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       Semua manusia tanpa sadar memba-

wa masing-masing filosofi kedalam hidup 

mereka yang mempengaruhi segala tinda-

kan yang mereka lakukan. Filosofi meru-

pakan cara seseorang berpikir atau sudut 

pandang seseorang dalam melihat segala 

sesuatu. Oleh sebab itu pola pikir menjadi 

sesuatu yang sangat penting sebab 

menentukan bagaimana seseorang me-

maknai arti hidup dan bagaimana 

seseorang menjalani kehidupan mereka. 

       Berbicara tentang transformasi sama 

halnya berbicara tentang upaya seseorang 

untuk mengupgrade dirinya kearah yang 

lebih baik dari sebelumnya. Artinya, 

seseorang yang bertransformasi, maka 

akan menunjukkan perbedaan yang ter-

lihat secara kasat mata. Dengan demikian, 

transformasi pola pikir merupakan cara 

seseorang untuk mendapatkan sebuah 

pola pikir yang baru yang sesuai dengan 

hikmat yang berasal daripada Tuhan. (GJP) 
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om. 12:2 Stop imitating the 
ideals and opinions of the 
culture around you, but be 
inwardly transformed by the 

Holy Spirit through a total reformation of 
how you think. This will empower you to 
discern God’s will as you live a beautiful 
life, satisfying and perfect in his eyes – 
The Passion Translation (TPT) 
(Terjemahan bebas: “Berhentilah 
meniru cita-cita/keinginan dan 
pendapat budaya di sekitar anda, 
tetapi biarlah diri anda diubahkan 
dari dalam (secara batiniah) oleh Roh 
Kudus melalui reformasi total cara 
berpikir anda. Ini akan membuat 
anda dapat memahami kehendak 
Tuhan dalam menjalani kehidupan 
yang indah, memuaskan dan 
sempurna di mata-Nya.”) 

Mari kita perhatikan 

gambar di atas baik-baik. Gambar 

apakah yang anda lihat ? Jika anda 

menjawab gambar singa, anda benar. 

Dapatkah anda menemukan gambar 

hewan lainnya? Mari kita lanjutkan 

ke dalam pokok pembahasan 

mengenai Transformasi Pola Pikir 

(Mindset).  

Pendahuluan 
Otak manusia merupakan 

sebuah organ tubuh yang sangat 
kompleks, berfungsi dalam 
mengendalikan pikiran, ingatan, 
emosi, sentuhan, motorik, 
penglihatan, pernafasan, suhu tubuh, 
rasa lapar dan semua proses yang 
mengatur tubuh. Di dalam otak 
tersimpan berbagai macam ingatan 
mengenai apa yang sudah kita alami 
sejak dari kecil. Termasuk ketika kita 
pertama kali belajar berbicara, 
membaca, menulis, berhitung dan 
sebagainya. 

Setiap orang dilahirkan di 
kondisi keluarga yang berbeda-beda, 
baik dari sisi budaya, suku, bangsa, 
bahasa, agama dan lain-lain. 
Contohnya, dalam satu suku yang 
sama, bisa memiliki pandangan yang 
berbeda mengenai uang. Ada yang 
berpendapat bahwa uang merupakan 
faktor penting dalam menjalani 
hidup agar hidup bahagia. Semakin 
banyak uang, semakin bahagia hidup 
seseorang. Tetapi ada juga yang 
berpendapat sebaliknya. Uang tidak 
dapat menentukan kebahagiaan 
seseorang. Ada banyak hal yang 
dapat mempengaruhi perbedaan 
pendapat atau cara pandang 
tersebut. Bisa dikarenakan perbedaan 

R 

....Bersambung ke hal.2 
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latar belakang keluarga, pengalaman 
pribadi, tingkat pendidikan yang 
pernah dijalani dan lain-lain. 

