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        Bulan Desember adalah bulan yang 

identik dengan perayaan Natal. Natal  

merupakan momen yang menandai       

hadirnya sebuah anugerah yang luar biasa 

dari Allah kepada orang percaya.  Dengan 

demikian setiap orang yang merayakan  

Natal adalah orang-orang yang hatinya 

penuh ucapan syukur kepada Allah atas 

anugerah-Nya. Inilah Amazing Grace,     

dimana telah lahirnya seorang jurus’lamat 

yang akan menebus dosa manusia.  

            Namun sebenarnya, Amazing Grace 

bukan hanya saja berbicara tentang Natal 

dan perayaan mewah yang seringkali     

menyertainya, melainkan perayaan Natal 

seharusnya menjadi pengingat bagi kita 

akan sebuah fakta bahwa manusia yang 

berdosa diterima oleh Kristus. Sehingga 

Kristus menjadi center dari Amazing Grace 

itu sendiri. Bukan hanya sampai disitu saja, 

kita juga dikuduskan oleh darah-Nya 

sendiri, untuk menjadi orang kudus   

dihadapan Allah. Dengan demikian, kasih 

karunia menjadi satu-satunya jembatan 

manusia untuk memperoleh keselamatan 

yang pertama dan terakhir yang harus 

didasarkan pada iman kepada Kristus Yesus.                                                  

                                                                                                                                                              (AG)  
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artin Luther mengungkap-

kan bahwa: “Iman adalah 

penerimaan terhadap pe-

nerimaan.” Ungkapan Luther ini 

masuk ke wilayah yang begitu lim-

pah dan sarat dalam mengerti 

iman. Iman artinya saya menerima 

fakta, fakta bahwa saya telah 

diterima oleh Kristus. Fakta yang 

sungguh terjadi, saat kita yang   

tidak layak diberkati Tuhan. Tidak 

layak diterima oleh Tuhan, namun 

benar-benar telah diterima karena 

Anugerah-Nya.    

Menilik perjalanan sejarah 

gereja terkait pengakuan iman yang 

oleh gereja tertentu masih di-

perdengarkan, maka pikiran kita 

dibawa pada tiga rumusan kredo, 

yaitu: Pengakuan Iman Nicea   

Konstantinopel, Pengakuan Iman 

Athanasius, dan Pengakuan Iman 

Rasuli. Isi yang terkandung pada 

rumusan kredo tersebut dian-

taranya memuat dasar utama kris-

tologi. Gambaran kristologi ini 

merupakan fakta sejarah proses 

kehidupan Yesus Kristus, Allah 

menjadi Manusia: …”Yesus Kristus, 

Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, 

yang dikandung dari Roh Kudus, lahir 

dari anak dara Maria. Yang menderita 

sengsara di bawah pemerintahan Pon-

tius Pilatus. Disalibkan, mati dan 

dikuburkan, turun ke dalam Kerajaan 

Maut. Pada hari yang ketiga, bangkit 

pula dari antara orang mati. Naik ke 

Sorga …”. Nah, diakui atau tidak, 

rumusan kredo ini merupakan 

ungkapan  pengakuan iman ger-

eja/orang Kristen sebagai Amazing 

Grace. 

Amazing Grace dalam ru-

musan kredo mengajak kita dapat 

melihat secara integral,  kompleks, 

dan final. Amazing Grace tidak 

cukup hanya terukir pada kisah 

NATAL atau kelahiran saja. Amaz-

ing grace dimana iman Kristen ada 

dalam diri Kristus. Tanpa Kristus 

tidak ada tujuan, sasaran dan inti-

sari iman, serta kuasa pelayanan. 

Kristus yang terutama, terawal, 

M 

....Bersambung ke hal.2 

 

“AMAZING GRACE” 
Dr. Stevanus Parinussa, M.Th. 
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Sambungan dari  hal.1... 
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terakhir, dan yang menyempur-

nakan. Dalam Kristus, Allah beker-

ja, mempersatukan, dan menopang 

segala yang telah dijadikan-Nya.   

