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Kata Sambutan
Segala puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa kita di Sorga, atas segala anugrah dan
pemeliharaanNya atas hidup kita.
Kita juga bersyukur setelah sekian lama kita merindukan untuk membuat majalah SMTK, maka
oleh kerja sama dari kita semua,kita akan membuat edisi pertama di bulan Nopember ini.
Saya berterimakasih kepada kepala Sekolah SMTK Penabur iman dan semua Bapak/Ibu guru
SMTK PENABUR IMAN atas dukungan dan kita harapkan kedepan akan menyumbangkan
pikiran, gagasan baik berupa Artikel,khotbah dan tulisan-tulisan lainnya
Menyadari bahwa di Edisi pertama ini, pasti banyak kelemahan atau kekurangan dalam penerbitan
pertama ini, saya atas nama Tim Redaksi Majalah SMTK memohon maaf sebesar-besarnya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua, Amin..!

Pemimpin Redaksi

Pdt. Buas Siahaan, S.Th
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Ruang Guru

TIDAK MENGHAKIMI
Joyson Sibatuara, S.Pd.K

T

erkadang, dalam melihat sesuatu hal, kita bisa saja dengan otomatis membuat penilaian dan
menjengkali bahkan menghakimi sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya dapat
dibuktikan. Sebab mungkin tidak didasari dari pengetahuan yang mendasar tentang sesuatu hal
yang kita saksikan itu.
Ada suatu hal yang mungkin bisa menjadi
perenungan bagi kita dengan satu cerita berikut,
yaitu tentang seseorang pemilik anjing. Yang
mana seorang pemilik anjing ini mengalami
proses demi proses selama ia memelihara anjing
tersebut.

Keesokan harinya, ia bangun dari tidurnya dan
melihat dihalaman anjingnya sudah datang
bersama beberapa anjing lainnya yang sampai
beberapa bulan lamanya dan taka ada yang
datang mencari anjing. Lalu, ia memelihara
anjing itu.

Pada suatu saat si pemilik anjing itu mendapat
suatu tawaran dari seorang pemburu untuk
menyewa anjing tersebut untuk dibawa berburu.
Tetapi, sipemilik tidak menerima tawaran itu.
Mungkin karena ia terlalu saying dengan anjing
itu dan takut kalau dipinjamkan malah
anjingnya itu bisa celaka atau terluka.

Lalu temannya pun berkata lagi: “untunglah
anjingmu sempat hilang, ternyata ia pulang dan
membawa
teman,
sehingga
anjingmu
bertambah”.

Keesokan harinya, ia hendak memberi makan
anjing kesayangannya itu namun tak kunjung
datang hingga malam. Dengan rasa sangat sedih
ia terus menunggu kedatangan anjingnya.
Tiba-tiba
seorang
temannya
datang
menghampirinya
dan
berkata:
“itulah,
seandainya kau sewakan anjingmu, kamu sudah
mendapat untung dan anjingmu terjaga”. Ia
hanya terdiam membisu.

4|P a ge

Setelah beberapa minggu kemudian, anjing
anjing itu selalu menggonggong dengan sangat
berisik dan semua tetangga marah kepadanya an
berkata: “itulah akibatnya kalau terlalu banyak
anjing. Akhirnya menggangu ketenangan didesa
ini”.
Ternyata, keesokan harinya seluruh warga
melihat ada seekor ular yang sangat besar yang
terkujur kaku mati di halaman belakang rumah
tetangganya”.
Melihat ular itu semua warga sangat takut dan
tak terbayangkan seandainya anjing-anjing itu

tidak ada, entah siapa warga yang akan korban
ditelan ular itu. Dan warga berkata lagi: “untung
anjing-anjing itu ada. Kalau tidak, di desa ini
akanada korban yang dilahap ular itu hiduphidup”.
Dari skenario singkat ini dapat kita ambil suatu
makna, alangkah baiknya bila kita tidak terlalu
cepat menghakimi dan tidak terlalu cepat
memuji sesuatu tanpa benar-benar tau sebabakibat suatu hal tersebut. Dan bagi tiap orang
jangan cepat kecut pada sindiran dan cacian
orang agar ada keberhasilan.
Seperti Firman Tuhan
perenungan kita, dalam:

yang

dapat

jadi

Roma 14:13
Karena itu janganlah kita saling
menghakimi lagi! Tetapi lebih baik kamu
menganut pandangan ini: Jangan kita membuat
saudara kita jatuh atau tersandung!
Jadilah tenang dan milikilah hikmat
dalam berpendapat. Terima kasih Tuhan
Memberkati.
Yosua 1:9
Bukankah
telah
Kuperintahkan
kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu?
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN,
Allahmu, menyertai engkau, ke mana pun
engkau pergi."
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Ruang Guru

Perjamuan Kudus: Solusi Di Masa Pandemi
Kingson Parhusip, S.Pd.K, M.Pd
Mangaratua H Situmorang

Abstrak
Perayaan Paskah merupakan tradisi Yahudi
yang dilaksanakan oleh orang Kristen hingga
saat ini, namun makna pelaksanaannya sudah
berbeda dengan Tradisi Yahudi. Pelaksanaan
Perjamuan Kudus memiliki kaitan historis
dengan perayaan Paskah. Tulisan ini hendak
mengungkapkan fakta historis tentang perayaan
Paskah dan pemaknaan pelaksanaan Perjamuan
Kudus dan kemudian bagaimana Perjamuan
Kudus dapat dilaksanakan pada masa Pandemi
Covid 19. Sebagai orang Kristen kita bisa
memahami makna Perjamuan Kudus dan
membuat
keputusan
Rohani
tentang
pelaksanaan Perjamuan Kudus.
Pendahuluan
Perayaaan Paskah merupakan salah perayaan
yang penting dilaksanakan setiap tahun bagi
umat Kristen. Gereja saat ini merayakan Paskah
sebagai bentuk makna kehadiran Gereja itu
sendiri. Perayaan paskah yang dilaksanakan
Gereja-Gereja saat ini berbeda dengan Paskah
orang Yahudi. Orang Yahudi melaksanakan
Paskah untuk memperingati keluarnya bangsa
Yahudi dari tanah perbudakan, sedangkan
paskah bagi orang Kristen saat ini adalah
memperingati kebangkitan Tuhan Jesus. 1
Korintus 15: 14 Paulus menuliskan “ Tetapi
andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka siasialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga
kepercayaan kamu.”. Paskah umat Kristen dan
orang Yahudi memiliki makna sama-sama
merayakan kebebasan dari belenggu/ merayakan
kemenangan.
Tradisi Paskah Yahudi
Secara historis hari Paskah sudah dirayakan
oleh pemeluk agama Yahudi sejak sekitar tahun
1300 Sebelum Masehi (SM), orang Ibrani
memaknai
Paskah
sebagai
peringatan
pembebasan bangsa Israil dari tanah Mesir.
Kisah Paskah dimulai ketika Firaun, sang
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penguasa Mesir, khawatir jika ledakan
penduduk Yahudi di Mesir akan melebihi
jumlah
bangsanya
sendiri.
Untuk
mengantisipasinya, bangsa Ibrani Kuno dipaksa
menjadi budak. Tak hanya itu, setiap anak yang
lahir dari bangsa Ibrani pun harus
ditenggelamkan di Sungai Nil.
Sehari sebelum Paskah, anak sulung laki-laki
akan berpuasa sebagai bentuk peringatan atas
selamatnya mereka dari pembunuhan anak
sulung pada zaman Firaun. Orang Yahudi biasa
merayakan Paskah dengan mengadakan Seder,
yakni sebuah upacara perjamuan makan disertai
doa, minum anggur, bernyanyi, membahas
masalah keadilan sosial saat ini, dan kisah-kisah
keluaran yang ditulis dalam kitab bernama
Haggadah.
Di perjamuan itu, ada beberapa sajian yang
menjadi simbol Paskah yang dihidangkan,
misalnya roasted shank bone sebagai simbol
pengorbanan Paskah, telur yang mewakili
musim semi dan lingkaran kehidupan, sayuran
pahit sebagai tanda getirnya perbudakan,
haroset yang melambangkan mortar yang
digunakan oleh orang-orang Yahudi di Mesir,
serta karpa yang menggambarkan musim semi.
Tak hanya itu, dalam Seder, mereka juga
menyertakan tiga potong matzah, sebuah
kudapan mirip biskuit yang mewakili roti yang
dibawa orang Israel saat meninggalkan Mesir,
dan air garam sebagai symbol air mata para
budak. Mereka pun diwajibkan makan roti tidak
beragi selama tujuh hari lamanya. Selama
perayaan itu tidak boleh ada ragi di dalam
rumah.
Penentuan hari Paskah juga tertuang dalam
Alkitab (Keluaran 12:18), “Dalam bulan
pertama, pada hari yang keempat belas bulan itu
pada waktu petang, kamu makanlah roti yang
tidak beragi, sampai kepada hari yang kedua
puluh satu bulan itu, pada waktu petang.”
Dalam kalender Ibrani, bulan pertama adalah

bulan Nissan, yang biasanya jatuh di sekitar
Maret-April dalam kalender Gregorian.

Kepala rumah tangga itu menceritakan sejarah
Israel sementara mereka makan.

Di Alkitab, kisah Paskah Yahudi terekam dalam
Kitab Keluaran. Dalam kitab tersebut, Musa
adalah orang yang membantu proses pelarian
bangsa Ibrani. Menurut catatan dalam Kitab
Keluaran (1:11), bangsa Israel dipekerjakan
untuk mendirikan kota-kota pertahanan perang
bagi Firaun, yakni Pitom dan Raamses, yang
kemudian disebut Pi-Ramesses dan Per Atum.

Hari yang pertama dan yang ketujuh dari
perayaan ini dijalani seperti hari Sabat: Tidak
boleh melakukan pekerjaan dan umat itu
mengadakan pertemuan yang kudus (Kel.
12:16; Im. 23:7; Bil. 28:18, 25). Pada hari kedua
perayaan itu, seorang imam mengunjukkan
seberkas hasil pertama jelai di hadapan Tuhan
untuk menyucikan panen yang akan dimulai. Di
samping kurban-kurban yang tetap di tempat
ibadah,
setiap
hari
para
imam
mempersembahkan dua ekor lembu jantan
muda, seekor domba jantan dan tujuh ekor anak
domba sebagai kurban bakaran dan seekor
kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa
(Im. 23:8: Bil. 28:19-23).

Selama hari raya ziarah yang besar di Israel,
semua orang laki-laki diharuskan menghadap
hadirat Tuhan di tempat suci-Nya (Ul. 16:16).
Yang pertama dan terpenting dari perayaanperayaan ini adalah hari raya Paskah. Perayaan
ini menggabungkan dua upacara yang pada
mulanya
terpisah: Paskah, malam
yang
diperingati ketika malaikat kematian melewati
rumah tangga orang-orang Ibrani di Mesir,
dan Hari Raya Roti Tidak Beragi, yang
memperingati tujuh hari yang pertama dari
peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir.
Kedua perayaan ini kait mengait dengan erat.
Misalnya, ragi harus disingkirkan dari rumah
sebelum penyembelihan anak domba Paskah
(Ul. 16:4). Karena itu, jamuan Paskah itu sendiri
diadakan dengan roti yang tidak beragi (Kel.
12:8). Akhirnya, umat Israel menggabungkan
kedua perayaan ini menjadi satu.
Perayaan yang besar ini mulai pada senja hari
ke-14 bulan Abib (yang dianggap sebagai
mulainya hari ke-15). Anak domba itu
disembelih tepat sebelum matahari terbenam
(Kel. 12:6; Ul. 16:6) dan dipanggang
seanteronya lalu dimakan dengan roti tidak
beragi dan sayur pahit. Upacara ini penuh
simbolisme: darah binatang itu melambangkan
penyucian dari dosa. Sayur pahit melambangkan
pahitnya perhambaan di Mesir. Dan roti tidak
beragi merupakan lambang kemurnian.
Seluruh keluarga mengambil bagian dalam
jamuan malam Paskah itu. Apabila keluarga itu
kecil, tetangga-tetangga bergabung dengan
mereka sampai ada orang cukup untuk
memakan seluruh anak domba itu (Kel. 12:4).
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Pada Perjanjian Baru Paskah menunjukkan
pengorbanan Tuhan Jesus di kayu salib.
Pengorbanan itu membebaskan manusia dari
seluruh perbudakan Dosa. Paskah adalah
tindakan Allah yang menyelesaikan dosa
manusia, dengan mengorbankan AnakNya yang
tunggal yaitu Jesus Kristus. Dengan peristiwa
kebangkitan di antara orang Mati, Maka Allah
telah melakukan pekerjaan perdamaian.
Paskah memiliki makna Allah yang tidak
terbatas menjadi terbatas dalam Jesus Kristus.
Kematiannya membuktikan kasihNya untuk
menyelamatkan manusia. Kematiannya menjadi
jembatan manusia yang diselamatkan dengan
dengan Allah. Makna paskah juga berarti
kembalinya manusia kepada ciptaan semula
bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan
rupa Allah (imago Dei), Paulus menegaskan “
jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah
ciptaan baru, yang lama sudah berlalu
sesungguhnya yang baru sudah datang”. Allah
tidak memandang kerusakan yang sudah dibuat
manusia, Ia menempatkan manusia pada
lembaran baru. Segala dosa-dosa manusia sudah
dihapuskan. Orang Kristen di Gereja-Gereja
saat
ini
merayakan
Paskah
dengan
melaksanakan Perjamuan Kudus. Meskipun
Perjamuan Kudus dapat dilaksanakan kapan
saja namun setiap pelaksanaan Paskah pasti
akan dilaksanakan Perjamuan Kudus.

