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TAKUT AKAN TUHAN 
 

Tahun 2021 adalah tahun Integritas dimana 
kita sedang diarahkan untuk berintegritas 
dalam hidup ini. Integritas yang benar adalah 
berdasarkan firman Tuhan bukan berdasarkan 
apa kata dunia. Integritas berbicara melakukan 
apa yang diyakini dan menjadi prinsip hidup 
selama di dunia ini. Prinsip hidup yang benar 
adalah melakukan firman Tuhan oleh karena 
itu adalah hal dasar yang benar dalam segala 
sesuatu di hadapan Tuhan.  
 

Salah satu ciri orang berintegritas adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan 
memiliki dua arti. Arti pertama bagi orang tidak percaya adalah ketakutan akan 
hukuman dan penghakiman Tuhan serta kematian kekal. Arti kedua adalah rasa 
hormat, kagum, takjub akan kebesaran Tuhan dari orang yang percaya kepada-
Nya. Takut akan Tuhan menurut bahasa aslinya diterjemahkan sebagai perasaan 
kagum yang penuh penghormatan kepada Tuhan dimana rasa hormat kita 
terhadap seseorang tidak bisa disamakan dengan penghormatan kepada-Nya 
meskipun melalui darah Yesus kita dapat dengan berani datang kepada-Nya.  
 
Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari hidup takut akan Tuhan dari orang 
percaya: 
 

1. Takut akan Tuhan dimulai dari keintiman dengan-Nya 
 
TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya 
diberitahukan-Nya kepada mereka.(Mzm.25:14) 
 
Dahulu kita adalah manusia berdosa, namun karya Roh Kudus di dalam diri kita 
memampukan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat agar 
kita dibenarkan dan menerima keselamatan hidup kekal. Kesadaran akan 
pertolongan Tuhan dalam hidup kita akan memicu untuk mendekat kepada-Nya 
dan membina hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Keintiman yang selalu 
terjaga ini akan membuat kita semakin takut akan Tuhan (menghormati Tuhan) 
atas segala karya besar-Nya dalam hidup dan dunia ini.  
 

2. Takut akan Tuhan membawa hikmat sorgawi turun atas kita 
 
Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal Yang Mahakudus 
adalah pengertian. (Ams.9:10) 
 
Hidup ini seringkali diperhadapkan dengan berbagai masalah kehidupan yang 
membuat kita harus mengambil keputusan tepat. Untuk itu diperlukan hikmat 
sorgawi untuk kita semakin mengenal Tuhan dan jalan-jalan-Nya sehingga setiap 
keputusan yang dibuat menjaga kehidupan kita terjaga benar di hadapan Tuhan. 
Hikmat sorgawi dimulai dengan sikap hidup yang takut akan Tuhan dan dipupuk 
lewat Firman yang direnungkan dan dihidupi. 
 

3. Takut akan Tuhan mengandung janji berkat untuk umat-Nya 
 

Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan dari padamu oleh 
TUHAN, Allahmu, selain dari takut akan TUHAN, Allahmu, hidup menurut segala 
jalan yang ditunjukkan-Nya, mengasihi Dia, beribadah kepada TUHAN, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah 
dan ketetapan TUHAN yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik 
keadaanmu. (Ul.10:12-13) 
 
Hidup takut akan Tuhan adalah sebuah perintah Tuhan yang mengandung janji 
berkat untuk seluruh umat Tuhan (ayat 13). Keadaan hidup yang baik adalah 
keadaan hidup yang dipelihara oleh Tuhan dan keadaan itu bisa kita dapatkan jika 
kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan 
dimanifestasikan dalam hidup kita sebagai hidup menuruti jalan-jalan Tuhan, 
mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan berpegang pada perintah Tuhan 
dengan segenap hati kita.  
 
 
Penutup: 
Dengan mempelajari tiga hal tersebut di atas, kita mendapatkan bahwa hidup takut 
akan Tuhan membawa dampak yang sangat baik buat kehidupan kita. Untuk itu 
mari kita senantiasa hidup takut akan Tuhan. 
 
 
ACTION: 

 Mendoakan setiap anggota cool agar lebih sungguh-sungguh hidup takut 
akan Tuhan senantiasa 
 

 Bagikan dalam hal apakah kita bisa menerapkan takut akan Tuhan. 
 

 
 
 