Berpikir dan mengamati 

dengan penuh kasih sumber dari 

keselamatan kita, yang merupakan 

kasih karunia Allah. Dengan kasih 

karunia kita diselamatkan. Karena 

Allah adalah pengasih, maka 

manusia berdosa diampuni, 

dipertobatkan, disucikan, dan 

diselamatkan. Bukan karena apa di 

dalamnya, atau yang pernah ada di 

dalamnya, kita diselamatkan; tetapi 

karena kasih, kebaikan, kasih 

sayang, belas kasihan, dan kasih 

karunia Allah yang tak terbatas. 

Betapa dalamnya jurang 

dan, luasnya samudera, kasih 

karunia Tuhan tak terukur! Siapa 

yang bisa mengukur luasnya?  

Siapa yang bisa memahami 

kedalamannya? Seperti semua 

atribut ilahi lainnya, itu tidak 

terbatas. Tuhan penuh kasih, 

karena Tuhan adalah kasih. Tuhan 

penuh dengan kebaikan; nama 

Tuhan adalah kependekan dari 

baik. Kebaikan dan cinta yang tak 

terbatas masuk ke dalam esensi 

Ketuhanan. Karena rahmat yang 

tersembunyi tetap untuk selama-

lamanya, maka manusia bukanlah 

perusak; karena belas kasihan-Nya 

tidak gagal bahwa orang berdosa 

dibawa kepada-Nya dan diampuni. 

Ingat ini, kita mungkin 

jatuh ke dalam kesalahan dengan 

memusatkan pikiran kita begitu 

banyak pada iman yang merupakan 

saluran keselamatan, sehingga 

melupakan kasih karunia yang 

merupakan sumber dan sumber 

bahkan dari iman itu sendiri. Iman 

adalah karya kasih karunia Allah di 

dalam kita. Tidak ada orang yang 

dapat mengatakan bahwa Yesus 

adalah Kristus kecuali oleh Roh 

Kudus. Tidak ada seorang pun yang 

datang kepada-Ku, kata Yesus, 

kecuali Bapa yang telah mengutus 

Aku gambar-Nya. Jadi iman itu, 

yang datang kepada Kristus, adalah 

hasil dari gambaran Iahi. Kasih 

karunia adalah penyebab 

keselamatan yang pertama dan 

terakhir; dan iman, meskipun 

esensial, hanyalah bagian penting 

dari mesin yang digunakan oleh 

anugerah. Kita diselamatkan 

melalui iman, tetapi keselamatan 

adalah oleh kasih karunia. Ucapkan 

kata-kata seperti dengan terompet 

 
....Bersambung ke hal.3 
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penghulu malaikat. Kabar gembira 

bagi mereka yang tidak layak! Iman 

menempati posisi saluran atau pipa 

saluran. Kasih karunia adalah air 

mancur dan sungai. Iman adalah 

saluran air di mana banjir rahmat 

mengalir ke bawah untuk 

menyegarkan anak-anak manusia 

yang kehausan. 

Namun, sekali lagi kita 

perlu ingat bahwa iman hanyalah 

saluran atau saluran air, dan bukan 

sumber mata air. Kita tidak boleh 

terlalu bergantung padanya untuk 

meninggikannya di atas sumber 

Ilahi dari semua berkat yang 

terletak di dalam kasih karunia 

Allah. Jangan pernah membuat 

Kristus keluar dari iman, atau 

berpikir seolah-olah itu adalah 

sumber independen dari 

keselamatan. Hidup kita ditemukan 

karena memandang kepada Yesus, 

bukan dalam memandang iman kita 

sendiri. Dengan iman segala 

sesuatu menjadi mungkin bagi kita; 

namun kekuatannya bukan pada 

iman, tetapi pada Tuhan yang 

kepadanya iman bersandar. 

Anugerah adalah mesin yang kuat, 

dan iman adalah rantai yang 

dengannya kereta jiwa melekat 

pada kekuatan motif yang besar. 

Kebenaran Yesus Kristus yang 

dipegang dan dimiliki oleh iman. 

Kedamaian di dalam jiwa tidak 

berasal dari perenungan iman kita 

sendiri; tetapi itu datang kepada 

kita dari Dia yang adalah damai 

sejahtera kita, ujung jubahnya 

menyentuh iman, dan kebajikan 

keluar dari Dia ke dalam jiwa. 

