
 



Cultivating 4 F - FAITHFULNESS 
( Johan Bandi)

3. Barangsiapa tidak bisa didapati setia meme
gang harta milik orang lain, bagaimana mung-
kin Tuhan akan mempercayakan  harta  yang 
sesungguhnya kepadanya?. Yang  pasti  ada 
hubungan antara kesetiaan dan kepercayaan 
yang Tuhan  berikan  Mat. 25:21,23.  Jadilah 
orang yang bisa dipercaya oleh sesama dan  
terlebih lagi oleh Tuhan. 
☼ KEGAGALAN PRAKTEK KESETIAAN ☼
1. Mudah Melupakan Kebaikan Orang
Dalam   Luk. 17:11-19,   dikisahkan   sepuluh 
orang kusta yang membutuhkan kesembuhan 
dari Tuhan Yesus.  Namun  yang  menarik un-
tuk  dicermati  adalah dari  kesepuluh  orang 
yang disembuhkan ini hanya seorang dianta-
ranya yang kembali ke Tuhan Yesus untuk 
mengekspresikan ucapan syukurnya. Ada ba-
nyak orang sulit mempraktekkan kesetiaan ka 
rena mudah melupakan kebaikan orang lain 
bahkan kepada Tuhan sendiri. Yang ia ingat 
hanyalah kekurangan orang lain. Itu sebab-
nya orang seperti ini mudah bertumbuh 
menjadi pribadi yang tidak setia.

2. Menyerah Kepada Tantangan Mrk. 4:35-41
Ketika badai menerpa, semua perahu-perahu 
yang semula mengikuti perjalanan pelayanan 
Tuhan Yesus, pada akhirnya meninggalkan-Nya.

3. Terjebak Dalam Zona Nyaman Ul. 32:15-18
Zona nyaman tantangan nyata bagi kesetiaan!.

Amsal 3:3, 3Janganlah kiranya kasih dan 
setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah 
itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh 
hatimu,

Tuhan adalah Allah yang terbukti setia dari 
generasi ke generasi Ul. 7:9. Itu sebabnya 
Dia menjamin orang yang berharap kepada-

Nya tidak akan pernah dikecewakan. Seba-
liknya orang yang berharap kepada manu-
sia akan memiliki pengalaman dikecewa-
kan. Ada banyak orang mengklaim dirinya 
sebagai orang baik. Tetapi orang yang 
setia kepada kebaikannya tidak banyak 
Amsal 20:6. Itu sebabnya jangan pernah 
berharap kepada kebaikan manusia. 

Kesetiaan adalah sesuatu yang amat lang-
kah dalam kehidupan ini. Firman Tuhan 
berkata ada banyak orang menyebut diri-
nya baik tetapi orang setia siapa yang me-
nemukannya. Ketidakpahaman membuat 
orang tidak termotivasi mempraktekkan ke-
setiaan dalam hidupnya. Berdasarkan Luk. 
16:10-12, ada beberapa fakta tentang 
kesetiaan diajarkan lewat ayat-ayat ini:
1. Barangsiapa setiap dalam perkara kecil
Tuhan akan percayakan perkara bersar.
2. Barangsiapa tidak setia dalam tanggung
jawab apapun di dunia ini, ia tidak akan di-
dapati setia untuk perkara-perkara rohani.