 
Pengertian 

Salah satu arti dari kata 
“transformasi” menurut KBBI adalah 
perubahan rupa bisa berupa bentuk, 
sifat, fungsi dan lainnya. Salah satu 
film yang dapat menggambarkan arti 
dari kata “transformasi” adalah film 
bioskop dengan judul “Transformer”. 
Di dalam film tersebut digambarkan 
ada kendaraan (mobil, truk, motor, 
dll) yang dapat berubah bentuknya 
menjadi sebuah robot raksasa yang 
dapat berpikir, berbicara dan 
bertindak layaknya manusia. 
Perubahan dari bentuk kendaraan 
menjadi robot inilah yang merupakan 
contoh “transformasi”. 
                 Sedangkan “pola pikir” atau 
dalam bahas Inggris disebut sebagai 
“mindset” terdiri dari 2 kata yaitu kata 
“pola (set)” dan “pikir (mind)”. Pola 
memiliki arti corak, gambar (yang 
dipakai contoh), sistem atau cara 
kerja. Sedangkan arti “pikir” menurut 
KBBI adalah akal budi, ingatan, kata 
dalam hati, pendapat/pertimbangan. 
Jadi pola pikir secara harafiah      
dapat diartikan sebagai sistem atau 
cara untuk berpikir sehingga 
menghasilkan sebuah pendapat atau 
pertimbangan. 
                  Ada banyak hal yang mem-    
bentuk atau mempengaruhi pola 
pikir seseorang. Van Bergen (2012) 
menyatakan ada 3 hal yang 

membentuk atau mempengaruhi pola 
pikir seseorang yaitu kebudayaan, 
jarak psikologi (psychological distance) 
dan perasaan (mood) seseorang. 
Kecenderungan manusia salah 
satunya adalah memiliki pola pikir 
yang dibentuk oleh karena 
kebudayaan (latar belakang/
pendidikan keluarga). Contoh kalau 
orang tuanya merupakan orang yang 
pelit, kemungkinan besar, anak-
anaknya akan menjadi pelit juga. Dan 
sebaliknya kalau orang tuanya 
merupakan orang yang murah hati, 
kemungkinan besar, anak-anaknya 
memiliki sifat murah hati (sifat murah 
hati/pelit, dikarenakan cara pandang 
mereka tentang (pola pikir) mereka 
terhadap barang/uang). 

Transformasi pola pikir 
merupakan perubahan cara berpikir 
seseorang dalam menghasilkan 
pendapat atau pertimbangan. Dalam 
konteks kekristenan, Transformasi 
Pola Pikir adalah perubahan cara 
berpikir seseorang menjadi cara 
berpikir Kristus. Mari kita kembali 
sebentar ke gambar singa di atas. 
Apakah anda sudah menemukan 
hewan kedua dalam gambar 
tersebut ? Bagi yang sudah 
menemukannya, saya ucapkan 
selamat. Anda termasuk dalam orang
-orang yang jenius. Bagi yang belum 
menemukannya, jangan berkecil hati. 
Coba putar artikel yang anda baca 
saat ini 180°. Gambar apakah yang 
anda lihat sekarang ? Ya, anda betul. 
Seekor kelinci. Jadi di dalam gambar 

 
....Bersambung ke hal.3 
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di atas, terdapat gambar 2 hewan 
yaitu singa dan kelinci.  

 
Pentingnya Transformasi Pola Pikir 
 

Apa pentingnya transformasi 
pola pikir dalam kehidupan kita? 
Dari soal di atas, kita dapat menarik 
kesimpulan. Dengan cara mengubah 
posisi gambar, anda dapat 
menemukan gambar lain di dalam 
gambar tersebut. Demikian juga 
dalam sebuah masalah, dengan cara 
anda mengubah sudut pandang atau 
cara berpikir, anda dapat 
memperoleh jawaban atau 
kesimpulan yang berbeda dari sebuah 
masalah yang sama. Pola pikir kita 
dapat mempengaruhi kita dalam 
memahami sesuatu, cara kita 
bertindak atau bersikap terhadap 
sesuatu, cara bergaul kita, lingkungan 
kita, teman-teman kita, kesuksesan 
kita, masa depan kita, siapa diri kita 
bahkan dapat mempengaruhi 

keselamatan kita. 
Seperti yang disebutkan di 

atas, bahwa setiap manusia memiliki 
pola pikirnya sendiri yang terbentuk 
oleh lingkungan, pendidikan, 
pengalaman dan lain-lain. Sebagai 
orang percaya, kita diharapkan untuk 
menjadi serupa dengan Kristus. Di 
dalam Roma 8:30 tertulis “Sebab semua 
orang yang dipilih-Nya dari semula, 
mereka juga ditentukan-Nya dari semula 
untuk menjadi serupa dengan 
gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-
Nya itu, menjadi yang sulung di antara 

banyak saudara.” Bagaimana cara kita 
menjadi serupa dengan Kristus ? 
Rasul Paulus memberikan kuncinya 
di dalam Filipi 2:5 “Hendaklah kamu 
dalam hidupmu bersama, menaruh 
pikiran dan perasaan yang terdapat 
juga dalam Kristus Yesus”. Yang 
pertama adalah menaruh atau 
memiliki pola pikir (mindset) / cara 
berpikir Kristus. Yang kedua adalah 
memiliki perasaan Kristus (yang 
tidak saya bahas di artikel ini). 