            Dalam seluruh untaian kris-

tologi ada finalitas yang berbicara 

tentang peristiwa yang terjadi da-

lam sejarah. Yesus harus dilahirkan, 

disalibkan, dibangkitkan, dan ber-

tahta di Sorga. Kelahiran Yesus, 

bersangkut paut dengan manusia 

yang ada dan hidup dalam putaran 

waktu sejarah. Dalam kristologi, 

pengakuan iman rasuli memiliki 

keistimewaan, Allah menjadi 

Manusia. Ada tempat, waktu, dan 

manusia yang berkaitan dengan 

diri-Nya. Inilah keistimewaan 

kekristenan, yang tidak me-

nanamkan iman pada hal khayalan 

atau imajinasi hampa. Amazing 

Grace, iman yang ditujukan pada 

satu Pribadi yang pernah turun 

menjadi manusia yang sungguh 

ada dalam sejarah. Yesus Kristus 

adalah Tuhan! Soli Deo Gloria 

3#Fidelitas Edisi Desember 2021 
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Pada bulan Desember, 
S E N A T  M A H A S I S W A 
menetapkan tema yaitu 
Amazing Grace. Tema ini 
menjadi pusat perhatian 
dalam pembahasan setiap 
pembicara yang telah 
ditentukan. Pada selasa 
pertama tema ini dibahas 
oleh Dr. Edi Sugianto, M.Th. 
Pada selasa kedua tema ini 
dibahas oleh Mario Gani, S.T. 
Pada minggu ketiga tema ini 
juga dibahas oleh Pdm. 
Andreas Watloly, S.Th. 
Sedangkan untuk selasa 
terakhir tema ini dibahas 
oleh Pdm. Wen Hermanto, 
S.Th. 

S e l a s a  p e r t a m a , 
pengkhotbah mengambil I 
Timotius 1:12-17 sebagai teks 
y a n g  d i k h o t b a h k a n . 
Berdasarkan teks ini kita bisa 
belajar bagaimana merespon 
kelimpahan anugrah yang 
Tuhan berikan bagi kita, 

yaitu dengan menyatakan 
ucapan syukur kepada Tuhan 
( 1 T i m . 1 : 1 2 - 1 4 ) .  Y a n g 
selanjutnya ialah dengan 
menyaksikan kabar baik 
( 1 T i m . 1 : 1 5 .  K e m u d i an 
menjadi teladan hidup bagi 
orang percaya (1Tim.1:16). 
Dan yang terakhir ialah 
dengan memuliakan Allah 
(1Tim.1:17).  Keempat hal ini 
dapat kita lakukan dalam 
m e r e s p o n  k e l im p a h a n 
anugrah yang telah kita 
terima. 

Pada Selasa kedua 
pengkhotbah melihat I Petrus 
1:10-12 sebagai teks yang 
dikhotbahkan. Dari teks ini 
jelas bahwa kasih karunia 
keselamatan yang telah kita 
terima adalah anugrah. 
Dalam teks ini juga ada 
beberapa hal yang bisa kita 
jumpai. Yang pertama ialah 
A l l a h  B a p a  y a n g 
merencanakan, mengutus, 

4#Fidelitas Edisi Desember 2021 
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dan membangkitkan Yesus 
(ay. 2-3). Roh Kudus 
memberikan kesaksian dan 
mengutus para nabi. Kristus 
m e n d e r i t a  d a n 
dioermalukan. Para Nabi 
menyel id ik i ,  menel it i , 
m e l a y a n i  k i t a  d a n 
memberitakan Injil. Petrus 
d a n  p a r a  r a s u l 
m e m b e r i t a k a n  d a n 
menuliskan. Sedangkan kita, 
apa yang kita lakukan untuk 
keselamatan itu. Dalam kitab 
ini kita hanya “pasif,” dan 
kita tidak berupaya apapun 
untuk mencapai keselamatan 
tersebut. Inilah yang disebut 
dengan Amazing Grace.  

S e l a s a  k e t i g a 
pengkhotbah mendasarkan 
khotbahnya pada Titus 2:11-
15. Jika kita melihat kata 
“amazing grace,” kata ini 
selalu dikenakan pada 
pribadi Allah dan hanya 
pribadi Allah saja yang 
disebutkan melakukannya. 
Hal ini terjadi karena Allah 
mau orang-orang memilih 
Dia dan menerima Dia. 

Dengan demikian harusnya 
setiap kita menyadari akan 
perbuatan Allah yang tak 
terbatas yaitu Amazing 
Grace, sehingga hal ini 
mengubah hidup kita dan 
menjadikan kita pribadi 
yang berbeda dengan diri 
kita yang sebelumnya. 