Perjamuan Kudus
Sakramen yang dilakukan oleh Kristen
Protestan terdapat
dua sakramen yaitu
Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus.
Sakramen adalah tanda-tanda suci yang
kelihatan dan materai yang sudah ditetapkan
oleh Allah, dengan tanda suci tersebut jemaat
mengingat bahwa pengorbanan yang dilakukan
oleh Yesus Kristus kepada umat manusia
sebagai pengampunan dan hidup yang kekal
oleh karena anugerahNya. Perjamuan Kudus
diberikan kepada orang yang membenci
dosanya, walaupun
hidup
dalam
dosa,
manusia yang tetap percaya bahwa ada
pengampunan
dariNya
dan
kelemahan
telah
ditutupi
oleh
sengsara
dan
kematianNya. Pemaknaan Perjamuan Kudus
bukan berhenti pada saat ini tetapi semakin
lama semakin diteguhkan imannya dan
berusaha memperbaiki hidupnya.
Perjamuan suci merupakan bagian dari tradisi
Yahudi, perjamuan dimulai dengan pengucapan
syukur atas kebaikan Allah. Perjamuan
Paskah dalan Perjanjian Lama (Keluaran
12:1-28; 43-49) setiap rumah tangga
menyediakan
seekor
domba
setelah
disembelih kemudian dibawa ke dalam bait
suci yerusalem kemudian dimakan oleh
kelompok-kelompok
keluarga.
Dalam
Perjanjian
baru,
melanjutkan
tradisi
perjamuan suci.
Yesus memerintahkan para pengikut-Nya
untuk membaptis dan melakukan kembali
Perjamuan
malam menjelang penyaliban.
Kata “sakramen” menunjuk kepada arti
“tanda yang suci” hal ini digunakan dalam
ketentaraan Roma sebagai sebutan untuk
sumpah setia kepada kaisar. Tertulianus
adalah orang yang pertama menggunakan istilah
sakramen. Sakramen digunakan sebagai
terjemahan dari istilah Yunani musterion yang
berarti misteri. Orang Kristen meminjam
istilah ini dari agama helenis kuno yaitu
nama untuk upacara suci. Makna “sakramen”
bukan hanya sekedar “tanda/ritual” tetapi
mempunyai makna sebagai tindakan suci yang
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mengubah kehidupan orang-orang yang ikut
ambil bagian dan percaya.
Kesakralan terjadi ketika jemaat beribadah
kepada Tuhan, seolah-olah manusia merasakan
kehadiran-Nya. Situasi seperti ini tidak dapat
dijelaskan tanpa merasakan langsung dalam
sebuah ibadah. Mungkin akan terasa berbeda
ketika ibadah hanya merupakan suatu ritual
yang
menjadi
kebiasaan
sehingga
pemaknaannya
kurang.
Simbol
yang
mempunyai makna bagi jemaat seperti roti
dan anggur dalam Perjamuan Kudus sangat
terasa kebersamaan dengan yang adikodrati.
Istilah sakramen diberi arti cukup luas,
dimaksudkan sebagai suatu cara berfikir,
alam pikiran, materi berupa benda atau
perbuatan dirasakan dan dialami sebagai
pernyataan dan penampakan suatu yang
transenden. Sakramen adalah alat pelayanan
yang dikhususkan dalam karya penyelamatan
Allah di dunia ini. Alat yang digunakan
adalah roti (melambangkan tubuh Kristus)
dan anggur (melambangkan darah Kristus)
sebagai unsur dasar. Hal ini menunjuk pada
keyakinan bahwa penyaliban dan kematian
Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia,
makan dan minum bersama dalam meja
Perjamuan melambangkan kehidupan keluarga
Allah, dan Sakramen Perjamuan mengacu
pada perjamuan yang sempurna di sorga.
Sakramen Perjamuan Kudus mempunyai
makna jika orang yang mengikuti Perjamuan
Kudus sungguh-sungguh beriman (1 Kor 10:
16-22).
Perjamuan Kudus termasuk dalam struktur
ibadah Kristen. Asal usul ibadah sinagoge
Yahudi yaitu untuk memenuhi fungsi
nasionalis. Selama orang-orang Yahudi
dalam pembuangan Babel, tidak ada tempat
untuk memberikan persembahan korban oleh
karena itu mereka membangun sinagoge sebagai
sarana untuk mempertahankan hidup. Bagi
Orang Israel, sinagoge digunakan sebagai
tempat untuk menyampaikan doa bersama
untuk mengingat tindakan-tindakan Allah
kepada merreka. Dengan ibadah orang
Israel semakin memperkuat persatuan dari

satu gererasi ke generasi yang lain. Orangorang Yahudi di pembuangan rindu akan
negeri leluhurnya berkumpul untuk membaca,
merenung dan bersukacita atas apa yang Allah
telah perbuat bagi mereka.
Dalam ibadah, sinagoge berfungsi untuk
menguatkan dan mengingatkan umat terhadap
cerita-cerita masa lampau. Allah yang hadir
pada masa lampau juga tetap hadir dalam
ibadah masa kini. Orang-orang Kristen yang
bertobat dari Yudaisme benar-benar akrab
dengan pola ibadah sinagoge. Kis 2:46
“Dengan bertekun dan dengan sehati mereka
berkumpul tiap -tiap hari dalam Bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masingmasing secara bergilir dan
makan bersama-sama dengan gembira dan
dengan tulus hati.” Salah
satu
cara
pengungkapan iman jemaat yaitu melalui
bentuk atau model sebuah ibadah. Sebagai
contoh dalam gereja kuno pemahaman
bahwa roti dan anggur Perjamuan Kudus,
Orang percaya menerima tubuh dan darah
Kristus yang sudah rela mati untuk menebus
dosa umat manusia. Perjamuan Kudus
dipercaya sebagai sarana untuk memperoleh
keselamatan, oleh sebab itu perayaan Perjamuan
Kudus ini menjadi puncak kebaktian,
terdapat hubungan yang erat antara ajaran
gereja dengan sebuah kebaktian.
Menurut Calvin salah seorang tokoh reformasi
sola gratia (keselamatan oleh karena kasih
karunia) melihat cara pandang yang lain
mengenai
Perjamuan
Kudus
di dalam
manusia memperoleh keselamatan, dan
perubahan paradigma atau cara pandang
mengenai Perjamuan Kudus menjadi dorongan
untuk mengubah rumusan di dalam ibadah.
Sola scriptura (manusia dapat memahami
tentang Allah dari Firman Allah yang
terdapat dalam Alkitab) yang membuat
khotbah menjadi bagian yang penting bagi
sebuah ibadah. Sakramen adalah tanda yang
diberikan Kristus untuk menunjuk pada
penyelamatan manusia, yang memateraikan
keselamatan ini dalam diri orang percaya.
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Sakramen yang merupakan kesaksian tentang
perjanjian yang telah diadakanNya
dengan
manusia
dan
yang
telah
di
teguhkanNya melalui kematianNya. Calvin
mengatakan: sakramen
akan memperkuat
dan
mempertebal iman. Sakramen dalam
ibadah tentunya akan berfungsi seperti itu
karena adanya Roh Kudus yang bekerja dalam
hati orang Kristen. Sakramen
Perjamuan
Kudus termasuk dalam aspek persekutuan
dalam gereja. Gereja disebut sebagai
persekutuan
orang
kudus
(communion
sanctorum). Perjamuan Kudus sebagai tradisi
makan bersama yang dilakukan Yesus kepada
murid-murid-Nya. Perjamuan Kudus tetap
bertahan dalam liturgi gereja untuk selalu
merenungkan pengorbanan Yesus di kayu salib.
Yesus hadir di dunia untuk menebus dosa
umat manusia sehingga aspek persekutuan
tetap terjaga bukan lagi aspek keterasingan.
Makan
bersama
ini
mempunyai
arti
keterbukaan. Segala yang tersedia di atas
meja makan terlihat jelas dan juga sebagai
perekat sosial. Fungsi perekat sosial disini
adalah mengingat anggota keluarga yang lain
ketika makan bersama. Seseorang tidak
dapat makan sebanyak-banyaknya tanpa
memperhatikan orang lain yang berada di
meja makan. Segala yang ada disesuaikan
sehingga cukup dan semua mendapat bagian
yang sama. Rasa lapar sebelum makan dan
kenyang setelah makan dapat dirasakan
bersama-sama. Yudas pergi setelah menerima
roti dan membelakangi Tuhan. Bentuk makan
bersama di atas meja perlu dilakukan
sehingga tidak ada yang tersembunyi.
Dalam
kebudayaan
Perjamuan
Kudus
masa
kini
beberapa
gereja sudah
menggunakan sloki sebagai ganti cawan
yang digunakan oleh jemaat. Penggunaan
cawan tetap ada tetapi hanya sebagai simbol
di depan atau pendeta hanya mengangkat
cawan tetapi ketika membagikan kepada
jemaat sudah menggunakan sloki. Simbol
cawan yang digunakan oleh pendeta tidak
akan berubah karena formulasi kalimat
pengantar sebelum jemaat minum anggur
Perjamuan Kudus masih sesuai dengan teks
Alkitab. Penggunaan cawan menjadi sloki

dipengaruhi oleh perkembangan jumlah
anggota jemaat. Terdapat tiga tata cara
dalam Sakramen Perjamuan Kudus: pertama,
roti dicelupkan dalam cawan yang berisi
anggur kemudian jemaat memakan roti yang
sudah tercampur oleh anggur, jemaat tidak
menggunakan cawan.
. Kedua, cawan
diedarkan kepada jemaat, biasanya tata cara
ini dilakukan oleh Gereja pada masa awal.
Ketiga, jemaat menggunakan sloki, cawan
hanya sebagai simbol di depan. Biasanya tata
cara ini dilakukan oleh Gereja masa kini
yang sudah terpengaruh oleh perkembangan
ilmu pengetahuan (kesehatan) dan ingin cepat
selesai.

Pelaksanaan Perjamuan Kudus Masa
Pandemi Covid 19
Pada masa pandemik saat ini, pelaksanaan
Perjamuan Kudus tidak bisa dilakukan seperti
yang sudah dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan
mesti tetap mengacu pada protocol kesehatan
dan setiap orang dapat mengikuti dengan rasa
aman dan nyaman. PGI memberikan tiga
alternatif pilihan yang bisa dilakukan gereja
untuk merayakan Paskah tahun 2020
ini. Pertama, menunda Perjamuan Kudus
hingga
masalah
pandemi
Covid-19
selesai. Kedua, melaksanakan Perjamuan Kudus
di rumah masing-masing. Ketiga, Perjamuan
Kudus secara Spiritual (Spiritual Communion).
“Apa pun yang menjadi pilihan yang diambil
oleh gereja, hal itu tidak mengurangi kehadiran
Kristus, yang sudah bangkit, dalam persekutuan
keluarga-keluarga sebagai Umat Kebangkitan
dan Umat Berpengharapan,” kata Pdt. Gomar
dalam Pesan Paskah 2020 lalu dan Tuntunan
Merayakan Sakramen Perjamuan Kudus di
Masa Pandemi Covid-19.
Tinjauan Teologi dari pesan PGI tersebut
yakni:Pertama, penundaan
pelaksanaan
sakramen Perjamuan Kudus tidak melanggar
prinsip-prinsip teologi Kristen atau ajaran
Alkitab. PGI menjelaskan, pada awal gereja,
Perjamuan Kudus biasanya dilaksanakan
seminggu sekali, tetapi seiring perkembangan
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waktu, gereja-gereja menjadi lebih terbiasa
melaksanakannya sebulan sekali atau tiga bulan
sekali. Kedua, pelaksanaan Perjamuan Kudus di
rumah masing-masing mengacu pada Jemaat
Kristen mula-mula bersekutu di rumah-rumah
untuk berdoa dan memecahkan roti (Kisah Para
Rasul 2: 42 dan 46). Adapun hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam pelaksanaan Perjamuan
Kudus dalam ibadah di rumah seperti:
A. sebagai ganti Perjamuan Kudus, keluarga
dapat melaksanakan perjamuan kasih di rumah
untuk mensyukuri pengorbanan Kristus. Seperti
tubuh Kristus yang dibagi-bagi untuk dunia,
momen perjamuan kasih ini dapat dijadikan
kesempatan untuk berbagi dengan mendukung
pelayanan kasih (diakonia).
B. Beberapa gereja telah mempraktikkan
sakramen Baptisan Kudus darurat oleh penatua
atau warga sidi berdasarkan pemahaman bahwa
semua orang percaya adalah imam di hadapan
Allah (1 Petrus 2:9), sehingga dalam kondisi
darurat dapat melaksanakan pelayanan yang
lazimnya dilakukan oleh pendeta atau pelayan
tahbisan. Berdasarkan tradisi ini, dapat pula
dipertimbangkan model Perjamuan Kudus yang
dilayankan oleh warga non-tahbisan yang sudah
naik sidi dengan kewenangan yang diberikan
oleh gereja. Dalam hal ini, sinode masingmasing menyiapkan liturgi khusus untuk model
ini.
C. Alternatif lainnya adalah melaksanakan
perjamuan kasih di rumah, yang dilayani oleh
kepala keluarga atau warga sidi yang ditunjuk
atas nama keluarga. Roti dan anggur Perjamuan
Kudus yang disediakan gereja dan dilayankan
oleh pendeta atau pelayan tahbisan dibagikan

