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Gaya hidup seseorang tercipta 

dari pola perilaku yang terus-menerus 

dilihat, didengar, dan kemudian diikuti 

hingga menjadi sebuah habbit. Gaya 

hidup seseorang sesungguhnya sedang 

mencerminkan ekspresi dari kepribadian 

seseorang tersebut. Gaya hidup Kristiani 

tentunya harus berbeda dengan gaya 

hidup yang ditampilkan oleh dunia yang 

sedang happening.  

Gaya hidup Kristiani adalah ga-

ya hidup yang menjadikan Firman Tu-

han yakni Alkitab sebagai standar gaya 

hidup dan tolok ukur kebenaran dalam 

setiap tindakan yang dilakukan. Sehing-

gamelaluinya akan menghasilkan ke-

hidupan yang menginspirasi dan men-

jadi berkat bagi banyak orang.  

                                           [A] 
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ya hidup dalam tulisan 

ini dimengerti sebagai 

lifestyle yang berarti 

suatu pola hidup yang dikem-

bangkan dalam masyarakat. 

Gaya hidup adalah gambaran 

bagaimana perilaku masyarakat 

dalam menggunakan waktu dan 

uangnya. Gaya hidup lebih pa-

da mengikuti trend kelompok 

ke mana seseorang menggo-

longkan dirinya. Gaya hidup 

berbeda dengan kepribadian, 

tetapi gaya hidup berhubungan 

dengan kepribadian seseorang. 

Kepribadian adalah perpaduan 

dari pola pikir, minat, sifat, si-

kap, dan nilai-nilai yang dimil-

iki oleh seseorang. Dengan 

demikian gaya hidup dapat 

menjadi ekspresi dari 

kepribadian seseorang. 

Gaya hidup adalah 

sesuatu yang diadopsi dari 

lingkungan, apa yang dilihat 

dan dialami dari lingkungan 

sekitarnya. Gaya hidup bi-

asanya bersifat temporal dan 

berubah-ubah. Ada gaya hidup 

yang baik, tetapi ada gaya 

hidup yang tidak baik. Media 

sosial merupakan media di ma-

na gaya hidup ini “ditularkan” 

kepada banyak orang. 

Mengenai gaya hidup ini, 

Rasul Paulus sendiri 

menasihati jemaat Roma untuk 

tidak menjadi serupa 

(mengindentifikasi diri) 

dengan dunia ini (Rom.12:2). 

Tentu nasihat ini tidak bermak-

sud agar jemaat Roma menjadi 

jemaat yang konservatif dalam 

gaya hidupnya, tetapi maksud-

nya adalah untuk mendorong 

jemaat memiliki pendirian 

yang teguh sebagai orang 

percaya termasuk dalam gaya 

hidupnya. Gaya hidup 

seseorang dapat memengaruhi 

sekelilingnya, apakah secara 

positif atau negatif. Gaya 

hidup yang berdampak ten-

tunya adalah gaya hidup yang 

diminati oleh orang banyak.  

Dengan demikian orang 

Kristen menjadi trend setter 

dalam gaya hidup. Sesuatu 

yang tentunya tidak mudah ka-

rena gaya hidup seorang Kris-

ten didasarkan pada iman dan 

ibadah (relasi dengan Tuhan). 

Hal ini tampak dalam surat 

Paulus kepada jemaat di Roma. 

G 

....Bersambung ke hal.2 
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Sambungan dari  hal.1... 
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Rasul Paulus  telah ber-

bicara tentang ajaran yang 

benar (ortodoksi) dalam Roma 

pasal 1-11, lalu kemudian Pau-

lus berbicara tentang ibadah 

yang benar (ortolatria) (Rom 

12:1), ibadah bukan lagi berupa 

persembahan binatang yang 

dikurbankan, tetapi adalah 

persembahan tubuh sendiri 

kepada Allah sebagai 

persembahan yang hidup, ku-

dus dan berkenan kepada Al-

lah. Paulus menasihati jemaat 

di Roma agar jangan menjadi 

serupa dengan dunia ini, tetapi 

berubah oleh pembaharuan 

budinya. Gaya hidup kristiani 

dibangun bukan semata karena 

mengikuti trend tetapi karena 

memiliki ajaran yang benar dan 

ibadah yang benar yang telah 

membaharui serta membentuk 

pemikiran orang percaya. Pem-

baharuan pikiran ini selanjut-

nya membentuk kepribadiannya 

dan pada akhirnya adalah pem-

ilihan gaya hidupnya. 

Dalam membentuk gaya 

hidup, diperlukan rujukan. Be-

berapa rujukan berikut penulis 

yakini dapat menguji setiap ga-

ya hidup yang sedang trendy  

dan memberikan panduan 

memilih gaya hidup mana yang 

berdampak positif. 

