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Masa-masa sekarang ini
memang sangat sulit untuk dihindari.
Tetapi bukan berarti harus tinggal
berdiam hingga membuat hidup
semakin merosot ke dalam berbagai
hal. Masa sulit yang kita alami ini
harusnya membawa kita untuk
semakin memiliki pemikiran yang
terbuka untuk bisa bertindak dengan
benar hingga dapat melewatinya.
Tentunya ketika kita mampu melewati
masa sulit tersebut maka kita juga akan
memasuki yang namanya the next
level. Level yang kita lalui saat ini lebih
mudah daripada level yang akan kita
hadapi ke depannya. Tetapi bukan
berarti kita tidak dapat melangkah ke
level selanjutnya. Hal inilah yang
penting untuk kita lakukan yaitu
mempersiapkan diri untuk masuk
memasuki level berikutnya. Melihat
dalam
kitab
Ulangan
28:13-14
menceritakan
bahwa
bagaimana
kesiapan untuk memasuki level
berikutnya, seperti bangsa Israel ketika
keluar dari Mesir meninggalkan status
budak dan pergi untuk menjadi
“kepala”. Artinya bahwa Entering The
Next Level bukan hanya naik ke level
berikutnya tetapi juga melibatkan
proses yang akan dialami sampai pada
betul-betul siap untuk memasuki level
berikutnya.
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Entering The Next Level
Oleh: Pdt. Paulus Budiono

mahasiswa tentunya akan menempati
level yang lebih tinggi, lebih banyak
menggunakan rasio, akalbudi, dan hati

s

yang siap untuk menempuh tingkat
berikutnya. Perkataan Musa dalam kitab

kepada

Ulangan disampaikannya kepada Bangsa

Tuhan di masa-masa pandemi

Israel setelah berjalan 40 tahun di padang

Covid-19 sekarang ini masih

belantara. Jika diperhatikan pada pasal

memberikan rahmat dan kemurahan-Nya.

pertama, memang tidak dikatakan untuk

Namun hal itu tidak menjadi penghalang

Mahasiswa STTIA tetapi kepada bangsa

atau hambatan bagi orang-orang yang siap

Israel. Tetapi karena itu merupakan

untuk menempuh level yang lebih tinggi.

Firman Tuhan, maka

Masa-masa sulit tidak dapat dicegah,

diterima setiap orang. Kenapa dikatakan

tetapi masa-masa sulit dapat dijadikan

sebagai kepala bukan menjadi ekor, tetap

ujian untuk menuju level selanjutnya.

naik bukan turun? Jawabannya karena

yalom,

puji

syukur

menjadi penting

Ulangan 28:13-14 seolah-olah

bangsa Israel selama 430 tahun di Mesir

menjadi kado bagi MABA, Mahasiswa,

bukan menjadi penduduk yang baik dan

Dosen,

beruntung melainkan menjadi budak.

staf

dan

Pimpinan

untuk

Pada zaman dahulu, bangsa Israel

memasuki level berikutnya. Keadaan
sebelumnya

akan

berbeda

dengan

begitu teraniaya di Mesir. Tetapi janji

keadaan yang akan dialami ke depan.

Tuhan

kepada

bangsa

Tentu ketika melihat ke depan, harus

mereka memasuki Tanah Kanaan ialah

mengalami suatu peningkatan. STTIA

bahwa Tuhan akan mengangkat mereka

sama levelnya dengan Universitas lain

menjadi

tetapi yang berbeda ialah tujuan dan

sebagai budak lagi. Satu level yang luar

bobot serta apa yang akan diterima. Level

biasa Tuhan janjikan. Bagi mahasiswa

seorang mahasiswa tentunya lebih tinggi

STTIA sendiri, dalam jenjang pelajaran

lagi dari level SMA. Begitu juga dengan

yang akan ditempuh ketika berjalan sesuai

kepala,

Israel

maksudnya

ketika

bukan
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struktur

yang

ditetapkan

demi

sendiri,

mengatur

membentuk mahasiswa maka mahasiswa

sendiri.

Mengapa?

dapat mengalami hal demikian. Ada Tips

diperuntukan untuk semua orang. Bahkan

yang dapat digunakan untuk mencapai

perlakuan Tuhan kepada bangsa Israel

janji Allah tersebut, yaitu pertama dengan

semua sama, tanpa memandang siapa

mendengarkan perintah Tuhan,

Musa dan siapa bangsa Israel.

kedua

kesetiaan, dan ketiga fokus.
Pertanyaan

dengan
Karena

kehendak
Alkitab

Ketika sudah masuk ke dalam
Mahasiswa,

Tanah kanaan, apakah bangsa Israel telah

apakah sudah mulai meningkat, mundur

menjadi kepala? Apakah mereka terus

atau ada dalam tanda-tanda gagal? Tuhan

naik? Ternyata tidak, ketika bangsa Israel

tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa

dipimpin oleh Yosua masuk kedalam

yang tegar tengkuk, bangsa yang hanya

Tanah Kanaan, pesan Tuhan terdapat

meraung-raung saat terkena musibah

dalam Yosua 1:7. Kisah ini harus

bahkan cepat menyimpang sesuai maunya

diketahui dengan baik bahwa kisah ini

sendiri. Itu sebabnya Tuhan berkata

ialah

kepada

sulit

kemenangan, namun setelah Yosua mati,

mendengarkan Firman Tuhan”. Iman

bangsa Israel mengalami kekalahan dan

datang dari mendengar Firman (Rom.

