami terdiri dari 

berbagai STT akan tetapi kami merin-

dukan untuk bersatu dan bersama-sama 

dalam me-layani Tuhan.  

Pada kesempatan  ibadah bulan 

Mei ini, Firman Tuhan di sampaikan oleh 

Bapak Dr. Goktondi Pasaribu, M.Mis. 

Pembicara menyampaikan    tentang “One 

Heart in Christ” yang terambil dari 1 

Korintus 12: 12-31. Pembicara menyam-

paikan bahwa     banyak terjadi per-

pecahan antar sesama anggota tubuh 

Kristus. Yang mana se-harusnya sesama 

anggota tubuh Kristus saling melengkapi 

dan tolong-menolong dalam melayani 

Kristus.  

 

Lantas bagaimana untuk dapat 

memiliki ke-satuan di dalam Kristus? 

Pembicara memberikan 3 poin untuk 

memiliki kesatuan dalam Kristus. 

Pertama, jangan pernah me-

maksakan keseragaman (ayt. 12-19) sebab 

per-bedaan adalah hal yang wajar dan per-

bedaan adalah kesempatan   untuk saling 

memahami dan mengasihi.  

Kedua, jangan merendahkan 

orang lain yang lemah (21-22). Setiap 

manusia pasti memiliki kelemahan,  da-

lam hal jasmani maupun rohani, maka 

sebagai anak Tuhan yang memiliki ke-

rinduan untuk bersatu dalam Kristus, hen-

daknya saling menopang satu dengan 

yang lain. Dan  ketiga, jangan memiliki 

sikap cuek, tetapi saling peduli dan mem-

perhatikan (26). Dengan menunjukkan 

perhatian terhadap sesama, sesungguhnya 

kita sedang merefleksikan kasih dan ke-

baikan Tuhan yang telah kita alami dalam 

hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita ber-

satu dalam Kristus bagi kemuliaan nama 

Kristus, Amin. 

11#Fidelitas Edisi Mei 2022  

[SM] 



 14 # Fidelitas Edisi September 2019  

DOKUMENTASI IBADAH STT JARINGAN  

BULAN MEI 2022 
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Setiap kamis pada 

Minggu yang pertama, Senat 

Mahasiswa mengadakan Talk 

Show secara live melaui akun 

Instagram resmi STTIA di 

@infoseputarsttia. Disamping 

itu yang menjadi pembicara di 

Talk Show pada bulan Mei   ini 

ialah Kak Azalia Carolitha 

Sitompul, S.Th. dengan sebuah 

thema “The Power of 

Endurance”.  

Banyak tantangan dalam 

kehidupan kita sebagai anak 

muda dan banyak yang akan 

membawa kita jatuh jika kita 

tidak tahan. Banyak anak muda 

yang tidak tahan akan trend-

trend dunia, sehingga membuat 

mereka terjatuh kedalam dosa 

ataupun kesulitan dalam 

menahan emosi sehingga 

melakukan kejahatan. 

Semuanya itu berasal dari 

hawa nafsu yang menguasai 

semua manusia. 

Pada kesempatan hari 

ini, kita akan belajar dari 

seorang anak muda yang 

bernama Yusuf. Seorang anak 

muda yang melewati proses 

yang menyakitkan dalam 

hidupnya, namun akhirnya ia 

menyadari bahwa semua 

proses itu untuk mengangkat ia 

menjadi alat kemuliaan nama 

Tuhan. 

  

Lalu, bagaimana cara kita 

mampu bertahan sama 

seperti Yusuf yang mampu 

bertahan? 

 

Pertama, terus pegang 

kebenaran Firman Tuhan. 

Ketika Yusuf digoda 

oleh istri Potifar, tentu sebagai 

anak muda sangat mungkin 

jika ia menerima ajakan istri 

Potifar untuk melakukan 

perbuatan zinah, namun ia 

menolaknya dengan tegas, 

karena Yusuf memegang 

ajaran Firman Tuhan yang 

telah ia terima dimasa 

mudanya dalam Tuhan.  

13#Fidelitas Edisi Mei 2022  
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Ketika kita tau siapa 

identitas kita, maka kita akan 

mengetahui siapa yang 

memegang kehidupan kita. 

Kita adalah anak-anak 

muda Tuhan yang memiliki 

iman dalam Kristus juga 

adanya Roh Kudus yang 

tinggal dalam hati kita. Jadi, 

janganlah menyia-nyiakan 

identitas kita yang telah Tuhan 

berikan dalam kehidupan kita.  

Adanya penguasaan diri. 

Belajar dari Yusuf, bisa saja ia 

tidak memaafkan saudaranya 

sebagai seorang penguasa 

Mesir pada saat itu.  Akan 

tetapi ia justru mengampuni 

dan juga memperlihatkan 

penguasaan diri yang sangat 

baik. Untuk itu kita jangan 

hidup terus menerus dalam 

keinginan daging kita sendiri. 

 

Lalu, apa dampak dari 

ketahanan yang dimiliki 

Yusuf? 

 

Nama Tuhan Dimuliakan. 

Sudah pasti ketika kita 

mampu menguasai kehidupan 

kita dengan senantiasa 

memohon pertolongan Roh 

Kudus untuk selaras dengan 

kebenaran Firman Tuhan, 

maka dunia akan melihat 

perbuatan baik kita dan 

memuliakan Tuhan yang kita 

sembah. Kedua, kita 

mengetahui apa maksud Tuhan 

dalam hidup kita. Yusuf 

akhirnya bisa mengerti atas 

semua proses yang ia terima, 

ialah untuk mempertahankan 

kehidupan sebuah bangsa, 

yaitu bangsa Israel. Proses 

yang kita alami saat ini, juga 

memiliki tujuan, ada sesuatu 

yang besar yang akan kita 

terima jika kita tetap 

memegang teguh iman kita 

dalam Kristus dan hidup sesuai 

kehendak-Nya. 
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[SM] 

 Reynaldo Pabebang  

            25 Mei 2000 

 Masilina Zebua 

            25 Mei 1999 

 Ronauli Tinambunan 

            26 Mei 2002 

 Joko Prasetyo 

            28 Mei 1999 
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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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