kepada keluarga-keluarga yang melaksanakan
ibadah sesuai dengan liturgi yang disediakan
oleh sinode masing-masing.
D. Di era digital atau online, pilihan lainnya
adalah kehadiran pemimpin ibadah secara
virtual membacakan formula konsekrasi bagi
jemaat yang bersekutu bersama-sama di ruang
virtual yang sama, menyiapkan roti dan
anggurnya di rumah, dan menikmati Perjamuan
Kudus bersama. Perjamuan Kudus dilakukan
dengan cara jemaat (bersama keluarga
inti/serumah) menyiapkan secara mandiri roti
dan anggur/minuman warna merah lambang
darah Yesus di rumah masing yang akan
dipimpin
oleh
pendeta
secara live
streaming atau online. Jika jemaat kesulitan
untuk memperoleh anggur dan roti karena
keadaan darurat ini dapat digantikan air tehdan
roti/kue sebagai lambang darah dan tubuh
Tuhan Yesus.
Ketiga, Perjamuan Kudus secara Spiritual
adalah keinginan kuat untuk menerima Kristus
dalam Perjamuan Kudus dan sebuah cinta yang
merangkul kita seolah kita sendiri telah
menerima-Nya. Dalam praktik ini, kasih Allah
memenuhi kerinduan yang sangat besar akan
Perjamuan Kudus melampaui syarat kehadiran
ragawi. Momen ini dapat disiapkan dalam
liturgi, seperti yang ditegaskan oleh Bapa
Gereja Augustinus, “Percayalah, dan engkau
sudah menerimanya.” Pilihan ini bisa mengisi
kerinduan umat sampai Perjamuan Kudus
secara ragawi sudah dimungkinkan kembali.
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Kesimpulan
Di akhir tulisan ini kesimpulan yang
dapat di ambil yakni Pertama pelaksanaan
Perjamuan Kudus diberikan kepada orang yang
membenci dosanya, walaupun hidup dalam
dosa,
manusia
yang
tetap
percaya
bahwa
ada pengampunan dariNya dan
kelemahan telah ditutupi oleh sengsara
dan kematianNya. Pemaknaan Perjamuan
Kudus bukan berhenti pada saat ini tetapi
semakin
lama
semakin
diteguhkan
imannya
dan
berusaha
memperbaiki
hidupnya. Simbol yang mempunyai makna
bagi jemaat seperti roti dan anggur dalam
Perjamuan Kudus sangat terasa kebersamaan
dengan yang adikodrati. Kedua Perjamuan
Kudus sebagai ucapan syukur dan berkat atas
keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Jesus
Kristus . Waktu kita masuk dalam perjamuan
kudus, pada saat yang sama kita sedang
menyatakan berkat TUHAN dalam hidup kita,
dan sekaligus rasa syukur atas segala
keselamatan yang kita terima. Markus 14 : Dan
ketika Jesus dan murid-murid-nya sedang
makan, Jesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecahmecahkannya lalu memberikannya
kepada mereka dan berkata: "Ambillah, inilah
tubuh-ku." Sesudah itu Ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada
mereka, dan mereka semuanya minum dari
cawan itu.". Ketiga, Pengakuan dan penyerahan
kita untuk melakukan kehendak dan misi-nya.
Menerima perjamuan kudus juga merupakan
kesediaan kita untuk melakukan perintah Tuhan.
Keempat, Perjamuan Kudus dapat dilakukan
sesuai dengan kondisi masing-masing Gereja,
tanpa ada halangan dari ancaman Pandemi
Covid 19. Perjamuan kudus dapat dilaksanakan
dan dipimpin oleh Kepala Keluarga/ yang telah
pernah menerima Perjamuan Kudus. Menjadi
alternatif pelaksanaan Perjamuan Kudus pada
masa pandemi Covid-19 saat ini. Setiap warga
Gereja mesti memahami makna Perjamuan
Kudus dan dengan kesungguhan hati bertekad
memperbaiki kehidupannya setiap hari.

Ruang Guru

BERKAT BAGI ORANG YANG TAKUT AKAN TUHAN
Hesti Sirait, S.Th, M.Pd

B

anyak orang Kristen tidak memahami dengan benar bahwa Tuhan Allah adalah sumber
segala berkat. Dan masih ada orang yang mengaku sebagai orang Kristen sejak lahirnya

masih mencari berkat dari roh-roh nenek moyangnya dan dari tempat-tempat yang dianggap sakral
atau memiliki kekuatan gaib. Padahal ini sudah bertentangan dengan Firman Tuhan. Sering kali
alasannya bahwa kalau hanya berdoa saja kepada Tuhan belum tentu diberikan, dan meminta
kepada roh atau tempat gaib, atau juga dengan bertanya kepada dukun merupakan jalan Tuhan
memberkati mereka. Mereka memakai ayat firman Tuhan dalam Matius 10:16 “…….cerdik seperti
ular dan tulus seperti merpati” yang disalah artikan. Dan pemahaman ini ditanamkan juga pada
generasi muda.

Hal lain dalam kehidupan generasi muda yang
sering terjadi adalah menghalalkan segala cara
untuk mencapai keinginannya. Bahkan cara
yang dipakai sering merugikan orang lain dan
bertentangan
dengan
Firman
Tuhan.

Tuhan juga memahami hal tersebut, bahkan Dia
lebih tahu apa yang kita inginkan sebelum kita
sendiri mengajukannya kepada Tuhan. Tetapi
Tuhan memiliki syarat tertentu untuk kita boleh
menerima berkat yang dijanjikan Tuhan kepada

Kecanggihan teknologi juga sering membuat
generasi muda tidak peduli lagi tentang ajaran
Firman Tuhan karena segala sesuatu dapat
diperoleh dengan sangat mudah.

kita. Dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian
Baru, selalu ada perintah dulu baru diikuti
dengan janji berkat. Janji Tuhan itu kita yakini
Iya dan Amen. Mari kita pahami apa yang
menjadi syarat Tuhan pada kita untuk
mendapatkan berkat Tuhan.

Berkat adalah sesuatu yang semua orang
menginginkannya. Saat kita bekerja tujuan kita
ingin mendapat gaji yang bagus. Dalam
melakukan sesuatu kita juga mengharapkan
berkat, imbalan yang baik dan menguntungkan
bagi diri kita. Dalam hal mengikut Tuhan, itu
pun sangat kita harapkan. Ketika kita rajin
berdoa dan beribadah, kita berharap Tuhan
memberikan berkatNya sesuai dengan keinginan
kita. Namun saat kita tidak mendapatkan apa
yang menjadi keinginan kita, kita merasa Tuhan
tidak adil kepada kita. Hal ini lumrah, karena
kita memang manusia
yang memiliki
keinginan-keinginan.
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Sebelum kita tahu berkat-berkat yang dijanjikan
oleh Tuhan pada kita, mari kita pahami dulu apa
yang dikatakan Alkitab tentang arti dan cirri-ciri
orang yang takut akan Tuhan, antara lain :
1. Menjauhi kejahatan (Amsal 16:6)
2. Amsal 8:13 “…..membenci kejahatan; aku
benci kepada kesombongan, kecongkakan,
tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh
tipu muslihat”.
3. Tidak merugikan orang lain (Imamat 25:17)

Akhirnya kita akan melihat beberapa janji
Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan antara
lain :
A. Berbahagia dan mewarisi bumi
( Mazmur 25: 12-14 )
“ Siapakah orang yang takut akan Tuhan ?
kepadanya Tuhan menunjukkkan jalan yang
harus dipilihnya “ (Mazmur 25:12).
Dari ayat ini kita diberitahukan oleh pemazmur
bahwa Tuhan akan menunjukan jalan yang
harus dipilih oleh orang yang takut akan Tuhan.
Dalam kehidupan kita seringkali kita bingung
dalam menentukan pilihan yang benar. Apalagi
saat kita menghadapi sesuatu masalah yang
sangat berat, kita lebih terfokus pada masalah
kita sehingga kita tidak lagi bisa melihat jalan
keluarnya. Kita sering menjadi bingung, putus
asa, kecewa bahkan ada orang yang mengambil
jalan pintas dengan bunuh diri karena tak
sanggup menanggung masalahnya.
Saat ini Tuhan memberitahukan pada kita jika
sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan
Tuhan dan menyerahkan semua masalah kita
kepada Tuhan maka Tuhan akan membuka jalan
keluar yang pasti yang membawa kita pada
kemenangan atas masalah kita. Tuhan akan
menunjukkan jalan itu melalui Firman Tuhan,
melalui orang-orang yang Tuhan utus, melalui
kejadian-kejadian yang tak pernah terpikirkan
oleh kita dan banyak lagi cara Tuhan untuk
menolong kita.
Mazmur 25 : 13a menyatakan “ orang itu
sendiri akan menetap dalam kebahagiaan”.
Mungkin jalan yang Tuhan tunjukkan kepada
kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan
tapi kalau kita tetap tunduk dan takut pada
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Tuhan dengan mengikuti jalanNya maka jalan
itu akan membawa kita kepada kebahagiaan.
Manusia berusaha kerja siang dan malam
supaya mendapat harta, kekayaaan dan
kedudukan. Tujuannya adalah supaya mereka
merasa bahagia. Tapi ternyata ketika kekayaan
diperoleh, kekuatiran timbul. Ketika kedudukan
didapat, ketakutan akan dijatuhkan timbul.
Artinya hal-hal dunia ini tidak dapat
memberikan kebahagiaan pada manusia. Harta
kekayaan tidak bertentangan dengan Firman
Tuhan, karena orang-orang pilihan Tuhan
diberkati menjadi orang-orang kaya. Misalnya,
Abraham, Ishak dan yang lainnya. Abraham
sebagai bapa orang percaya memiliki banyak
ternak, memiliki banyak pembantu. Ishak
mewarisi harta kekayaan bapaknya Abraham.
Mereka bahagia karena mereka Takut akan
Tuhan. Harta kekayaan mereka tidak menjadi
sesuatu hal yang membuat mereka lupa akan
Tuhan.
Bahkan
mereka
selalu
mempersembahakan yang terbaik dari harta
kekayaan mereka yang paling baik.
Kedudukan juga bukan hal yang Tuhan tidak
sukai. Bahkan dalam Ulangan 28:13 Tuhan
berfirman “ Tuhan akan mengangkat engkau
menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau
akan tetap naik dan bukan turun, apabila
engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu,
yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan
dengan setia “. Janji ini disampaikan Tuhan
kepada Bangsa Israel yang telah Dia tuntun
keluar dari perbudakan Mesir. Dan hal ini
terbukti sampai saat ini, bahwa orang-orang
Yahudi yang taat kepada Tuhan Allah selalu
menjadi orang-orang yang sukses dalam
bidangnya masing-masing. Misalnya, Biil gate,

pemilik Microsof yang sudah dipakai oleh
seluruh dunia dalam dunia computer, dia adalah
seorang keturunan Yahudi yang taat.
Daud dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja
atas bangsa Israel. Tapi kedudukannya menjadi
raja tidak membuat Daud jauh dari Tuhan.
Bahkan Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat
dia meminta hikmat dalam memerintah.
Jadi kekayaaan dan keduddukan yang disertai
hati yang takut akan Tuhan akan membawa
pada kebahagian. Kemiskinan dan kekurangan
juga bisa membuat kita bahagia ketika kita
memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang
memiliki hati yang takut akan Tuhan akan
mensyukuri apapun yang dia miliki dalam
hidupnya.
Mazmur 25 : 13b menyatakan “dan anak
cucunya akan mewarisi bumi “
Mewarisi bumi boleh kita makna sebagai orang
yang memiliki kedudukan, dihormati oleh
orang. Salomo mewarisi tahta Daud sebagai raja
atas Israel sesuai dengan janji Tuhan karena hati
Daud yang takut akan Tuhan. Rehabeam, anak
Salomo juga mewarisi tahta kerajaan Israel yang
utuh karena Salomo takut akan Tuhan. Tapi
Rehabeam tidak dapat mewariskan kerajaan
Israel dengan utuh karena Rehabeam tidak takut
akan Tuhan. Rehabeam lebih mendengarkan
nasehat orang-orang muda yang tidak takut akan
Tuhan sehingga kerajaannya terbagi dua.
Mewarisi bumi bisa juga diartikan mewarisi
kekayaa n yang ada di bumi ini. Kebanyakan
orang tua ingin sekali mewariskan harta
kekayaannya kepada anak-anaknya. Baik orang
yang memiliki harta sedikit apalagi orang yang
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memiliki harta yang banyak. Keinginan mereka
adalah keturunan mereka dapat menikmati hasil
jerih payahnya dan dapat menjaga dan
mengembangkannya. Itu adalah keinginan yang
baik dari orang tua. Tetapi apakah itu dapat
terwujud ? Ketika harta itu didapat dengan cara
yang benar dan orang tuanya adalah orang yang
takut akan Tuhan maka kita dapat
memperhatikan bahwa usaha atau harta dari
orang tuanya itu dapat dinikmati oleh anakanaknya bahkan dapat dikembangkan oleh anakanaknya dengan baik. Hal itu karena orang
tuanya takut akan Tuhan dan mendidik anakanaknya untuk takut akan Tuhan. Dalam didikan
takut akan Tuhan tentunya orang tuanya akan
mengarahkan
anaknya
untuk
dapat
mempertanggungjawabkan
harta
yang
diwariskannya itu, baik kepada orang tuanya,
apalagi kepada Tuhan. Karena mereka
menyadari semua yang mereka miliki adalah
berkat dari Tuhan.
Sekarang kita perhatikan orang yang
mendapatkan hartanya dari cara yang tidak
benar, misalnya dari korupsi, dari mencuri, dari
menjual Narkoba. Anak-anak mereka akan
menikmati harta tersebut dan menghabiskannya.
Dan pada saat nya mereka tidak memiliki apaapa. Seperti ada kata-kata sindiran yang sering
diucapkan orang “uang setan dimakan setan”.
Harta yang didapat dari jalan yang tidak sesuai
dengan Firman Tuhan akan membawa
kebinasaan bagi anak-anak mereka.
B. Dilepaskan dari bahaya maut dan
dipelihara pada masa kelaparan
( Mazmur 33:18-19)
Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut
akan Tuhan dan Dia mengawasinya selalu. Saat