Bagaimana cara memiliki 

pola pikir Kristus ? Kuncinya      

sering-seringlah membaca dan 

merenungkan Firman Tuhan yang 

terdapat di Alkitab. Pola pikir Kristus 

ada di dalam Alkitab. Cara Allah/

Kristus berpikir tertulis secara jelas di 

dalam Alkitab. Firman Allah bukan 

sekedar tulisan yang mati. Firman 

Allah adalah Allah sendiri (Yoh 1:1), 

Kristus yang hidup dulu, sekarang 

dan selamanya. Sehingga ketika kita 

membaca Alkitab, kita sedang 

“memasukkan” Kristus ke dalam 

otak kita. Kita sedang memasukkan 

cara berpikir Allah/Kristus sendiri ke 

dalam otak kita. Apa yang sering kita 

masukkan ke dalam otak kita, itulah  

yang akan timbul pertama kali ketika kita 

menghadapi sebuah masalah dalam 

hidup. Kalau yang sering kita baca/

masukkan adalah hikmat dunia 

(contoh: tidak perlu perpuluhan 

kalau uang gaji tidak cukup untuk 
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kebutuhan hidup) maka kita akan 

bertindak/mengambil keputusan 

berdasarkan pola pikir dunia dan 

hidup sesuai hukum dunia. Dan 

sebaliknya kalau yang sering kita 

baca adalah Firman Tuhan (contoh: 

ketika kita memberikan perpuluhan, 

maka Tuhan akan bukakan tingkap-

tingkap langit – Mal 3:10), maka kita 

akan bertindak berdasarkan pola 

pikir Allah dan kita akan hidup 

dalam hukum Kasih Karunia. Kita 

akan menikmati semua yang sudah 

Tuhan sediakan untuk kita di dunia 

ini dan di Surga nantinya. 

Penutup 

Dapatkah anda menemukan 

gambar hewan di dalam gambar di 

atas ? Bagaimana cara anda 

menemukan gambar hewan di dalam 

gambar tersebut ? Jika anda 

menggunakan cara yang sama 

dengan soal pertama di atas (gambar 

singa – dengan cara membalik artikel 

ini), saya ucapkan “Selamat !!”, anda 

telah mengalami transformasi pola 

pikir. Jangan berhenti sampai di sini 

saja, teruslah membaca, teruslah 

belajar, karena transformasi pola 

pikir yang tetap tidak dapat terjadi 

dalam semalam saja. Perhatikan apa 

yang anda baca dan anda pelajari. 

Jangan membaca dan memasukkan 

“sampah (hal-hal yang tidak sesuai 

dengan kebenaran Firman Tuhan – 

ketakutan, kekhawatiran, hoax dll)” 

ke dalam otak anda yang berharga. 

Biarlah Roh Kudus, bukan roh yang 

dari dunia, yang menuntun dan 

memperbaharui pola pikir anda 

setiap harinya sehingga pada 

akhirnya anda menjadi serupa 

dengan Kristus, tahu membedakan 

mana yang baik, benar dan berkenan 

kepada Tuhan (Rom 12:2). Tuhan 

Yesus Memberkati! 

Referensi  : 
 
 
 Alkitab Terjemahan Baru dan TPT 
 
 
 Dictio.id 
 
 
 www.hopkinsmedicine.org 
 
 
 www.shakethebrain.com 
 
 
 Wikipedia 
 
 
 KBBI online 

Sambungan dari  hal. 2... 
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Pada bulan Januari ini, Senat 

Mahasiswa menetapkan sebuah tema 

baru yaitu Transformasi Pola Pikir 

yang mana diambil dari salah satu 

core values STTIA, yaitu “Wisdom”.  

Tema ini menjadi fokus utama dalam 

pembahasan ibadah chapel pagi pa-

da tanggal 04 Januari 2022 yang ma-

na merupakan ibadah chapel tera-

khir sebelum para mahasiswa/i 

STTIA melaksanakan kegiatan PPL 

dan PKL. Adapun yang menjadi     

pembicara pada peribadatan   chapel 

selasa terakhir minggu ini ialah Ibu 

Sofia Margareta, S.S., M.Th.  