S e l a s a  K e e m p a t , 
pengkhotbah mengambil 
Injil Lukas 1:26-38 sebagai 
teks yang dikhotbahkan. 
Berdasarkan teks ini kita 
dapat melihat pesan firman 
Allah, bahwa anugrah 
adalah pemberian Allah 
kepada manusia yang 
sesungguhnya tidak layak 
menerimanya, di mana 
status manusia sebagai 
pendosa di hadapan Tuhan. 
Untuk itu manusia harus 
memberikan respon yang 
benar terhadap kasih karunia 
itu, yaitu: percaya, taat, dan 
mengucap syukur. (SM) 

 

5#Fidelitas Edisi Desember 2021 
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        Masa pandemi yang berlangsung ham-

pir 2 tahun membuat anak-anak Tuhan ha-

rus melakukan ibadah secara online.  Be-

gitupula dengan kami civitas akademik STT 

Tabernakel Indonesia. Bahkan kami harus 

melaksanakan sebagian kegiatan kami 

secara daring, seperti aktivitas                

ketika perkuliahan maupun dalam              

kegiatan-kegiatan ibadah kami.  

        Atas kemurahan dan seizin Tuhan, STT 

Tabernakel Indonesia pada bulan Desember 

ini dapat menyelenggarakan ibadah Natal 

pada tanggal 22 Desember 2021 secara 

online yaitu melalui zoom dan juga live 

streaming pada channel youtube STTIA. Dan 

diselenggarakan juga secara on-site bagi 

kalangan internal mahasiswa STTIA. Adapun 

tema yang diambil ialah “The Obedience of 

a Servant of God,”  yang didasarkan pada 

kitab Yesaya 50: 4-11. Topik ini berbicara 

tentang ketaatan seorang pelayan Tuhan 

dalam setiap keadaan yang dialami. Dimasa 

pandemi seperti sekarang ini, ketaatan san-

gat dibutuhkan oleh seluruh manusia untuk 

rela mentaati protokol kesehatan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Maka sebagai 

seorang pelayan Tuhan harus terlebih lagi 

memiliki ketaatan.  

         Acara dimulai pukul 17.30 WIB dengan 

memutar keledoiskop kegiatan STTIA     sela-

ma satu tahun sebagai pembukaan. Namun 

sebelum acara dimulai kami seluruh panitia 

acara terlebih dahulu melakukan persiapan 

dan doa bersama sejak pukul 16.00 WIB. 

Setelah pemutaran kaledoiskop, selanjutnya 

pemutaran video theme song “Karena Kita” 

yang dinyanyikan oleh Ibu Sofie Margareta 

bersama Ibu Selfiani Biatan dengan diiringi 

gitar oleh Calvin Siregar. Acara dipimpin oleh 

sdra. Jusak Gulo dan sdri. Jernih Waruwu, 

mengajak kami bersukacita dan mengingat 

kembali anugrah Tuhan terhadap manusia 

berdosa melalui pujian dan penyembahan. 

Adapun dalam berlangsungnya ibadah Natal 

ini dilaksanakan sesuai dengan tetap mem-

perhatikan protokol kesehatan, tetap me-

makai masker dan menjaga jarak. Kemudian 

acara dilanjutkan dengan pujian persemba-

han dari staf dan dosen dengan menyanyi-

kan “Firman Jadi Manusia.”  

             Firman Tuhan yang disampaikan 

oleh Dr. Jusak Pundiono Wonoadi, M.Th 

mengingatkan bahwa ketaatan ini juga 

merupakan core values STTIA yang kedua 

 
LIPUTAN NATAL STT TABERNAKEL INDONESIA  DESEMBER 2021 
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yaitu Obedience. Sehingga ketaatan ha-

rusnya menjadi ciri khas mahasiswa STTIA 

dalam kehidupan perilaku sehari-hari. Untuk 

memiliki ketaatan yang sempurna, maka 

harus memiliki teladan yang sempurna da-

lam hal ketaatan. Dan satu-satu-Nya teladan 

yang sempurna hanyalah Yesus Kristus saja. 