bahaya maut mau menghampiri orang yang
takut akan Tuhan, Tuhan membuat suatu cara
sehingga orang tersebut terhindar dari maut.
Daud selalu dikejar-kejar oleh raja Saul untuk
dibunuh tetapi Tuhan selalu menyelamatkan raja
Daud dari rencana pembunuhan raja Saul.
Melalui Yonatan, anak raja Saul sendiri, Tuhan
memberitahukan Daud tentang rancana jahat
tersebut dan menyuruh Daud lari dari Jerusalem.
Disaat pasukan raja Daud kehabisan makanan,
Tuhan memberikan perbekalan makanan
melalui Abigail, isteri dari Nabal (1 Samuel 25 :
2-36 ) sehingga mereka tidak kelaparan dan
dapat melanjutkan pelarian mereka dari Raja
Saul yang ingin membunuh Daud.
Nabi Elia diberikan makan oleh Tuhan melalui
burung gagak ketika bangsa Israel mengalami
kekeringan dan kelaparan yang sangat dasyat ( 1
Raja-raja 17 : 1-6 ). Yakub dan keturunannya
dipelihara Tuhan dari kelaparan, karena Yusuf
yang telah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin
atas Mesir ( Kejadian 45 : 4-28).
C. Malaikat Tuhan menjaga orang yang
takut akan Tuhan ( Mazmur 34: 8-10 )
Tuhan
akan
memerintahkan
malaikatmalaikatnya untuk menjaga dan menolong
orang yang takut akan Dia. Ketika Tuhan Allah
ingin membinasakan orang-orang Sodom dan
Gomora, Tuhan m emerintahkan malaikatnya
untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya.
Ketika orang-orang Sodom menyerang rumah
Lot, malaikat Tuhan yang
maju
melawan
orang-orang Sodom yang dursila itu dan Lot
beserta seluruh keluarganya dilepaskan dari
serangan orang Sodom ( Kejadian 19 :1-29 ).
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D. Diberikan Hikmat ( Amsal 1: 7; 9: 10-11;
15:33)
Tuhan juga memberikan hikmat kepada orang
yang takut akan Tuhan. Raja Salomo ketika
memerintah sebagai raja atas bangsa Israel,
meminta hikmat kepada Tuhan agar dia mampu
menyelesaikan
semua
masalah
yang
dihadapinya sebagai seorang raja (1 Raja-raja
3:1-15). Dan hikmat Salomo termasyur sampai
ke segala bangsa. Hal ini dikuatkan dengan
kedatangan ratu negeri Syeba ke Israel yang
bertujuan untuk menguji Salomo dengan tekateki ( 1 Raja-raja 10:1-13 ).
Empat sekawan yang dibuang ke Babel dan
diangkat oleh raja Nebukadnezar sebagai
ilmuwan dan penasehat raja yaitu Daniel,
Hananya, Misael dan Azarya. Keempat sekawan
ini takut akan Tuhan. Mereka tidak mau
menajiskan diri dengan makanan raja. Mereka
rela makan makanan yang sederhana asal tidak
bertentangan dengan Firman Tuhan. Karena
mereka lebih takut kepada Tuhan dari pada
perintah raja. Sehingga mereka diberi hikmat
oleh Tuhan sepuluh kali dari peserta lainnya
(Daniel 1: 1-21). Hati Yang takut akan Tuhan
yang dimiliki mereka juga dibuktikan oleh
mereka ketika diperhadapkan dengan dapur
perapian yang menyala-nyala. Sadrakh, Mesakh
dan Abednego memilih dibuang kedalam dapur
perapian dari pada harus menyembah patung
yang dibuat oleh raja. Bahkan mereka berkata
“Jika Allah kami yang kami puja sanggup
melepaskan kami, maka IA akan melepaskan
kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan
dari dalam tanganmu, ya raja. Tetapi
seandainya
tidak,
hendaklah
tuanku
mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan
memuja dewa tuanku, dan tidak akan

menyembah patung emas yang tuanku dirikan
itu” Daniel 3:17-18. Dari Firman Tuhan ini
juga kita dapat melihat bagaimana Tuhan
mengutus malaikatNya untuk menjaga ketiga
hambaNya yang takut akan Tuhan itu ( Daniel
3:24-25) karena ketika mereka didalam
perapian, raja Nebukadnesar melihat ada empat
orang yang didalam perapian. Tetapi saat raja
memerintahkan mereka keluar dari perapian,
yang keluar hanya Sadrakh, mesakh dan
Abednego tanpa ada luka sedikit pun.
E. Merasakan ketentraman ( Amsal 14: 2627; 15: 16-17 )
Orang memiliki hati yang takut akan Tuhan
akan merasa tentram dan damai karena orang
tersebut tidak kuatir akan apapun juga. Dia
percaya Tuhan akan selalu memelihara
hidupnya kapanpun dan dimanapun. Orang yang
takut akan Tuhan akan menjaga sikap dan
tingkah lakunya sesuai dengan firman Tuhan
sehingga dia tidak takut kalau dia akan memiliki
musuh, karena orang takut akan Tuhan pasti
suka berdamai. Bagi orang yang takut akan
Tuhan, kekayaannya bukan suatu hal yang harus
dikuatirkan kerena ia meyakini semua dari
Tuhan dan Tuhan pasti memeliharanya.
F. Diperdaamaikan oleh Tuhan dengan
musuhnya ( Amsal 16:6-7)
Tuhan sumber damai sejahtera mampu
memperdamaikan orang yang bermusuhan.
Orang takut akan Tuhan pastilah memiliki
kerendahan hati dan mau meminta maaf terlebih
dahulu kepada orang yang berseteru dengan
dirinya meskipun mungkin bukan dirinya yang
melakukan kesalahan. Maka Allah yang akan
bekerja dalam hati musuh kita sehingga musuh
kita mau berdamai dengan kita.
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Esau sangat membenci adiknya Yakub dan
ingin membunuhnya karena yakub telah
mencuri berkat yang seharusnya menjadi
miliknya sehingga Yakub harus melarikan diri
dari keluarganya (Kejadian 27:41-46). Tetapi
ketika Yakub menjadi orang yang takut akan
Tuhan dengan mentaati ibunya untuk tidak
mengambil isteri dari bangsa lain tetapi
mengambil anak perempuan pamannya menjadi
isterinya walau Yakub harus membayar dengan
sangat mahal untuk hal itu. Yakub harus bekerja
bagi Laban, Pamannya dan harus ditipu
(Kejadian 29:1-35). Yakub juga taat kepada
Tuhan maka Tuhan memberikan Yakub hikmat
sehingga Esau, kakaknya tidak membunuh dia
bahkan memeluk dia dengan kasih seorang
kakak ( Kejadian 33:1-20).
G. Menyembuhkan
tubuh
dan
menyegarkan tulang ( Amsal 3:7-8 )
Firman Tuhan dalam Amsal 3: 7 menyatakan
bahwa ketika kita takut akan Tuhan dan
menjauhi segala kejahatan maka Tuhan akan
menyembuhkan kita dan menyegarkan kembali
tulang kita. Ketika Ayub dicobai oleh iblis
dengan penyakit, Ayub tetap menjaga hatinya
untuk tetap percaya dan takut akan Tuhan. Ayub
tidak
mempersalahkan
Tuhan
apalagi
menghujat. Ayub menerima pencobaan itu
sebagai hal yang merupakan hak Tuhan atas
dirinya ( Ayub 1: 20-22). Sehingga ketika Ayub
mengakui kuasa Tuhan atas dirinya, Tuhan
menyembuhkan dia dari penyakitnya dan
mengembalikan semua harta dan anak-anaknya
(Ayub 42 : 1-17).

H. Diperhatikan oleh Tuhan ( Ayub 1: 8;
2:3)
Tuhan mengakui kesalehan Ayub dihadapan
malaikat-malaikat Tuhan bahkan dihadapan
iblis. Setiap kali anak-anak Ayub berpesta pora,
Ayub mempersembahkan korban bakaran
dihadapan Tuhan dan menguduskan anakanaknya dihadapan Tuhan. Ayub takut anakanaknya mengutuki Tuhan atau berbuat dosa
ketika mereka berpesta. Hal ini membuktikan
kesalehan Ayub dan rasa takutnya kepada
Tuhan. Tuhan memperhatikan semua yang
Ayub lakukan.
I. Segala usaha akan berhasil ( 2 Tawarikh
26:5 )
Raja Uzia yang memerintah bangsa Yehuda
pada usia enam belas tahun dan selama Uzia
mencari Tuhan dan hidup dengan hati yang
takut akan Tuhan, maka semua yang
dilakukannya selalu berhasil ( 2 tawarik 26 :5 ).
Saat ia berperang melawan musuh-musuhnya
Tuhan Allah selalu menolongnya. Sumur-sumur
yang dibuat dipadang gurun memiliki sumber
mata air, ternaknya banyak dan kebun
anggurnya subur ( 2 Tawarikh 26 :10 ). Tuhan
menolong Uzia dengan cara ajaib ( 2 Tawarikh
26:15 ).
J. Kasih setia dan keadilan Tuhan
menyertai orang yang takut akan Tuhan
( Mazmur 103: 17-18)
Mazmur 103 : 17 menyatakan “ tetapi kasih
setia Tuhan dari selama-lamanya sampai
selama-lamanya atas orang-orang yang takut
akan Dia dan keadilanNya bagi anak cucu, bagi
orang- orang yang berpegang pada perjanjianNya dan yang ingat untuk melakukan titahNya”. Daud merasakan besarnya kasih setia
Tuhan kepada dirinya dan keadilan Tuhan yang
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Tuhan nyatakan pada dirinya. Saat raja Saul
mau membunuhnya, Tuhan memeliharanya
sehingga dia tidak dapat dibunuh oleh Saul. Saat
Absalom, anaknya sendiri memberontak dan
mau membunuhnya, Tuhan menghindarkan
Daud dari bahaya maut.
PENUTUP
Orang yang memiliki hati yang takut akan
Tuhan akan melakukan semua perintah Tuhan
dengan segenap hatinya, segenap kekuatannyaa,
segenap akal budinya dan segenap perbuatannya
sebagai bukti bahwa dirinya sungguh-sungguh
mengasihi Tuhan. Dan orang yang takut akan
Tuhan berhak mendapatkan berkat-berkat dari
Tuhan. Oleh karena itu jagalah hati kita dan
milikilah hati yang takut akan Tuhan. Sehingga
kita boleh berpegang dan berpengharapan pada
janji-janji Allah. Karena Allah pasti akan
menggenapi janji-janji-Nya pada kita jika kita
tetap berpegang pada perintah-perintah-Nya.
Milikilah hati yang takut akan Tuhan maka kita
akan dapat menerima janji-janji Tuhan dan
hidup kita pun akan merasakan damai sejahtera
karena kita akan selalu berjalan sesuai dengan
Firman Tuhan.

HOAKS
(Keluaran 23:1-2)
Hesti Sirait, S.Th, M.Pd
1. PENDAHULUAN

S

eiring dengan banyaknya media sosial dan banyaknya pengguna sosial media, kita dapat
melihat juga banyak orang menggunakan media sosial untuk membuat hal-hal yang tidak baik

diantaranya menipu dan menyebarkan berita bohong atau dengan bahasa kerennya hoaks. Mungkin
yang melatarbelakangi mereka membuat hoaks hanya karena iseng, karena benci atau untuk popular
atau hal yang lainnya. Hoaks yang di sebarkan di media sosial memiliki tujuan yang beragam.

Hoaks kebanyakan muncul dan tersebar di

media

arus

utama.

Tidak

mendapatkan

media sosial seperti facebook, twitter, dan blog.

informasi secara jelas di media arus utama,

Tidak jarang berita online (situs berita) juga

publik kemudian menjatuhkan pilihan pada

menyebarkan berita hoax, terutama media yang

media abal-abal yang membombardir berita-

oleh Dewan Pers disebut media abal-abal.

berita hoax.

Media penyebar hoax ini yang sekarang dilawan
Dewan Pers dan aparat kepolisian. Menurut

Hoaks juga muncul sebagai dampak berubahnya

pihak kepolisian, media penyebar hoax itu

fungsi media sosial dari media pertemanan dan

menjalankan pola hit and run. Pelakunya buka

berbagi

akun baru, lempar isu, tutup akun, buka akun

pendapat dan mengomentari pendapat atau

baru, lempar, dan tutup lalu pergi. Begitu

pendirian orang lain.

menjadi

sarana

menyampaikan

seterusnya.
Hoaks tersebut sering membuat perkelahian atau
Kalau kita perhatikan dan baca secara teliti,

perdebatan diantara pengguna media sosial,

sebenarnya

adalah

bahkan perkelahian itu bisa dibawa ke dunia

pengembangan lebih lanjut dari berita-berita

nyata. Hoaks ini juga dapat merusak kesatuan

yang telah diangkat

bangsa

berita-berita

hoax

atau disoroti media

kita,

Negara

Kesatuan

Republik

mainstream (media arus utama) seperti koran,

Indonesia yang kita cintai ini. Apalagi dalam

televisi, radio, online. Hoax muncul karena

masa-masa pemilihan calon legislative, calon

banyak informasi yang belum terungkap secara

pemimpin daerah dan calon presiden untuk

jelas dan transparan di media arus utama.

menciptakan image negatif kepada lawan

Karena itu boleh dibilang, hoax juga muncul

politiknya.

karena adanya krisis kepercayaan terhadap
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Di Indonesia hoaks marak sejak Pilpres 2014

sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu

sebagai dampak gencarnya kampanye di media

tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu.”

sosial. Hoaks bermunculan guna menjatuhkan
lawan politik alias kampanye hitam atau

Definisi hoax menurut kamus online Merriam

kampanye negatif.

Webster berarti to trick into believing or
accepting as genuine something false and often

Dengan semakin bebasnya berpendapat sesuai

preposterous atau apabila diterjemahkan berarti

seleranya maka semakin banyak berita-berita

menjebak untuk membuat percaya terhadap

yang

sesuatu yang salah dan cenderung mustahil.

tidak

dapat

dipertangungjawabkan.

Bahkan dimasa pandemi covid 19 ini, banyak
sekali beredar berita-berita hoaks bermunculan.
Berita-berita yang menjelekkan orang-orang

3. PERATURAN

PEMERINTAH

TENTANG HOAKS

tertentu. Berita yang mengatakan pandemi ini

Pemerintah kita menyadari bahwa berita-berita

adalah konspirasi kaum elit global. Dan banyak

hoaks terebut dapat merusak tatanan hidup

lagi berita-berita hoaks lain yang sangat sulit

bermasyarakat dan berbangsa. Maka pemerintah

untuk dipercayai kebenarannya.

membuat peraturan perundang-undangan yang
melarang seseorang untuk menyebar luaskan

2. DEFENISI HOAKS

berita hoax yang dapat menyesatkan banyak

Istilah Hoax (dibaca hoks) pertama kali muncul

orang. Peraturan tersebut termaktub dalam

di kalangan pengguna media sosial di Amerika

Undang-Undang No: 11 Tahun 2008 tentang

yang dirilis dari sebuah judul film, yaitu: The

“Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE)”

Hoax. Film The Hoax ini menceritakan sebuah

Pasal

Otobiografi dari seorang tokoh Clifford Irving

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan

yang jauh berbeda dengan otobiografi yang

tanpa hak menyebarkan berita bohong

sesungguhnya. Sejak saat itu para pengguna

dan menyesatkan yang mengakibatkan

media sosial menggunakan istilah hoax untuk

kerugian konsumen dalam Transaksi

sebuah

Elektronik.

berita

yang

tidak

sesuai

dengan

kebenarannya alias bohong atau palsu.