Pengkhotbah mengawali 

khotbahnya dengan menjelaskan 

bahwa setiap makhluk hidup     ten-

tunya memiliki pola dalam   berpikir 

yang menjadikan dasar untuk 

menunjukkan proses yang  dialami 

oleh  makhluk hidup     tersebut . 

P o l a  p i k i r  s e se o ra n g 

mempengaruhi tujuan kelahiran, 

pertumbuhan hingga kehidupan ter-

akhir seseorang tersebut, yakni ke-

matian. Fase-fase tersebut yang men-

jadikan dasar munculnya pola ber-

pikir dan juga hanya HIKMAT dari 

Tuhan sajalah yang memampukan 

kita sebagai hamba Tuhan untuk 

memiliki pola pikir yang sesuai 

dengan kehendak  Tuhan.  

Pengkhotbah mengambil 

nats bacaan khotbah didalam kitab 

Yakobus 3: 13-18 sebagai teks yang 

dikhotbahkan. Berdasarkan teks ini 

kita dapat belajar seperti apakah hik-

mat yang daripada Tuhan     terse-

but.  Hikmat dari Tuhan bahwasann-

ya memiliki beberapa    indikator-

indikator sebagai tolak ukur untuk 

merefleksikan ke dalam diri kita 

secara pribadi, apakah kita sudah 

5#Fidelitas Edisi Januari 2022 



 8 # Fidelitas Edisi September 2019  

memilikinya atau tidak.  

Pada ayatnya yang ke-17: 

murni (pure), pendamai (peaceable), 

peramah (gentle), penurut   (willing 

to yield), penuh belas kasihan (full of 

mercy), menghasilkan buah-buah 

baik (good fruits), tidak memihak 

(without partiality) dan juga tidak 

munafik (without hypocrisy). Dari 

kedelapan  indikator-indikator ter-

sebut memperlihatkan bahwa 

seseorang yang memiliki hikmat 

dari Tuhan akan hidup dalam ke-

rendahan hati, seseorang yang men-

jadi pembawa damai dimanapun ia 

berada, bijaksana dalam bertutur 

kata maupun dalam tingkah laku, 

dan hidup dalam standart kebena-

ran Firman Tuhan yang mana berar-

ti bahwa Firman Tuhan menjadi 

kesukaan hingga menjadi sebuah 

gaya hidup.   

Dengan demikian maka se-

bagai seorang hamba Tuhan ter-

dapat beberapa hal yang harus kita 

jauhi agar memiliki hikmat yang 

daripada Tuhan, yaitu: sikap iri hati, 

mementingkan diri sendiri, memeg-

ahkan diri, serta berdusta melawan 

k e b e n a r a n .  U n t u k  m a m p u 

melakukannya, maka kunci utaman-

ya ialah “Hidup oleh Firman dan 

Roh-Nya” sehingga kita bisa mem-

iliki good habits dalam keseharian 

hidup kita dan menjadi berkat bagi 

sesama. (VL) 

 

                            

 - Syukur Darma Gea  :                       

25 Januari 1999 

-  Yusak Kurniawan Gulo :         

28 Januari 2001 
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Puji nama Tuhan kami angkatan 

pertama prodi Pendidikan Agama Kristen 

telah memasuki semester enam. Pada se-

mester ini juga kami sangat bersyukur dan 

bersemangat sebab kami dapat 

melaksanakan PKL di beberapa sekolah di 

Surabaya. Setelah 5 semester kami belajar, 

akhirnya kami dapat terjun langsung da-

lam dunia pendidikan dan mengaplikasi-

kan teori-teori yang telah kami terima, 

terkhususnya kami akan mendidik peserta 

didik belajar kebenaran Firman Tuhan. 

Adapun PKL ini dilaksanakan 

baik PAK reguler yang tinggal di asrama 

maupun PAK malam. Sekolah-sekolah 

yang menjadi tempat kami PKL dian-

taranya ialah Primary Happy Family 

School, SD Kristen Pirngadi, SD Kristen 

Luveta, SD Negeri Perak Barat, SD 

Negeri Medokan Ayu 1, SD Swasta Pelita 

Bangsa, dan TK ABLC. Adapun PKL 

yang kami lakukan ini ialah selama satu 

semester atau 6 bulan lamanya. 