3 wujud ketaatan dalam Yesaya 50: 4-11 

yaitu poin pertama ialah merenungkan ke-

hendak Allah setiap hari   (4-5). Yesus tun-

duk pada kehendak Allah sebagai seorang 

hamba taat hingga mati, sementara Ia ada-

lah Sang Firman itu sendiri. Yesus rela 

meninggalkan  tempat-Nya yang kudus dan 

turun kedunia sebagai manusia untuk                

mengkomunikasikan kehendak Allah. Poin 

kedua ialah menantikan kedaulatan       

pertolongan Allah (6-9). Yesus sebagai    

Firman tidak membalas perbuatan orang-

orang yang membencinya, melainkan Ia 

percaya terhadap kuasa otoritas Allah. Yesus 

sebagai Firman yang menjadi manusia da-

lam kemanusiaan-Nya tidak ada pembelaan 

diri, melainkan Ia menantikan kedaulatan 

pertolongan Allah. Poin ketiga ialah 

mendengarkan suara  hamba Tuhan (10-11). 

Kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki ter-

ang Firman. Seorang hamba terlebih dahulu 

harus takut akan Allah untuk mau dibimbing 

dalam otoritas perkataan seorang hamba 

Tuhan. Segala kegiatan yang diadakan di-

mana Firman Allah disampaikan untuk              

menimbulkan kepercayaan bahwa Tuhan 

selalu ada untuk kita dalam setiap keadaan 

kita dan memahami bahwa Allah pasti 

menghukum setiap pemberontak.  

           Ibadah Natal STTIA kemudian  dilanjut-

kan sesi candle light dengan diiringi lagu O 

Holy Night yang dinyanyikan oleh Servin An-

na Laila, Masilina Zebua, Ayub Lumban Gaol, 

dan Jose Sialagan. Adapun peserta penyalaan 

lilin ialah Bapak Edi Sugianto selaku perwaki-

lan pimpinan STTIA, dilanjutkan oleh bapak 

Budi Santosa sebagai bapak asrama, dilanjt-

kan George Jhon Pieter sebagai ketua panitia 

Natal, dilanjutkan stefanni Maranatha sebagai 

ketua SEMA, dilanjutkan Bapak Yohanes se-

bagai perwakilan staff, Kemudian dilanjutkan 

dengan persembahan pujian dari perwakilan 

tiap semester, kata sambutan oleh ketua pa-

nitia Natal dan ditutup dengan doa berkat 

oleh Dr. Jusak Pundiono Wonoadi, M.Th. 

Demikianlah rangkaian kegiatan ibadah Natal 

STT Tabernakel Indonesia. Kami seluruh 

keluarga besar STT Tabernakel Indonesia 

mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus 

memberkati. (GP) 

5#Fidelitas Edisi Oktober 2021 7#Fidelitas Edisi Desember 2021 
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       Kami para mahasiswa 

STTIA di masa pandemi ini juga 

terlibat dalam pelayanan di 

sidang jemaat GKGA. Di Gereja 

Johor, kami melayani secara 

khusus di Sekolah Minggu, 

Komsel dan Ibadah Umum. 

Khusus untuk pelayanan Sekolah 

Minggu & Komsel, mahasiswa 

melayani berdasarkan semester, 

pelayanan sekolah minggu 

dilayanai oleh  mahasiswa 

angkatan 13 saat ini yang telah 

memulai  pelayanan dari 

semester 2, sedangkan untuk 

pelayanan komsel itu dilayani 

oleh mahasiswa angkatan 12 

y a n g  s u d a h  m e m u l a i 

pelayanannya di komsel dari 

semester 4. Dengan demikian 

kami para mahasiswa tidak 

kehilangan bidang pelayanan, 

kami masih bisa melayani Tuhan 

dan beraktivitas di masa 

pandemi meskipun secara 

daring.  

           Tugas pelayanan yang 

kami lakukan juga ada berbagai 

m a c a m ,  m u l a i  d a r i 

menyampaikan friman Tuhan, 

menjadi pemimpin pujian, dan 

bahkan bermain musik. Semua 

ini adalah pelayanan yang kami 

lakukan baik di sekolah minggu 

maupun komsel. Kendatipun 

demikian kami melakukan 

pelayanan secara online, bisa 

melalui Whatsapp dan Zoom. 