28

:

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan informasi yang

Hoax adalah kata bahasa Inggris yang artinya

ditujukan

tipuan, menipu. Wikipedia mendefinisikan hoax

kebencian atau permusuhan individu

sebagai: “Sebuah pemberitaan palsu, yakni

dan/atau kelompok masyarakat tertentu

usaha

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

untuk

menipu

pembaca/pendengar
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atau

untuk

mengakali
mempercayai

untuk

menimbulkan

antargolongan (SARA).

rasa

Undang-Undang No: 1 Tahun 1946 Tentang

menyampaikan

berita yang isinya memutar

Hukum Pidana:

balikan Firman Tuhan. Si Ular berkata kepada

Pasal 14 :

Hawa :” sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi

(1) Barangsiapa, dengan menyiarkan

Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu

berita

bohong,

memakannya matamu akan terbuka dan kamu

dengan sengaja menerbitkan keonaran

akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang

dikalangan rakyat, dihukum dengan

baik dan yang jahat.”

hukuman

setinggi-tingginya

berfirman kepada Adam dalam Kejadian 2: 17 :

tahun.

“tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik

(2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita

dan yang jahat itu, janganlah kau makan

atau mengeluarkan pemberitahuan yang

buahnya, sebab pada hari engkau memakannya,

dapat menerbitkan keonaran dikalangan

pastilah engkau mati.”

atau

pemberitahuan

penjara

sepuluh

rakyat,

sedangkan

menyangka

patut

dapat

berita

atau

Dari perkataan ular pada waktu menipu Hawa

adalah

bohong,

ada pernyataan “tetapi Allah tahu”. Dari kata ini

penjara

setinggi-

si Iblis sedang mempersalahkan Allah untuk

bahwa

pemberitahuan
dihukum

la

itu

dengan

Padahal Tuhan telah

tingginya tiga tahun.

meyakinkan Hawa, dan pada akhirnya Hawa

Pasal 15 :

mengikuti bujukan si Iblis dan memakan buah

Barangsiapa menyiarkan kabar yang

dari pohon pengetahuan yang Allah telah larang

tidak pasti atau kabar yang berkelebihan

tersebut dan memberikannya juga pada Adam,

atau yang tidak lengkap, sedangkan ia

isterinya. Dan akibatnya Hawa dan Adam harus

mengerti setidak-tidaknya patut dapat

diusir

menduga bahwa kabar demikian akan

mempercayai perkataan si Iblis ular dari pada

atau sudah dapat menerbitkan keonaran

firman Allah. Akibat paling fatal dari berita

dikalangan rakyat, dihukum dengan

hoaks yang disampaikan oleh ular dan diterima

hukuman penjara setinggi, tingginya dua

oleh Hawa danAdam adalah rusaknya hubungan

tahun.

manusia dengan Allah. Manusia jatuh ke dalam

dari

taman

Eden.

Hawa

lebih

dosa dan hukuman dosa.
4. HOAK DI JAMAN ALKITAB
a. Peristiwa di Taman Eden

b. Keduabelas pengintai

Alkitab mencatat bahwa hoax telah ada saat

Dalam Bilangan 13: 1-2 Allah berfirman kepada

manusia pertama hidup dan bersumber kepada

Musa untuk menyuruh beberapa orang untuk

iblis yang memberitakan kabar hoax. Dalam

mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan

Kejadian 3:4 mencatat bahwa iblis melalui ular

Tuhan Allah kepada orang Israel. Lalu Musa
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memilih satu orang dari setiap suku Israel, dan

hoaks. Dan kabar hoaks itu yang lebih

jumlah

Musa

dipercayai oleh umat Israel, sehingga mereka

memerintahkan mereka untuk mengamat-amati

marah dan bersungut-sungut kepada Musa.

keadaan negeri Kanaan. Lalu kedua belas

Mereka memberontak kepada Musa dan ingin

pengintai tersebut sama-sama berangkat untuk

mengangkat seorang pemimpin untuk membawa

mengamat-amati tanah Kanaan.

mereka kembali ke Mesir (Bilangan 14:1-4).

Setelah empat puluh hari pulanglah mereka dari

Perbuatan umat Israel yang memberontak

pengintaian negeri itu dan langsung datang

kepada Musa membuat Tuhan marah. Tuhan

kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel.

ingin membinasakan mereka dengan penyakit

Mereka menyampaikan hasil dari pengintaian

sampar. Tetapi Musa memohon belas kasihan

mereka tentang keadaan tanah Kanaan yang

Tuhan untuk bangsa Israel.

sangat subur dan berlimpah susu dan tentang

mengampuni mereka. Tetapi setiap pelanggaran

orang-orang yang kuat dan yang sangat besar

pasti ada hukumannya. Tuhan membuat bangsa

yang mendiami tanah Kanaan (dalam Bilangan

Israel mengembara di padang gurun selama

13:28). Berita tentang orang-orang yang kuat

empat puluh tahun. dan setiap orang yang sudah

dan sangat besar sudah membuat semua umat

bersungut-sungut dihadapan Tuhan mati dalam

Israel risau. Lalu kaleb mencoba menenangkan

pengembaraan tersebut. Mereka tidak dapat

hati orang Israel. Namun untuk mendramatisir

sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan.

cerita mereka kesepuluh pengintai lain, selain

Keturunan mereka lah beserta Yosua dan kaleb

Yosua dan Kaleb, menyampaikan kabar busuk

yang boleh masuk ke tanah Kanaan (Bilangan

tentang negeri Kanaan. Mereka mengatakan : “

14:1-38).

mereka

ada

12

orang.

Lalu

Tuhan

Negeri yang telah kami lalui untuk diintai
adalah

suatu

negeri

yang

memakan

penduduknya dan semua orang yang kami lihat

c. Dusta mahkamah Agama (Matius 28:1115)

disana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi

Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati

perawakannya. Juga kami lihat disana orang-

setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di

orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti

bukit Golgota, para penjaga-penjaga kubur

belalang dan demikian juga mereka terhadap

Yesus memberitahukan segala yang terjadi yang

kami.” (Bilangan 13:32-33)

mereka lihat kepada imam-imam kepala. Lalu
para iman dan tua-tua Israel yang membenci

Dari kalimat dalam Bilangan 13:32 ada kata

Yesus berunding dan mengambil keputusan.

mereka menyampaikan kabar busuk yang

Mereka memberikan sejumlah uang kepada para

artinya kabar bohong, kabar yang tidak benar,

penjaga kubur Yesus dan menyuruh mereka
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untuk menyebarkan kabar bahwa murid-murid

a. Memperdayai

Tuhan Yesus yang telah datang malam-malam

Memperdayai adalah dosa dari menyebarkan

dan mencuri tubuh Yesus (Matius 28:12-13).

pendapat-pendapat yang salah; apakah dengan

Dan cerita bohong itu tersiar diantara orang

maksud menipu atau ditipu olehnya. Dan sering

Yahudi sampai sekarang (Matius 28:15).

kali kita melakukannya tanpa menyadarinya.
Bukankah ini sangat menyedihkan? Ini bisa

Dari cerita hoaks yang sebarkan para penjaga

menanamkan benih-benih ketidak percayaan,

kubur Yesus masih banyak orang Yahudi tidak

keraguan dan kebingungan dan secara tidak

percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias

langsung

yang dijanjikan oleh Allah. Dan bahkan berita

menghancurkan reputasi seseorang. Kita harus

hoaks ini menjadi dasar dari injil-injil palsu

belajar untuk menahan diri dari godaan untuk

yang ada saat ini.

terlalu cepat berpendapat tanpa mengumpulkan

tanpa

bisa

diperbaiki

dapat

data-data yang cukup tentang subjek tersebut.
Ini hanya beberapa contoh yang penulis

Kecerobohan kita tanpa detail dan tanpa

sampaikan dari cerita firman Tuhan yang

memilki bukti yang cukup dapat membawa kita

menggambarkan bagaimana berita dusta, berita

kepada fitnah.

bohong, hoaks itu sangat merugikan banyak

Bagaimana kita membentengi diri kita dari

orang dalam sekala yang sangat besar. Karena

godaan untuk salah menilai dan menyebarkan

hoaks si ular kepada Hawa, umat manusia jatuh

informasi yang palsu? Kita harus mulai dengan:

kedalam dosa. Karena berita busuk kesepuluh

-

Buah Roh kesabaran dapat menahan

pengintai, umat Israel mati di padang gurun

keputusan

tanpa bisa melihat tanah perjanjian. Karena

diperlukan sudah cukup (Galatia 5:22)

cerita palsu dari para penjaga kubur Yesus,

-

Kasih

sampai

adalah

bukti-bukti

jalan

yang

terbaik

untuk

banyak orang tidak percaya pada Tuhan Yesus.

menyelesaikan masalah sampai fakta

Berita hoaks sangat merugikan bagi banyak

pembuktiannya

orang.

Korintus 13:6-7)
-

5. KATEGORI
KEBENARAN

mengerti dan waspadai.

Tuhan,

dimana

Tuhan

adil kepada sesame (1 Petrus 1:17)
-

Semangat kita untuk melindungi orang
lain dengan menasehati orang-orang
yang
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(1

mahatahu berjanji untuk selalu bersikap

Mari kita melihat 4 kategori penyelewenganpenyelewengan kebenaran yang harus kita

berbeda

Iman yang mempercayakan situasi pada
keadilan

PENYELEWENGAN

ternyata

menuduh

sembarangan

untuk

-

menahan emosi sampai semua fakta

makan buahnya, sebab pada hari engkau

terkumpul (1 Korintus 13:4)

memakannya, pastinya engkau mati” (Kejadian

Keterbukaan untuk langsung mencari

2:16-17). Kalau kita merenungi apa arti

sumber dari semua yang tersangkut

sebenarnya perkataan Tuhan ini, maka kita bisa

untuk memperjelas bukti-bukti (Matius

merasakan kasih Tuhan yang begitu besar.

18:15)

Tuhan menyuruh menikmati semua hasil pohon
yang ada di Eden, tetapi hanya satu pohon saja
yang tidak boleh kita makan buahnya-jadi

b. Penipuan
Kita cenderung untuk

menyamakan

fakta

dengan kebenaran, padahal kita tahu seringkali

Tuhan itu sebenarnya sangat pemberi dan penuh
kasih.

fakta bisa diatur atau direkayasa untuk menjadi
“kebenaran”. Dahsyatnya suatu penipuan terjadi

Setan memutarbalikan kebenaran perkataan

di Kejadian 3:1-6 dimana setan tidak hanya

Tuhan sedemikian rupa sehingga Hawa lebih

mengontrol

juga

berpikir bahwa sebenarnya Tuhan untuk bisa

menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa, dan

mendapat perhatian Hawa dan tentunya semua

menjadikan semua manusia berdosa (Roma

keturunannya yaitu seluruh umat manusia yang

5:12). Taktik setan dimulai dengan pertanyaan:

pernah

“tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam

firmanNYa Tuhan mengatakan hal seperti ini

taman ini jangan kamu makan buahnya,

adalah tipu daya atau kelicikan atau penipuan

bukan?”(Kejadian 3:1). Seketika itu Setan

(Kejadian 3:23 dan 2 Korintus 11:3). Setan

mengatakan suatu informasi yang memang

menemukan bahwa ini adalah cara yang paling

benar.

berikutnya

efaktif untuk memperdaya semua manusia.

memaparkan sepertinya betapa otoriter dan

Penipuan telah menjadi alat atau cara yang

sangat pelitnya Tuhan. Bagi Hawa yang setelah

banyak

dipengaruhi perkataan Setan, ia mulai merasa

menyelamatkan kepentingan.

bahwa

pikiran

Tetapi

Hawa,

kata-kata

setan

tetapi

lahir

dimuka

dipakai

bumi

untuk

ini.

Dalam

memanipulasi,

melayani Tuhan sepertinya adalah

perbudakan dan menyimpulkan bahwa Tuhan

c. Dusta

menghalanginya memiliki kepenuhan hidup

Dusta adalah dasardari semua strategi setan

yang lebih baik.

untuk

menarik

perhatian

manusia.

DalamKejadian pasal 3, setan bukan hanya
Sebenarnya Tuhan mengatakan: “Semua pohon

menipu Hawa tentang kebaikan Tuhan, tetapi ia

dalam taman ini boleh kau makan buahnya

juga berdusta tentang Firman Tuhan. Setan

dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang

berkata kepada Hawa,”sekali-kali kamu tidak

yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau

akan mati!” Kejadian 3:4). Ini adalah perkataan

23 | P a g e

yang jelas-jelas tidak benar. Tuhan mengatakan

adalah buah dari kedangingan kita yang

di Kejadian 2:17: “….pada hari engakau

seharusnya sudah kita tinggalkan seiring dengan

memakannya, pastilah engkau mati”. Berdusta

pertumbuhan

adalah pusat dari segala usaha Setan dalam

berkata:”jangalah

mempengaruhi manusia.

karena kamu telah menanggalkan manusia lama
serta

iman

kita.

kamu

kelakuannya

dan

Kolose

saling

telah

3:9

mendustai,

mengenakan

Tidak mengejutkan kalau memutar balikkan

manusia baru yang terus menerus diperbaharui

kebenaran masih tetap menjadi metide utama

untuk memperoleh pengetahuan yang benar

setan dalam system operasinya sampai hari ini.

menurut gambar Allah.