Selama melakukan Praktek Kerja 

Lapangan, kami mendapatkan banyak 

sekali ilmu tentang bagaimana menjadi 

seorang guru yang baik. Kami belajar 

bagaimana memanajemen kelas, memiliki 

micro teching yang baik agar anak-anak 

dapat memahami materi yang kami sam-

paikan, mempersiapkan strategi pembelaja-

ran, menyusun kurikulum, membuat RPP, 

dan terlebih penting bagaimana kami dapat 

menghidupi materi ajar yang kami sam-

paikan kepada anak didik kami. Kami 

mendapatkan banyak nasehat, cerita pen-

galaman, serta motivasi dari pembimbing 

kami di sekolah.  

                               Kami menyadari bahwa sebagai 

guru Pendidikan Agama Kristen bukan 

hanya sebatas terampil dalam kemampuan 

mengajar semata, namun bagaimana kami 

dapat memberikan teladan yang baik kepa-

da anak didik kami sesuai dengan kebena-

ran Firman Tuhan yang kami ajarkan kepa-

da mereka. Setiap kali kami menyam-

paikan materi ajar kepada anak-anak didik, 

kami selalu diingatkan akan tanggungja-

wab kami sebagai seorang pendidik agama 

Kristen, dimana bukan hanya kepada 

sekolah dimana kami PKL ataupun anak-

anak didik yang kami ajar, melainkan teru-

tama kepada Tuhan. (SM) 

 
KEGIATAN PRAK TER  PKL MAHASISWA PAK  

  JANUARI  2022  
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      Shalom, perke-

nalkan nama saya 

George Jhon Pieter 

Kantum, saya ma-

hasiswa semester 

enam, prodi Teolo-

gi. Saat ini saya 

sedang menjalani masa Praktek Pelayanan 

Lapangan di Tangerang. Saya ingin 

menceritakan kemurahan Tuhan dalam 

kehidupan saya, terkhusus bagaimana Tu-

han menolong saya sehingga bisa 

melaksanakan PPL saat ini.  

                       Praktek Pelayanan Lapangan merupa-

kan program wajib bagi mahasiswa STTIA 

sebagai bagian dari kurikulum yang telah 

ditetapkan. Saat itu rencananya saya akan 

melaksanakan PPL secara online di kam-

pus, karena saya tidak dapat memenuhi 

persyaratan dalam bidang keuangan, yaitu 

saya masih memiliki tunggakan sehingga 

saya tidak diijinkan untuk PPL keluar kam-

pus. Saat itu ada sedikit kekecewaan yang 

saya rasakan, tapi saya belajar untuk men-

gucap syukur dalam segala hal.  

                 Namun, oleh karna kemurahan Tuhan 

saja sehingga saya dapat menyelesaikan 

administrasi pembayaran sehingga saya 

dapat melayani di Tangerang yaitu di gereja 

dimana saya telah digembalakan sesuai 

dengan harapan dan doa saya. Sungguh 

bersukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah 

memperhatikan apa yang menjadi ker-

induan dalam hati saya.  

     Saya bersyukur jika bisa melayani Tu-

han dalam masa PPL dan dapat menyaksi-

kan bagaimana besar kemurahan Tuhan 

dalam kehidupan saya secara pribadi. Ada-

pun kegiatan yang saya lakukan ialah me-

mebersihkan gereja, mempersiapkan ibadah 

baik online maupun onsite, terlibat dalam 

pelayanan pemimpin pujian maupun 

berkhotbah, serta melakukan sharing 

dengan anak-anak muda dan membagikan 

pengalaman hidup saya bersama dengan 

Tuhan kepada mereka.  

             Harapan terbesar saya ialah apa yang 

saya lakukan boleh menyenangkan hati 

Tuhan dan memotivasi orang-orang yang 

saya layani untuk semakin giat mengikut 

Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa 

menolong saya dan teman-teman saya 

lainnya yang juga sedang menjalani masa 

PPL hingga selesai pada akhir bulan Febru-

ari mendatang. [GJPK] 
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Pada pergantian semester tahun ini, 

kami mahasiswa/i semester 8   diberikan     

kesempatan untuk liburan  selama 2 minggu. 

Kami sungguh merasa senang dan juga baha-

gia, sebab         ditengah-tengah pembuatan 

proposal dan skripsi kami dapat refreshing 

sebelum nantinya kami kembali disibukkan 

dengan pembuatan makalah skripsi kami mas-

ing-masing.  