Luar biasanya kami juga masih 

bisa terlibat pelayanan onsite 

terbatas, maksudnya ialah 

pelyanan yang kali ini kami 

lakukan dilakukan dengan 

peserta yang terbatas dan relatif 
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kepada para pelayan yang telah 

dijadwalkan. Pelayanan ini juga 

dilakukan sesuai dengan 

protokol kesehatan yang 

berlaku. 

           Diakhir tahun kami juga 

terlibat dalam ibadah natal 

komsel dan sekolah minggu. 

Untuk Natal komsel tema yang 

diusung ialah Kasih Kristus 

Mempererat Persaudaraan  (1 Pet. 

1:22). Dari tema ini kita 

diingatkan untuk menyadari 

bahwa dengan hadirnya Kristus 

hal itu dapat mempererat 

persaudaraan kita. Pelayanan 

yang kami lakukan pada natal 

komsel ini membuat kami 

merasa disambut dan diterima 

dengan baik oleh para jemaat. 

Hal ini karenakan kami 

langsung melayani sebagai para 

tim pelayanan yang membawa 

jemaat merasakan sukacita natal 

me la lu i  pu j i -pu j ian  dan 

penyembahan yang dilakukan. 

Sebagian dari kami terlibat 

dalam pelayanan mimbar, ada 

yang bermain musik, ada yang 

memimpin pujian dan lain 

sebagainya. Semua pelayanan ini 

kami lakukan sebagai bentuk 

persembahan kami dan rasa 

syukur kami kepada Tuhan. 

        Kami melakukan pelayanan 

ini dengan penuh sukacita. Hal 

ini semakin terasa saat melihat 

bahwa kasih Kristus semakin 

mempererat persaudaraan kami, 

sehingga kami pun melayani 

dengan penuh semangat yang 

didorong oleh sukacita yang 

Tuhan telah beri di dalam hati 

kami untuk melayani. Sehingga 

natal komsel ini sangat berarti 

bagi kami.  

        Sementara itu untuk natal 

sekolah minggu yang kami 
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layani, diadakan dengan sebuah 

tema yaitu Power Of Faith 

(Matius 2:1-12). Dari tema ini 

anak-anak belajar tentang bagai 

mana kekuatan yang sejati dari 

iman yang ditunjukan oleh para 

orang Majus. Kegiatan natal 

sekolah minggu kali ini 

dilakukan dengan pertunjukan 

drama para orang Majus. Kami 

para mahasiswa angkatan 13 

turut mengambil peran yang ada 

di dalamnya. Terasa sangat seru 

bahwa pada kesempatan natal 

kali ini kami dapat terlibat 

sebagai pemain drama. Hal ini 

dikarenakan di masing-masing 

tempat asal kami, kami hampir 

tidak pernah terlibat dalam 

pelayanan drama semacam natal 

kali ini, sehingga natal kali 

menjadi pengalaman baru bagi 

kami .  Dengan demik ian 

pelayanan natal kali ini kami 

lakukan dengan penuh sukacita 

dan dengan penuh keseruan. 

Kami juga sangat senang bisa 

melihat anak-anak sekolah 

minggu  b isa  men ikmati 

pelayanan sekolah minggu yang 

telah kami lakukan. 

Inilah pelayanan yang kami 

lakukan selama ini, kami 

menyadari bahwa kami ada 

untuk melayani Tuhan. Juga 

ketika memasuki tahun 2022, 

kami akan ada pergantian. 

Untuk angkatan 12 yang 

sebelumnya melayani di Komsel 

akan digantikan oleh angkatan 

13 karena angkatan 12  akan 

mengerjakan tugas akhir 

(skripsi). Sedangkan untuk 

pelayanan sekolah minggu yang 

sebelumnya dilayani oleh 

angkatan 13, akan di gantikan 

oleh angkatan 14. (NG) 
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        Selain pelayanan Komsel & SM, beberapa dari Mahasiswa/i di 

percayakan untuk melayani dalam Tim Pelayanan ibadah umum onsite 

di Gereja Johor secara terbatas. Adapun jenis pelayanan yang kami 

lakukan ialah sebagai WL, pemain musik hingga sebagai Bv.            