Setan telah menyelimuti budaya kita dengan
dusta-dustanya terutama tentang berkurangnya

Kebanyakan dusta sangat berhubungan dengan

kesadaran manusia tentang konsekuensi dari

kepuasan diri sendiri. Dusta juga telah menjadi

perbuatan dosa. Sistem setan mengatakan

cara

bahwa materi dan kekayaan bisa membuat kita

tersenyum

bahagia. Setan berdusta tentang hal-hal yang

Memang sangat susah untuk mempraktekan

umun misalnya : kalau Tuhan baik,mengapa

kejujuran. Tetapi kita perlu ingat sedikit atau

Tuhan mengijinkan orang tua bercerai? Atau

banyak, dusta tetaplah dusta.

yang umum
dalam

untuk
suatu

membuat

orang

hubungan

sosia.

mengapa banyak penderiataan?
Firman Tuhan juga tidak mengatakan bahwa
Dusta adalah kekuatan dari system setan. Setan

kita harus mengekspresikan kebenaran secara

tidak hanya berdusta, tetapi juga mengingini

blak-blakan. Firman Tuhan memerintahkan kita

kita untuk menjadi seperti dia. Pada waktu kita

untuk mengatakan kebenaran dalam kasih

berdusta dan mulai menyukainya maka kita

(Efesus 4:15). Kebenaran harus disampaikan

hidup seperti setan dan jauh dari Tuhan.

dengan

rendah

hati

dan

lemah

lembut,

pengertian dan raa hormat. Jangan kita menjadi
Ketidak benaran adalah system dunia saat ini.

batu sandungan bagi mereka yang belum

Yakobus

tidak

bertobat hanya karena ketidaksabaran kita untuk

bersahabat dengan dunia ini karena bisa

berempati dengan keadaan mereka. Kita harus

merusak hubungan kita dengan Tuhan. Barang

memohon

hikmat

dari

Tuhan

siapa hendak menjadi shabat dunia ini, ia akan

memahami

suatu

situasi

dan

menjadikan dirinya musuh Allah (Yakobus 4:4).

menyampaikan

mengingatkan

agar

kita

kebenaran

agar
kita

Firman

kita
dapat
Tuhan

dengan baik dan tepat(Yakobus 1:5: Amsal
Dusta adalah bagian dari masa lalu kita sebelum
kita bertobat dan percaya kepad Yesus. Dusta
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15:23: Kolose 4:6).

d. Saksi Palsu

waktu kebenaran diganti dengan kebohongan,

Satu lagi dosa yang berlawanan dengan

maka nilai-nilai tersebut menjadi hancur dan

kebenaran

menghilang dari kehidupan orang tersebut.

adalah

menjadi

saksi

palsu.

Kebanyakan saksi-saksi palsu dimunculkan
dalam sebuah perkara untuk melemahkan lawan

Disisi lain, kebohongan adalah teman baik dari

dan untuk keuntungan pribadi seseorang. Izebel

ketidak

memakai saksi palsu untuk berbohong mengenai

kekacauan, pertikaian, dendam, kebencian dan

Nabot, pemilik kebun anggur yang dingini raja

kemarahan.

Kapanpun

Ahab. Karena saksi palsu itu, nabot akhirnya

menggantikan

kebenaran,

mati dilempari batu. Setelah itu raja Ahab

kebohongan akan menyingkirkan kebenaran.

mengambil kebun anggur Nabot (1 Raja-raja

Semua

21:1-16)

kebohongan.

Pada

proses

penyalibanYesus,

ahli

percayaan,

hubungan

kecurigaan,

keraguan,

kebohongan
teman

menjadi

lemah

baik

karena

taurat

membawa dua saksi palsu untuk bersaksi

Alkitab

tentang Tuhan Yesus (Matius 26:60-61).

konsekuensi-konsekuensi rohani sebagai akibat
dari

menekankan

bermain-main

pada

dengan

seriusnya

ketidakbenaran.

Yang menjadi dasar bagi Allah menuliskan

Larangan berbohong telah tertulis di sepuluh

larangan

dalam

hukum Tuhan (Keluaran 20:16). Bahkan dalam

kesepuluh Hukum Taurat ialah karena saksi

keluaran 23:1-2 Tuhan berfirman : “Alkitab

palsu

dalam Keluaran 23:1-2 mengatakan“Janganlah

tentang

ini

bersaksi

sangat

menghancurkan

dusta

melukai

reputasi

seseorang,

seseorang

dan

engkau menyebarkan kabar bohong; janganlah

keluarganya. Dosa ini berasal dari lidah kita.

engkau membantu orang yang bersalah dengan

Porsi lidah yang kecil dibandingkan dengan

menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah

ukuran tubuh ternyata dapat membunuh Nabot

engkau

dan bisa menyalibkan Tuhan Yesus. Maka

melakukan kejahatan dan dalam memberitakan

Amsal 19:5berkata; “seorang saksi palsu tidak

kesaksian mengenai sesuatu perkara janganlah

akan luput dari hukuman dan barangsiapa yang

engkau

menyemburkan

membelokan hukum.” Tuhan sangat membenci

kebohongan

tidak

akan

terhindar.

turut-turut

turut-turut

kebanyakan

kebanyakan

orang

orang

lidah dusta (Amsal 6:17). Semua pendusta akan
mendapatkan bagian mereka didalam lautan api

6. KATA ALKITAB TENTANG HOAK

dan belerang (Wahyu 21:8).

Kebenaran memiliki banyak nilai-nilai penting.

Jadi mengapa kebenaran itu sangat penting bagi

Kebenaran adalah dasar sebuah kepercayaan,

Tuhan?

integritas, iman, keamanan dan stabilitas. Pada
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Pertama,

kebenaran

menghubungkan

kita

7. KESIMPULAN

dengan Tuhan. Pusat perhatian Tuhan akan

Kebohomgan, penipuan, dusta kesaksian palsu

kebenaran ada dalam sifatNya sendiri. Mazmur

atau hoaks adalh semua cara yang digunakan

31:5 mengatakan, “Tuhan adalah benar”. Titus

setan

1:2 mengatakan “Tuhan yang tidak berdusta”.

kemulian Tuhan dalam hisup kita. Dengan cara

Dan masihbanyak lagi ayat-ayat Alkitab lainya

ini setan menyesatkan dan menarik kita untuk

yang menunjukan bahwa kebenaran adalah

masuk dalam jebakannya yang penuh dengan

karakter Tuhan. Oleh karena itu, komitmen

kepalsuan. Kepalsuan adalah dosa yang sangat

tentang kebenaran sangat berhubungan erat

sering

dengan sifat-sifat Tuhan dan pengajarannya.

kebenaran

dan

pengikutnya

dipakai

oleh

sama

melestarikan

untuk

setan.

dengan

dosa

Menyepelekan

mendukung

tanpa

dan

memikirkan

Kedua, kita diselamatkan (ditebus) supaya kita

konsekuensinya.

bisa hidup

penyelewengan nilai-nilai kebenaran Firman

sesuai dengan gambaran/sifat-

sifatNya. Tujuan kita hidup di dunia ini sebagai

Dosa

menghalagi

berawal

dari

Tuhan.

anak-anak Tuhan adalah untuk menjadi serupa
dengan gambaran anakNya Yesus Kristus

Oliver Wendell pernah mengatakan: “dosa

(Roma 8:29). Jika ikut serta dalam kebohongan,

memang mempunyai banyak cara, tetapi dusta

kita telah merusak tujuan mulia keselamatan

adalah sebuah kantong besar yang berisi semua

kita dan kita telah menodai gambaran kemulian

macam dosa.” Tinggalkanlah KEPALSUAN

Tuhan dalam diri kita.

Ketiga, mengatakan sesuatu yang benar sama
dengan ketaatan kita pada kehendak Tuhan.
Firman

Tuhan

memerintahkan

kita

untuk

mengatakan kebenaran tanpa berbohong dengan
alasan apapun juga dan dengan resiko apapun.
Amsal 13:5 berkata, “Orang benar membenci
dusta”. Kolose 3:9 mengatakan. “Janganlah
kamu saling mendustai”. Perintah larangan
berbohong atau berdusta ini adalah mutlak,
tidak bisa ditawar.
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Ruang Siswa

Dampak Sosbud Covid-19
Nengsih Lumbansiantar

C

orona virus (Covid-19) merupakan
keluarga besar virus yang menyebabkan
infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga
sedang. Beberapa jenis virus corona, juga bisa
menimbulkan penyakit yang lebih serius,
seperti:
*. Middle East Respiratory Syndrome
(Mers-Cov)
*. Serve Acute Respiratory Syndrome
(Sars-Cov)
*. Pneumonia
Seperti penyakit pernapasan lainnya Covid-19
dapat menyebabkan gejala ringan termasuk
pilek, sakit tenggorokan, batuk dan demam.
Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan
menderita sakit yang parah, seperti disertai
pneumonia atau kesulitan bernapas yang
biasanya muncul bertahap.
Masing-masing orang memiliki respons yang
berbeda terhadap Covid-19. Sebagian besar
orang yang terpapar virus ini akan mengalami
gejala ringan hingga sedang dan akan pulih
tanpa perlu dirawat di rumah sakit.
Gejala-gejala umum : demam, batuk kering,
kelelahan
Gejala sedikit umum: rasa tidak nyaman dan
nyeri, nyeri tenggorokan, diare, hilangnya
indera perasa
Gejala serius: kesulitan bernapas/ sesak napas,
nyeri
dada,
hilangnya
kemampuan
berbicara/bergerak.
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Darimanakah asal-usul virus corona? Mungkin
pertanyaan ini selalu muncul di benak kita.
Virus corona yang jenis baru yang menyerang
masyarakat dunia saat ini dalam istilah
kedokteran disebut sebagai 2019 Novel Corona
Virus (Covid-19). Virus corona merupakan jenis
virus yang diidentifikasi sebagai penyebab
penyakit pada saluran pernapasan, yang pertama
kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, China.
Virus ini diduga pertama kali muncul di pasar
hewan dan makanan laut di kota Wuhan.
Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien
yang menderita virus ini dan ternyata terkait
dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut.
Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini
juga diketahui merupakan pedagang di pasar itu.
Michelle Roberts dan James Gallager
mengatakan di pasar grosir hewan dan makanan
laut tersebut dijual hewan. Hewan liar misalnya
ular, kelelawar dan ayam
Dampak Covid-19 bagi kehidupan sosial
masyarakat budaya Batak
Dalam hal ini mungkin kita sudah mengetahui
bahwa saat ini Negara kita sedang diguncang
dengan adanya penyakit yang mematikan yaitu
Covid-19. Setelah adanya virus ini mungkin
rata-rata kegiatan sehari-hari kita/ pekerjaan
sudah banyak terhalangi. Terlebih orang batak
yang sedang
mengadakan pesta adat
pernikahan/kematian. Dimana seharusnya adat
itu harus dihadiri oleh seluruh anggota keluarga
dan tamu undangan mereka. Tetapi karena

pemerintah
ditiadakan.

menganjurkan

agar

pesta

itu

Wabah virus corona yang melanda dunia,
khususnya Indonesia telah mengubah banyak
hal dalam relasi sosial masyarakat. Salah
satunya yang dirasakan orang Batak. Kebiasaan
mereka yang suka berkumpul dan cara mereka
berinteraksi pun mulai berubah, termasuk dalam
momen pesta adat. Sekarang ini karena takut
terjangkit virus corona orang Batak dipaksa
berpikir 2 kali untuk menghadiri pesta adat.
Tidak hanya itu sistem dan dan prosesi jalannya
adat ikut juga berubah. “Pada hari belakangan
ini beberapa pesta orang Batak baik di kota
maupun di desa sudah sangat sepi. Yang
diundang 1000 orang tapi yang datang rata-rata
150 orang” kata Tansiwo Siagian demikian
dikatakan praktisi adat dan budaya Batak Toba.
Tata cara mengulosi juga sudah berubah bentuk,
ulos tidak lagi diberikan langsung kepada kedua
pengantin tetapi cukup diletakkan di atas meja.
Juga tidak lagi bersalaman dan pelukan hangat
cukup dengan senyum dan meletakkan tangan di
dada. Karena takut bersentuhan satu dengan
lainnya tidak ada tortor/joget sewaktu
memberikan ulos secara ramai-ramai.
Pada sisi lain positifnya jalannya pesta adat jadi
diminimalisir tanpa mengurangi esensi. Acara
adat berjalan hanya 3 jam lebih. Raja Parhata
(juru bicara) tidak lagi pamer kemampuan
merangkai kata dan umpasa yang kadang
bersalahan dan hanya sekerdar enak didengar.
Acara tidak lagi bertele-tele yang penting
hukum dan aturan adat tu berjalan dengan
semestinya.
Sesungguhnya esensi/unok ulaon adat Batak
Toba bukan pada ramainya pesta, tetapi pada
roh adatnya. Dan ketika undangan yang hadir
tidak teralalu ramai tidak perlu ada cibiran.
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Apakah suatu ulaon adat yang hadir beberapa
orang minimal pemangku suhi ni Ampang
Naopat dapat dikatakan sah?
Bagi masyarakat Samosir Covid-19 memiliki
dampak beberapa diantara:
1. Wisatawan sepi
2. Pemakaian stok masker meningkat
3. Sosialisasi yang tidak bisa dilaksanakan
4. Tidak bisa melakukan hal-hal yang
berbau keramaian.
5. Pesta pernikahan harus ditunda
6. Harga sembako semakin meningkat
7. Orderan barang dari luar ditutup
8. Jumlah orang beribadah dibatasi
Mengutip pernyataan Ketua Lembaga Adat
Dalihan Na Tolu Tapanuli Utara Rambung
Merah
Sinaga
mengapresiasi
imbauan
pemerintah terkait larangan pergelaran upacara
adat di tengah wabah virus corona.
Hanya saja dia mengakui belum ada alternative
lain untuk menggantikan upacara adat bagi
masyarakat Batak. Upacara adat Batak ini tidak
dapat dilakukan dengan online. Sebab upacara
adat Batak banyak melibatkan interaksi lagsung.
Jadi kita harus menghentikannya selama
pandemic Covid-19.
Kasus Covid-19 ini sudah lebih
banyak
memberikan dampak negative kepada dunia
terlebih di masyarakat budaya Batak. Dimana
setiap acara
yang ingin dilakukan harus
dibatalkan bahkan tidak boleh dilakukan oleh
siapapun. Interaksi antar masyarakat yang
biasanya menjadi kebiasaan mereka di
kehidupan sehari-harinya kini sudah sepi karena
mungkin takut terinfeksi virus Covid-19. (Juni
2020).