Adapun tujuan destinasi liburan 

kami ialah beragam, ada yang liburan sekitar 

daerah Surabaya, Yogyakarta, Jakarta-

Tangerang, Bandung, Semarang, Nias, Toraja, 

Kalimantan dan  Bali. Pada kesempatan li-

buran kali ini, kami tidak     menyia-

nyiakannya dengan mengunjungi beberapa 

tempat destinasi wisata yang ada ditempat 

daerah kami berlibur serta menghabiskan 

waktu bersama dengan keluarga dan teman-

teman yang sudah lama kami tidak berjumpa. 

Selama    liburan kami tetap melakukan 

prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

selama kami liburan. Sekalipun kami sedang 

dalam masa liburan, kami juga memanfaat-

kannya untuk menceritakan kepada orang 

sekitar kami berada     tentang kebaikan dan 

kasih karunnia Tuhan yang telah kami rasakan 

selama ini, sehingga kehadiran kami dapat  

menjadi berkat bagi orang-orang   disekitar 

kami. Sebagai seorang hamba Tuhan, kami 

tidak lupa untuk senantiasa mengingat tugas 

kami yaitu melayani ditempat manapun dan 

kapanpun kami berada. Adapun pelayanan 

yang kami dapat lakukan selama masa liburan 

ialah melakukan sharing-sharing dengan 

orang-orang yang kami jumpai, memimpin 

peribadahan dan juga  berkhotbah disekolah-

sekolah, serta  melayani di gereja-gereja di-

mana kami berada. Kami membagikan pen-

galaman hidup kami bersama dengan Tuhan 

kepada mereka, bagaimana kebaikan dan 

kemurahan Tuhan telah memelihara  ke-

hidupan kami sehingga kami boleh ada se-

bagaimana kami ada seperti sekarang ini. 

Kami dapat menjalani perkuliahan kami 

bahkan kami dapat menikmati liburan kali ini 

dengan perasaan hati yang penuh dengan 

ucapan syukur. Bahwasanya semua itu meru-

pakan bukti kebaikan Tuhan yang kami alami 

dalam kehidupan kami. [DM] 

Oleh: Daud Minggu 

9#Fidelitas Edisi Januari 2022 



 12  # Fidelitas Edisi September 2019  

        Setelah berakhirnya kegiatan 

akademik perkuliahan semester 

ganjil 2021/2022, kami mahasiswa 

STTIA melaksanakan beberapa 

kegiatan, yaitu Praktik Pelayanan 

Lapangan (PPL) bagi semester 3 

dan 6 prodi Teologi, Praktik Kerja 

Lapangan bagi semester 6 prodi 

Pendidikan Agama Kristen, dan 

Tim Kampus bagi semester 2 yang 

sudah berada di asrama. 

      Adapun kegiatan yang kami 

lakukan di bulan Januari 2022 se-

bagai tim kampus ialah kami mela-

yani Tuhan dengan menjadi berkat 

bagi kampus kami sendiri. Terdapat 

beberapa agenda kegiatan yang ka-

mi kerjakan, yakni; membersihkan 

lorong dari lantai 1 hingga lantai 4, 

membersihkan area dapur, menyi-

kat tangga, mencuci sprei, mem-

bersihkan tandon air, menyikat 

kamar mandi, dan berbagai kegiatan 

lainnya untuk merawat dan menjaga 

kebersihan kampus kami.  

     Selain itu, kami juga diberikan 

kesempatan untuk terlibat melayani 

anak-anak dalam pelayanan sekolah 

minggu. Kami bersyukur dapat 

turut berperan dalam mengajarkan 

kebenaran Firman Tuhan bagi per-

tumbuhan rohani mereka. Kami 

juga tetap melaksanakan ibadah 

chapel pagi dan malam di dalam 

kampus meskipun hanya tersisa 

beberapa orang saja.  

     Sekalipun adakalanya kami me-

rasa bosan dan lelah, tetapi melalui 

kegiatan tim kampus ini kami bela-

jar untuk selalu bersyukur atas se-

tiap kesempatan yang Tuhan masih 

percayakan kepada kami. Kami ju-

ga belajar untuk tidak bersungut-

sungut dalam melakukan tugas 

yang diberikan kepada kami dengan 

melakukan segala sesuatu seperti 

untuk Tuhan dan bukan untuk 

manusia. [JS] 
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BERITA KAMPUS: 

Mulai September 2021, STTIA kembali membudayakan English Day. 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Civitas STTIA. 
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