Sedangkan pada Gereja Lemahputro, kami hanya dapat melayani      

melalui kesaksian & persembahan pujian saja. Dan pada ibadah tutup       

& buka tahun, beberapa dari kami juga mahasiswa/i dipercayakan     

melayani sebagai WL dan BV. Dengan demikian, kami berharap 

pelayanan kami lakukan dapat menjadi berkat bagi kita semua. 
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KALEIDOSKOP KEGIATAN 2022 

 

ASESMEN LAPANGAN DARING S2 

NATAL STTIA 2021 

WISUDA MAHASISWA ANGKATAN 11 

PMB 2021-2022 
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Shalom saudara-saudari 

semua, pada kesempatan kali ini 

saya membagikan pertolongan 

Tuhan dalam kehidupan saya, juga 

bagaimana keputusan saya untuk 

menjadi hamba Tuhan semakin 

diteguhkan.  

Pada suatau hari, di mana 

hari itu bukanlah hari yang biasa 

bagai para kaum wanita, tepat pada 

tanggal 21 April yang mana ini 

merupakan hari Nasional Ibu 

Kartini. Saya mengalami suatu 

kejadian yang tak bisa saya 

lupakan. Kejadian tersebut ialah 

kecelakaan tunggal yang saya 

alami, kecelakaan yang membuat 

saya setengah sadar terbaring di 

pinggir jalan. Dalam keadaan yang 

seperti itu saya berusaha sekuat 

tenaga untuk menghubungi 

keluarga saya. Saya juga dibantu 

oleh warga sekitar yang pada saat 

itu membantu saya agar tetap sadar. 

Hingga pada akhirnya saya 

dibawah ke klinik. Saya sendiri 

masih belum bisa percaya tentang 

apa yang saya alami dan 

bagaimana saya melaluinya. 

Saat itu saya memang 

masih berstatus sebagai seorang 

pekerja swasta namun, saya juga 

dalam proses mencari informasi 

pendaftaran untuk studi di STTIA. 

Dari kejadian tersebut Gembala 

Sidang saya memberikan saya 

kekuatan melalui nasehat yang 

....Bersambung ke hal.2 

Oleh: Viona Lagamu 
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berikan dengan mengatakan bahwa 

kesulitan apapun yang menghalangi 

saya untuk melayani Tuhan tidak 

boleh menggoyahkan komitmen 

saya. Ketika saya memutuskan 

untuk memberikan seluruh hidup 

saya kepada Tuhan, tentu si jahat 

tidak suka, namun kuasa Tuhan 

jauh lebih besar daripada kuasa 

iblis. Dan kerinduan dalam hati 

saya yang Tuhan berikan jauh lebih 

besar sehingga sekalipun saya 

diijinkan mengalami peristiwa yang 

kurang baik secara manusia namun 

semua itu tidak melebihi batas 

kekuatan saya, sebab Tuhan 

senantiasa menyertai kehidupan 

saya.  Justru melalui kejadian 

tersebut semakin menguatkan 

keputusan saya dalam panggilan 

saya untuk menjadi seorang hamba 

Tuhan.  

Tuhan sungguh baik 

bahkan teramat baik, pemeliharaan 

Tuhan sungguh luar biasa saya 

rasakan. Hanya dalam waktu 3 hari 

saya sudah  bisa pulih. sehingga 

saya dapat mengurus segala 

administrasi untuk masuk ke STTIA 

bahkan dapat berkuliah dengan baik 

hingga saya dapat sampai di asrama 

dengan sehat dan lancar berkat 

pertolongan Tuhan. Dan saat ini 

saya sudah sampai pada semester 2, 

semua karna kebaikan dan 

kemurahan Tuhan dalam hidup 

saya.  

Sekian kesaksian dari saya, semoga 

memberkati kita semua.  

Shalom.  

Sambungan dari  hal.1... 

 -  Calvin Laoli                    :                       

04 Desembar 1999 

-  Amos Lermanson Purba  :                             

04 Desember 1970 

- Syela Nahlony                    :                         

23 Desember 1998 

14#Fidelitas Edisi Desember 2021 



 17 # Fidelitas Edisi September 2019    

BERITA KAMPUS: 

Mulai September 2021, STTIA kembali membudayakan English Day. 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Civitas STTIA. 
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2022-2023 
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sttia surabaya @sttiasurabaya 

0813-3617-6573 STT Tabernakel Indonesia 

STT TABERNAKEL INDONESIA 

https://sttia/ac.id 

Mengucapkan 

   Merry Christmas 2021  

         & 

           Happy New Year 2022 

Kiranya Damai & Sukacita Natal 

Menyertai Kita Semua 
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