Ruang Siswa

Jenis Tanaman Obat
Karno Gultom

Sumber foto: https://health.kompas.com/

Bahasa Indonesia
Bahasa Batak
Bahasa Latin
Khasiat

: Bawang Merah
: Bawang Merah
: Allium cepa
: menurunkan kolesterol, mengontrol tekanan darah, mencegah diabetes,
mencegah pertumbuhan
sel kanker dan mengatasi rambut rontok,
menurunkan demam, filek, perut kembung, mengobati cacingan, mengobati
sakit kepala

Bahasa Indonesia
Bahasa Batak
Bahasa Latin
Khasiat

: Bangun-Bangun
: Bangun-bangun
: Coleus amboinicus
: menjaga stamina tubuh, menghilangkan rasa lelah dan letih

Sumber foto: food.detik.com
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Sumber foto: jltoruan.blogspot.com

Bahasa Indonesia
Bahasa Batak
Bahasa Latin
Khasiat

: Benalu
: Sarindan
: Loranthus
: mengobati sariawan, diare dan gusi berdarah

Sumber Foto: liputan6.com

Bahasa Indonesia
Bahasa Batak
Bahasa Latin
Khasiat
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: Bandotan
: Sihalosi
: ageratum conyzoides
: obat luka, sakit dada, sakit perut, sakit tenggorokan, anti infeksi

Sumber foto: tokopedia.com

Bahasa Indonesia
Bahasa Batak
Bahasa Latin
Khasiat

: Alang-alang
: ri
: Imperata cylindrica
: mengusi serangga, mengobati rematik, encok, pegal linu dan meredakan
bau mulut.

Bahasa Indonesia
Bahasa Batak
Bahasa Latin
Khasiat

: akar wangi
: sangge-sangge
:vetiver
: bahan campuran minyak telon untuk menghangatkan tubuh bayi,
memperlancar asi, mengurangi rada nyeri pada saat menstruasi dan
meningkatkan cita rasa dalam masakan.

Sumber foto: tokopedia.com
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Ruang Siswa

Severa Acute Respiratory Syndrome Corona Virus
Rosika Adelina Siringo-ringo

C

orona Virus atau Severe respiratory

*. Pneumonia (infeksi paru-paru)

Syndrome Corona Virus 2, yang lebih

*. Infeksi sekunder pada organ lain.

dikenal dengan nama Virus Corona

*. Gagal Ginjal

adalh jenis virus baru dari Corona Virus

*. Acute Cardiac injury

yang menular ke manusia. Walaupun

*. Acute respiration distree Syndrome

banyak menyerang lansia, virus corona ini

*. Kematian

sebenarnya bisa menyerang siapa saja mulai
dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa

Secara umum orang yang terindikasi terkena

termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

virus memiliki gejala demam di atas 38 derajat
celcius, batuk dan sesak nafas. Apabila kita

Virus corona dapat menginfeksi siapa saja,

merasakan dua atau tiga gejala tersebut dan

tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan

perjalanan kita memungkinkan terkena virus

fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu

tersebut (baru dari daerah zona hitam). Maka

hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu,

untuk menghindari penyebaran lebih luas dan

perokok atau orang yang daya tahan tubuhnya

meningkatkan imun tubuh sebaiknya dilakukan:

lemah misalnya pada penderita kanker.

*.Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal
terpisah dari orang lain sementara waktu.

Virus Corona mudah menular, berisiko juga

*.Merujuk

menginfeksi tenaga medis yang merawat pasien

menunjukkan penyakit semakin parah untuk

Covid-19.

menjalani perawatan di Rumah Sakit.

Oleh

karen

itu

tenaga

medis

penderita

covid-19

yang

melakukan kontak denga pasien covid-19 wajib

*. Memberikan obat pereda demam dan nyeri

memakai APD (alat perlindungan diri).

yang aman dan sesuai kondisi penderita.
*. Istirahat yang cukup.
*. Perbanyak minum air putih untuk menjaga

Untuk menentukan pasien terinfeksi virus
Corona, dokter akan menanyakan gejalan yang
dialami

pasien

dan

dokter

juga

akan

kadar cairan tubuh.
*. Perbanyak makan vitamin dan yang dapat
meningkatkan daya tahan tubuh.

menanyakan apakah pasien ada kontak dengan
orang yang menderita atau terkena covid-19.
Pada kasus yang parah infeksi virus bisa
menyebabkan beberapa komplikasi penyakit
berikut:
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Untuk
seseorang

memastikan
benar-benar

langkah dapat dilakukan:

apakah

benar-benar

terinfeksi

beberapa

1. Rapid test untuk penyaringan.

4. Jangan menyentuh mata

2. Swab test untuk mendeteksi virus corona di

5. Tingkatkan daya tahan tubuh

dalam dahak.

6. Hindari kontak orang terkena Virus Covid-

3. CT Scan untuk mendeteksi cairan di paruparu.

19
7. Jangan

keluar

rumah

kecuali

untuk

mendapat pengobatan
8. Hubungi pihak rumah sakit jika hendak ke

Pencegahan Covid-19
Saat

ini

memang

sedang

diusahakan

menemukan vaksin virus tersebut. Virus ini
masalahnya adalah penyakit ini penyakit yang
menular.

Yang

bisa

datang

dari

udara

lingkungan sekitar untuk itu harus menjaga
kebersihan dan lingkunganmu. Cara pencegahan
yang terbaik adalah dengan menghindari factorfaktor yang bisa menyebabkan anda terindeks
virus ini yakni:
1. Terapkan physical distancing
2. Gunakan masker saat beraktivitas
3. Rutin mencuci tangan
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rumah sakit.
9. Cegah dan larang ketika saudara jauh
datang hendak berkunjung.
10. Sebisa mungkin jangan lakukan pertemuan
dengan orang yang sedang sakit
11. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan
hidung ketika batuk/bersin.
Virus Corona masih terus menular kepada siapa
saja meskipun vaksinnya sudah ditemukan.
Mematuhi protokol kesehatan satu-satunya cara
yang dapat memutuskan mata rantai penyebaran
virus. Tetap optimis dan berharap agar
pandemik
ini
cepat
berlalu.(062020)

Serba-Serbi

Prestasi Membanggakan Siswi SMTK Penabur Iman Nainggolan : Juara I
Lomba Vocal Solo

P

enyuluh Agama Kristen non PNS di
lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Samosir Tahun 2019 gugus tugas
Kecamatan Nainggolan mengikuti Upacara
Bendera dalam rangka memperingati Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
ke 74 Tingkat Kecamatan Nainggolan pada
hari Sabtu 17 Agustus 2019 yang dilaksanakan
di Tanah Lapang Nainggolan dipimpin
langsung oleh Camat Nainggolan BP
Simanullang.
D Sibatuara selaku peserta upacara yang juga
Penyuluh Agama Kristen menyampaikan
bahwa saat pelaksanaan upacara bendera turut
juga dilakukan penyerahan hadiah kepada
pelajar berprestasi mulai dari tingkat dasar
hingga menengah. Salah satunya yang
menerima adalah Dormasi Gultom pelajar
putrid dari Sekolah Menengah Teologi Kristen
(SMTK) Penabur Iman Nainggolan. Dormasi
Gultom menerima hadiah yang diserahkan oleh
Camat Nainggolan atas perolehan Juara I
Lomba Vocal Solo.
Ketika diminta informasi oleh penulis terkait
SMTK, Penyuluh Agama Kristen non PNS D
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Sibatuara menyampaikan bahwa Kementerian
Agama Kabupaten Samosir melalui Seksi
Urusan Agama Kristen dan Penyelenggara
Pendidikan Agama Kristen mengupayakan agar
pembelajaran di SMTK Penabur Iman
Nainggolan terus berkembang sehingga layak
menjadi sekolah khusus keagamaan Kristen.
Kehadiran SMTK Penabur Iman Nainggolan
adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat
akan berdirinya suatu sekolah khusus
bercirikan agama Kristen di wilayah Kabupaten
Samosir, sama seperti halnya sekolah
menengah agama Katolik Negeri Samosir yang
sudah berstatus Negeri dan juga Pendidikan
Agama Islam melalui Yayasan Pendidikan Ibnu
Sina Samosir dan MDTA Nurul Iman Sihotang.
(PCS)

TIM ASESOR BAN S/M SUMUT VISITASI SMTK PENABUR IMAN

P

eserta didik yang sedang mengikuti
kegiatan belajar mengajar di Sekolah
Menengah Teologi Kristen (SMTK) Penabur,
Nainggolan menunjukkan semangat belajar
yang berbeda sekali dari seperti biasanya hal
ini karena kedatangan tamu penting dari Tim
Asesor BAN sekolah Provinsi Sumatera
Utara, Sabtu (10/12/19).
Tim Asesor BAN disambut oleh Ketua
Yayasan Fonbora Sibuea, S.PAK. Dalam
sambutannya segenap civitas SMTK sangat
bersyukur atas kedatangan tim Asesor dari
Provinsi Sumatera Utara. “Semoga melalui
visitasi akan berlanjut ke jenjang proses
akreditasi yang mana hal ini adalah prestasi
besar Kementerian Agama Kabupaten
Samosir secara umum.” Tutur Fonbora
Sibuea.
Tim Asesor, yang diketuai oleh Murniati dan
P Sinaga selaku anggota menyampaikan
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kepada tenaga pendidik serta pengurus
yayasan bahwa visitasi ini bertujuan untuk
memvalidasi keadaan sekolah apakah sudah
sesuai dengan standar mutu pendidikan.
Mangaratua Hendra Situmorang selaku salah
seorang pengurus yayasan menginformasikan
bahwa
tim
memeriksa
perangkat
pembelajaran guru dan 8 standar nasional
pendidikan.
Selanjutnya tim melihat langsung aktivitas
belajar mengajar di SMTK Penabur Iman
untuk memantau langsung keseluruhan
kegiatan belajar mengajar mulai dari bel
masuk sekolah, istirahat hingga jam pulang
sekolah. (PCS)

Peserta Didik SMTK Penabur Laksanakan Geladi Bersih UNBK di SMKN
Nainggolan Tahun 2020

G

eladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMTK Penabur Kecamatan
Nainggolan hari pertama, Senin, (24/2) terpantau lancar. Pihak sekolah menugaskan tenaga
pengajar untuk mendampingi langsung peserta didiknya dalam mengikuti UNBK, Diana Sibatuara.
Dari informasi yang diperoleh, geladi bersih dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB. Peserta didik
kelas XII sudah hadir di lokasi sekolah sejak pukul 07.00 WIB.
“Kami benar-benar mengoptimalkan persiapan untuk simulasi siswa, agar nantinya lancar dalam
proses berikutnya,” kata Diana melanjutkan.
Pantauan penulis lokasi di sekolah nampak sejumlah siswa kelas XII dengan serius mengerjakan soal
yang tertera pada layar monitor komputer. Fasilitas yang mumpuni yang tersedia pada sekolah
Kejuruan Negeri Nainggolan adalah berkah luar biasa terlebih lagi diperkenankan melaksanakan
geladi bersih UNBK di sini.
Sesuai jadwal yang diterima pihak SMTK Penabur, bahwa pada hari pertama ini (24/2) gladi bersih
UNBK adalah materi ujian mata pelajaran bahasa inggris.
“Geladi bersih UNBK akan berlangsung mulai hari ini hingga hari kamis mendatang dan kita berdoa
bersama agar gladi berjalan lancar hingga hari terakhir,” harap Diana Sibatuara.
Berbagai pihak pemangku kepentingan seperti sekolah penyelenggara, guru pendamping dan juga
peserta didik memiliki pandangan yang sama bahwa geladi bersih tidak untuk persiapan atau latihan
materi ujian.
“Geladi bersih UNBK untuk memastikan aplikasi sudah berjalan dengan baik, memastikan
infrastruktur di pusat dan di sekolah sudah siap dan berfungsi dengan baik, dan agar tim pelaksana
pusat, helpdesk, proktor, dan panitia sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya.” Kata Diana
mengakhiri laporannya. (PCS)
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Geladi Bersih UNBK Hari Kedua SMTK Penabur di SMKN Nainggolan
Berjalan Lancar Tahun 2020
Geladi bersih Ujian Nasional Berbasis
Komputer (UNBK) SMTK Penabur Kecamatan
Nainggolan hari kedua, Selasa, (25/2) secara
keseluruhan terpantau lancar. Diana Sibatuara,
seorang Tenaga Pengajar yang bertugas
mendampingi
peserta
didiknya
dalam
mengikuti UNBK hari kedua tetap setia
menemani hingga usai UNBK.
Diana Sibatuara menjelaskan kepada penulis
bahwa pada hari kedua UNBK ini, peserta
didiknya mengikuti ujian mata pelajaran
pilihan yaitu Etika Kristen, Asesmen
Kompetensi Minimum (AKM) dan yang
terakhir yaitu pengisian Angket Karakter
Peserta Didik yang mengikuti rangkaian
UNBK. Dengan serius para peserta didik Kelas
XII SMTK Penabur Nainggolan menyelesaikan
satu per satu pertanyaan yang ditampilkan pada
layar monitor.
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“Lengkapnya fasilitas UNBK di sini sangat
membantu kami dari SMTK untuk semakin
akrab sehingga nantinya lancar mengikuti
keseluruhan UNBK,” tutur Diana Sibatuara.
Diskusi dengan tenaga pengajar pendamping
siswa UNBK terjadi di luar ruang ujian. Tidak
lupa Diana Sibatuara juga menjelaskan
beberapa tujuan geladi bersih yaitu untuk
memperkenalkan soal Asessmen Kompetensi
Minimum (AKM) kepada siswa dan
penyesuaian data peserta (biodata, mata ujian)
apakah sudah lengkap dan benar.
Selepas diskusi bersamaan dengan selesainya
waktu pelaksanaan Geladi Bersih UNBK hari
kedua, Guru pendamping Diana Sibatuara
memberikan semangat kepada peserta didik
dan tak lupa mengabadikan geladi hari kedua
ini dengan berfoto bersama seluruh peserta dan
guru pengawas di ruangan ujian berlangsung.
(PCS)