melakukan pelanggaran. Ini merupakan

10:17) dan tanpa perbuatan Iman akan

fakta yang nyata. Tantangan bagi Maba,

mati (Yak. 2:17). Perintah Tuhan ialah

Mahasiswa,

lakukan dengan setia maka terjadilah naik

Pimpinan

level, dan tidak turun lagi asalkan tidak

diselesaikan? Harusnya setiap pribadi

menyimpang kekanan dan ke kiri. Tuhan

jujur dan terbuka dengan keadaanya

berkata demikian karena Bangsa Israel

masing-masing. Amin. (Disadur dari

menyeberang tanpa tutunan dari Musa

pemberita firman Tuhan oleh Pdt. Paulus

sebab Musa juga sebagai pemimpin gagal

Budiono pada ibadah Pentahbisan MABA

dan tidak diperbolehkan masuk ke tanah

&

Kanaan.

Senin, 8 Januari 2021)

mereka

bagi

“tidak

terlalu

Pelajarannya bahwa jangan selalu
merasa

sebagai

seorang

pemimpin

sehingga boleh hidup sesuai kehendak
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kisah

yang

penuh

Dosen,

Staf

mampukah

Pembukaan

dengan

bahkan

semuanya

Semester

ini

pada

KESAKSIAN MAHASISWA

Oleh: Priska Sinaga

PRAKTEK PELAYANAN ONLINE DI GBI HUTAJULU
Sehubungan dengan program
Akademik STT Tabernakel Indonesia,
setiap akhir semester mahasiswa harus
melaksanakan

praktek

pelayanan.

Maka pada tanggal 04 Desember 202002 Februari 2021 kami mahasiswa/I
STT

Tabernakel

melaksanakan

Indonesia

praktek

pelayanan

offline dan online. Pelayanan offline
dilaksanan

diberbagai

kota

di

profesinya sebagai petani, pekebun
dan juga peternak.
Adapun

masalah

yang

kami

pelayan-pelayan

yang

Indonesia, seperti Toraja, Nias, Papua,

temukan,

Riau, dan Asahan. Sedangkan praktek

melayani tidak memiliki bekal teologi

pelayanan online dilaksanakan dari

yang

kampus dengan menggunakan Zoom,

kepada pelayanan gerejawi

WhatsApp, dan Instagram. Dalam hal

monoton atau berjalan di tempat,

ini, kelompok kami memilih Gereja

akibatnya berdampak buruk pada

GBI Doloksanggul sebagai pelayanan

pertumbuhan kerohanian

online. Gereja GBI Hutajulu sendiri

Ada beberapa juga masalah-masalah

terletak didesa Hutajulu, Kecamatan

lain yang kami temukan sedang

Pollung, Kab. Humbanghasundutan,

dihadapi oleh GBI Hutajulu antara

Sumatera Utara.

tersebut

lain banyaknya jemaat-jemaat yang

merupakan daerah pedesaan dengan

tidak menghadiri ibadah yang sudah

mayoritas masyarakatnya beragama

ditentukan;

Kristen Protestan dan Katolik, dengan

pendukung seperti LCD serta alat

Daerah

cukup

sehingga

kurangnya

berimbas
yang

jemaat.

fasilitas
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musik. Maka dari itu kami telah
berbagi

pengalaman

yang

kami

peroleh dari perkuliahan dan juga
pelayanan-pelayanan yang telah kami
lakukan sebelumnya.

SEMA
STT TABERNAKEL INDONESIA

Senat Mahasiswa (SEMA) adalah
organisasi tingkat kampus yang
menjadi jembatan antar
Mahasiswa dengan kampus.

VISI
Saat

ini

gereja

GBI

“MENJADI WADAH UNTUK
SALING BEKERJASAMA DALAM
TERANG KRISTUS DALAM
KREATIFITAS UNTUK
KEMAJUAN STTIA”

Hutajulu

sedang dalam proses pembangunan
gedung

gereja

yang

permanen.

Ibadah yang dilaksanakan hanya
dengan alat musik keyboard. Berikut
adalah

kegiatan

ibadah

yang
HAPPY BIRTHDAY

dilaksanakan di Gereja GBI Hutajulu,
antara lain: Ibadah Raya, Minggu
pukul
Muda,

10:00-12:00;
Sabtu

Ibadah

pukul

Kaum

19:00-20:30;

Ibadah Sekolah Minggu, Minggu
pukul 07:00-08:30.
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Yusak Kurniawan Gulo (28 Januari)



Soni Fati Bali (28 Januari)



Feberniat Gulo (05 Februari)



Vivi Alida Zebua (18 Februari)



Samuel R.S. Batubara (26 Februari)
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