SMTK Penabur Iman Festival 2020
“Be Competent!”
SMTK Penabur Iman Kecamatan Nainggolan
menggelar event penting yaitu ‘SMTK
FESTIVAL 2020 Kabupaten Samosir’. (12/3).
Adapun tema yang ditampilkan panitia adalah
‘Be Competent’ yang di sari dari Kitab Suci
Perjanjian Baru I Korintus bab 9 ayat 25.
Ketua panitia kegiatan yang juga adalah tenaga
pengajar di SMTK Penabur Iman yaitu Joyson
Sibatuara menyampaikan bahwa Kegiatan
SMTK Penabur Iman Festival 2020 terdiri dari
lomba Cerdas Cermat Alkitab, Kotbah Bahasa
Inggris, Pidato Bahasa Indonesia, Vocal Solo,
Gitar Solo dan Lomba Cipta Puisi.
“Peserta kegiatan adalah seluruh pelajar SMTK
mulai dari kelas X hingga XII dan mereka
terlibat semua dalam lomba yang digelar
panitia.” Tutur Joyson Sibatuara di sela-sela
kegiatan perlombaan sedang berlangsung.
Selanjutnya Ketua panitia Festival Joyson
Sibatuara menambahkan “kegiatan ini untuk
meningkatkan kemampuan siswa di bidang
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akademik yang bersumber utama dari kitab suci
sehingga dengan demikian peserta didik
semakin memahami ajaran utama Kristen yang
bersumber dari Kitab Suci.”
Tampak hadir dari unsur Kementerian Agama
Kabupaten Samosir yaitu penyuluh Agama
Kristen PNS (Fonbora Sibuea, S.PAK dan Hesti
Sirait, S.Th), Pejabat di lingkungan Bimas
Kristen Mangara Tua H Situmorang, S.IP,
Pengawas
Pendidikan
Agama
Kristen
Dasmawati Situmorang.
Fonbora Sibuea yang juga adalah Ketua
Yayasan Penabur Iman mengungkapkan
harapannya agar kegiatan yang rutin
dilaksanakan
setiap
tahunnya,
mampu
melahirkan peserta didik yang menguasai ilmu
dan moralitas Kristiani sehingga punya
kepercayaan diri untuk menyampaikannya kelak
kepada masyarakat tempatnya melayani. (PCS)

Serah Terima Soal Awali Pelaksanaan Ujian SMTK Penabur Iman

S

ekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)
Penabur Iman Nainggolan pada hari Senin,
16 Maret 2020 memulai rangkaian pelaksanaan
ujian tingkat menengah dengan mata uji
pendidikan agama Kristen, PPKn dan Bahasa
Indonesia.
Ujian diawali dengan pemeriksaan berkas soal
dan lembar jawaban dimana keseluruhan
dokumen masih tersegel belum terbuka.
Selanjutnya panitia ujian sekolah yaitu Enran
Sihotang menyerahkan secara simbolis berkas
soal kepada pengawas pelaksanaan ujian hari
pertama ini kepada tenaga pengajar Buas
Siahaan, S.Th.
Nampak peserta ujian di kelas yang melihat
langsung prosesi serah terima berkas ujian mata
pelajaran agama Kristen, PPKn dan Bahasa
Indonesia (berkas soal dan berkas lembar

jawaban). Hal ini dilakukan demi memastikan
berkas soal dan berkas jawaban masih asli
belum pernah terbuka oleh siapapun.
“Jangan sampai ditemui lembar soal dan lembar
jawaban yang kurang, rusak atau kotor dan bila
panitia menemui masalah ketika pelaksanaan
ujian agar secepatnya melaporkan kepada pihak
yang berkompeten,” kata B Siahaan ketika
membagikan lembar jawaban yang kemudian
diikuti dengan pembagian lembar soal.
Pesan penting disampaikan oleh pengawas ujian
sekolah kepada seluruh peserta ujian agar
peserta didik SMTK senantiasa mengawali
pengerjaan soal dengan terlebih dahulu berdoa
memohon pencerahan dalam berfikir sehingga
semua soal dapat terjawab dengan baik dan
nanti hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
(PCS)

Ujian Pengetahuan Alkitab Pelajar SMTK PI

W

ajah gembira peserta didik Sekolah
Menengah Teologi Kristen (SMTK)
Penabur Iman Nainggolan nampak jelas terlihat
pada Kamis, (19/3) dimana sesuai jadwal ujian
pada hari ini akan berlangsung ujian mata
pelajaran Pengetahuan Alkitab, Etika Kristen,
Prakarya dan Kerajinan Tangan.
Rangkaian ujian pada hari ini diawali dengan
berdoa pribadi seluruh pihak dalam kelas
kemudian pemeriksaan berkas soal dan lembar
jawaban untuk memastikan dokumen masih
tersegel belum terbuka. Selanjutnya panitia ujian
sekolah yaitu Rouli M Parhusip, S.Pd melakukan
pembagian berkas soal kepada seluruh peserta
ujian.
Nampak peserta ujian pengetahuan Alkitab
dengan penuh semangat membaca berkas soal
ujian mata pelajaran dan semua terlihat sangat
serius membaca soal, mengisi lembar jawaban,
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melakukan koreksi kembali seluruh jawaban.
Rouli Parhusip takjub akan situasi ini.
“Jarum yang jatuh pun akan terdengar jika
begini heningnya,” ujar Pengawas Ujian saat
ditemui di ruang penguji.
“Mata Uji pengetahuan Alkitab sangat penting
bagi seluruh peserta ujian, semata-mata bukan
ingin mengejar nilai terbaik melainkan sebagai
titik awal mengetahui seberapa siap peserta didik
melakukan pewartaan Firman Tuhan di tengah
umat yang nota bene sumber utamanya adalah
Alkitab,” kata Rouli Parhusip kepada penuli.s
Pesan penting disampaikan oleh pengawas ujian
sekolah yaitu rangkaian ujian adalah untuk
membangun kesadaran bahwa hasil ujian adalah
ukuran kesiapan peserta didik dalam kegiatan utama
selepas lulus dari sekolah yaitu melakukan

pewartaan sabda Tuhan kepada umat Kristiani
dimanapun berada. (PCS)

Kakankemenag Samosir Pimpin Jajarannya Monev UNBK SMTK Penabur
Iman

K

epala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Samosir Tawar Tua Simbolon,
S.PAK, M.Pd.K pada hari Selasa, 2 April 2019
memimpin jajaran bidang pendidikan Kristen
untuk monitoring dan evaluasi (monev)
pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK) hari kedua Sekolah Menengah
Theologi Kristen (SMTK) Penabur Iman yang
dipusatkan di SMK Negeri 1 Nainggolan.

Nainggolan yang dipimpin oleh
Simbolon selaku Kepala Sekolah.

Selama pelaksanaan monev, Kakan Kemenag
Kabupaten Samosir didampingi oleh Hebertina
Purba, M.Pd (Pengembang Materi Penyuluhan
Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI) dan Pejabat
Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Utara yaitu Kepala
Seksi (Kasi) Pendidikan Agama Kristen (PAK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dasar
Rosmina Batubara, M.Pd.K, Kepala Seksi
Urusan Agama Kristen Fonbora Sibuea, S.PAK,
Pengawas Pendidikan Kristen Betty Dewina
Merlith.

Tak lama kemudian, Tawar Tua Simbolon
memberikan bimbingan dan arahan kepada para
peserta UNBK. Dia mengingatkan untuk
menjaga kesehatan dan stamina agar sukses
dalam mengerjakan soal-soal UNBK. “ Agar
nanti semua lulus," ucapnya seraya diamini
peserta
ujian
yang
berbaris
sejajar
dihadapannya.

Dari pantuan di lokasi selain melakukan monev,
Tawar Tua Simbolon juga menyempatkan diri
bersilaturahmi dengan jajaran SMK N 1
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Jawasri

“Kementerian Agama Kabupaten Samosir
sangat bersyukur atas kebaikan SMK N 1
Nainggolan
atas
bantuannya
sehingga
pelaksanaan UNBK mapel Matematika berjalan
dengan lancar," ujarnya kepada Jawasri
Simbolon.

Selain itu, ia meminta, diakhir ujian jangan ada
yang mencoret-coret baju apalagi kebut-kebutan
di jalan, “ Tunjukkan bahwa kita pelajar yang
hebat dan bermartabat,” kata Tawar Tua
Simbolon. (PCS)

KALEIDOSKOP FOTO SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN PENABUR IMAN
KABUPATEN SAMOSIR
2016-2020

Pembagian hasil belajar siswa-siswi Juni 2017

Mewakili orangtua siswa Pdt. Lumbanraja

Kepala Sekolah Pdt. Rinto Situmorang, Ketua Yayasan Fonbora Sibuea dan Wali Kelas Lammaria
Tamba
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Siswa Dan Guru

Guru Lammaria Tamba, Enran Sihotang, Fonbora Sibuea, Jonawan Parhusip, Buas Siahaan

Daniel Siringoringo, Agustinus Hutabalian, ?, Nani Sukmawaty Lumbanraja, ?, Yunaldy Sihaloho
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Perdana Pemilihan Pengurus OSIS SMTK Penabur Iman Tahun 2017

Guru Reynod J Lumbantobing Dan Lammaria Tamba
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Visitasi Ijin Penyelenggaran Dari Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI Tahun 2018

Miller Brasa(Kanwil Kemenag), Fransdin Sipahutar, Lammaria Tamba, Roma Brasa, Diana
Sibatuara, Roselly Siahaan (DBK Kemag RI), Fonbora Sibuea, Wardin Sidauruk.
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Keceriaan Perayaan Hari HUT RI 2018
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Guru: Lammaria Tamba, Teddy Situmorang, Lidiakando Sinaga, Jonawan Parhusip, Enran
Sihotang, Fransdin Sipahutar, Kingson Parhusip.
Siswa: ?, Daniel Siringoringo, Agustinus Hutabalian, Yunaldi Sihaloho, ?, Nani Sukmawati
Lumbanraja.

47 | P a g e

Selesai mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer Siswa Angkatan Pertama Tahun 2019

Yunaldy Sihaloho, Agustinus Hutabalian, Diana Sibatuara (guru) Nany Sukmawaty Lumbanraja,
Lidikando Sinaga (guru), Lammaria Tamba (guru), Daniel Siringoringo.
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SMTK Tour 2020 di Salib Kasih Tarutung Tapanuli Utara
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Nengsih Lumbanraja, Hemalia Lumbanraja, Jalson Hutabalian, Ignatius Ricardo Hutabalian,
Rosika A Siringoringo, Saorly Sagala

50 | P a g e

Perayaan NATAL Keluarga Besar SMTK Penabur Iman Tahun 2019

Baris depan: Nengih Lumbanraja, Hemalia Lumbanraja, Rosika A Siringoringo, Desy Siringoringo,
Dormasi Gultom, Saorly Sagala.
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PERAYAAN NATAL KELUARGA BESAR SMTK PENABUR IMAN TAHUN 2018

Barisan Depan Ignatius Ricardo Hutabalian, Hardyanto Marbun, Agustinus Hutabalian, Hemalia
Lumbansianntar, Saorly Sagala.

Barisan Depan Nengsih Lumbansiantar, Saorly Sagala, Hemalia Lumbansiantar, Dormasi Gultom,
Lomo Gultom
Barisan Belakang Ignatius Ricardo Hutabalian, Hardyanto Marbun, Jalson Hutabalian, Yunaldy
Sihaloho, Daniel Siringoringo, Agustinus Hutabalian, Nani Sukmawati Lumbansiantar

53 | P a g e

Pengutusan Siswa SMTK Penabur Iman Angkatan Kedua Tahun 2020

Siswa: Dormasi Gultom, Saorly Sagala, Jalson Hutabalian, Lomo Gultom, Ignatius Ricardo
Hutabalian.
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Daftar Nama Guru Yang Pernah Mengajar Di SMTK Penabur Iman Hingga Tahun 2020
No

Nama

Alamat

1

Lidiakando Sinaga, S.Pd.K

Sirait, Kec. Nainggolan

2

Teddy Situmorang

Sinagauruk Pandiangan

3

Fonbora Sibuea, S.PAK

Lumban Suhi-Suhi

4

Enran Sihotang

Pakpahan Kec. Onan Runggu

5

Betty Ronauli Sitompul, S.Pd

Pakpahan, Kec. Onan Runggu

6

Fransdin Sipahutar, S.Pd

Pintusona

7

Mangaratua H Situmorang

Rianiate Kec. Pangururan

8

Wardin L Sidauruk

Desa Lbn Suhi-Suhi Toruan

9

Jonawan Parhusip

Hutaraja

10

Rinto Situmorang

Nainggolan

11

Reynold Jeremy Lumbantobing

Desa Pakpahan

12

Diana Sibatuara, S.Pd.K

Nainggolan

13

Lammaria Tamba, S.Pd.K

Simpang Tiga Nainggolan

14

Buas Siahaan, S.Th

Kec. Sianjur Mula-Mula

15

Kingson Parhusip

Hutaraja Kel. Parhusip III

16

Dasmawati Situmorang, S.Th

Mogang, Palipi

17

Kristina Sinaga, S.PAK

Nainggolan

18

Lambok Harry AO Butarbutar, S. Kom, M.Kom

Pangururan

19

M. Marianus Nadeak, S.Th

Pangururan

20

Lusiana Lumbanraja, S.Pd

Nainggolan

21

Dormian Sinaga, S.Pd

Nainggolan

22

Pdt. Henixon Lumbanraja, M.Th

Nainggolan

23

Joyson Sibatuara, S.Pd.K

Nainggolan

24

Roma Brasa

Nainggolan

25

Rouli Sinta M Parhusip, S.Pd

Nainggolan

26

Juliater A Tobing, S.Pd

Nainggolan

27

Fitri Situmorang

Nainggolan

28

D. Sitinjak

Nainggolan
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Reynold J Lumbantobing, Johari Manik (Kemag Kanwil), Hasugian (Kemag Kanwil), Rinto Situmorang,
Hasudungan Simatupang (Kemag Kanwil), Fonbora Sibuea, Pdt. Sabdi Gultom, Pdt. Buas Siahaan, Pdt.
Lumbanraja

Redaksi menerima tulisan yang berkaitan dengan pendidikan dan
keagamaan baik yang fiksi maupun non fiksi (artikel/karya tulis ilmiah)
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