 

Menjadikan Alkitab Sebagai 

Rujukan 
Alkitab memberikan ru-

jukan terhadap kebenaran da-

lam setiap fase kehidupan. Hal 

ini dinyatakan oleh Rasul Pau-

lus kepada Timotius dalam 2 

Timotius 3:15-17 bahwa Al-

kitab itu ditulis atas ilham Roh 

Kudus yang dapat memberi 

hikmat dan menuntun kesela-

matan oleh iman Yesus Kristus 

dan   menuntun kepada kebena-

ran. 

Alkitab yang dibaca 

oleh Timotius sejak pada masa 

kanak-kanak telah menjadi 

sumber inspirasi tentang 

kebenaran, menyatakan apa 

yang salah, mendidik orang da-

lam kebenaran, dan melengkapi 

setiap orang percaya untuk se-

tiap   perbuatan baik. Timotius 

sudah mengenal Kitab Suci itu 

dari kanak-kanak, dan sekarang 

ketika ia bertumbuh menjadi 

seorang pemuda, Paulus tetap  

mendorong Timotius untuk 

membaca, mempelajari dan 

 
....Bersambung ke hal.3 
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menghidupi Kitab Suci sebagai 

rujukan kebenaran. Tentu hal 

itu juga diikuti sendiri oleh 

Rasul Paulus yang sudah me-

masuki usia senja kala ia menu-

liskan surat ini kepada Timoti-

us, bahwa Alkitab adalah sum-

ber kebenaran. Memang ada 

banyak hal dalam Alkitab yang 

tidak segera dipahami, atau 

yang juga sukar dipahami, 

bahkan ada   hal-hal yang tidak 

diatur secara terinci dalam Al-

kitab yang memerlukan 

penafsiran yang mendalam. 

Tetapi yang jelas prinsip-

prinsip dasar bagi kehidupan 

dapat dibaca di sepanjang Kitab 

yang suci ini, untuk menjaga 

relasi dengan Sang Pemilik Ke-

hidupan.  

 

Berjalan Menurut Roh, Gaya 

Hidup Yang Rohani 

Paulus berbicara juga 

tentang berjalan menurut Roh 

(Galatia 5:16, hiduplah => 

walk in Spirit, KJV)- yang be-

rarti memiliki gaya hidup yang 

rohani yang tidak menurutkan 

kecenderungan hawa nafsu 

daging. Berjalan dalam Roh 

dipahami dengan mewujudkan 

buah Roh (Galatia 5:22-23) da-

lam kehidupan keseharian 

orang percaya, yakni: kasih, 

sukacita, damai sejahtera, 

kesabaran, kemurahan, ke-

baikan, kesetiaan, 

kelemahlembutan, penguasaan 

diri.  

Gaya hidup menurut 

Roh ini memungkinkan manu-

sia hidup secara seimbang, 

dengan tidak menurutkan han-

ya kecenderungan hati dan 

keinginannya semata-mata. 

Tidak ada hukum yang menen-

tang gaya hidup seperti ini 

sekalipun memang berten-

tangan dengan gaya hidup he-

donis yang menjadikan kese-

nangan sebagai satu-satunya 

tujuan hidup manusia. Tetapi 

tidak juga mengajarkan ekstrim 

lainnya seperti asketisme yang 

menarik orang-orang percaya 

dari kehidupan keseharian.  

 

Memiliki Wawasan Dunia 

(Worldview) Kristian 

Untuk memiliki gaya 

hidup yang berkenan kepada 

Tuhan dan yang berdampak 

jangka panjang, tentunya harus 

berangkat dari perspektif serta 

3#Fidelitas Edisi Januari 2022 

Sambungan dari  hal. 2... 
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nilai-nilai yang lebih permanen 

sifatnya. Gaya hidup orang 

Kristen berangkat dari cara 

pandangnya akan segala sesua-

tu yang terinternalisasi (sebagai 

worldview - wawasan dunia). 

Dengan worldview kristiani ini 

orang Kristen dapat ber-

interaksi dengan segala aspek 

kehidupan tanpa harus terbawa 

arusnya. Sekolah adalah tempat 

yang paling baik dalam mem-

bangun wawasan dunia Kristen 

dengan menyesuaiakan kuriku-

lumnya dengan Theisme Kris-

ten dalam konteks pemikiran 

biblika.  

Dalam worldview  kris-

tiani akan memberikan pre-

suposisi awal terhadap Ilmu 

Pengetahuan, kehidupan sosial, 

ekonomi, budaya sampai pada 

isu moralitas. Gaya hidup 

sebenarnya sangat berhubungan 

dengan idiologi dan filsafat ke-

hidupan. Ada banyak cara pan-

dang di dunia ini yang mem-

bentuk gaya hidupnya sendiri, 

mulai dari paham ateisme, ag-

notisme, liberalisme atau rela-

tivisme yang tidak mengenal 

nilai-nilai dan mengaburkan 

pandangan Kristen terhadap 

segala sesuatu.  

 

Kesimpulan 

Gaya hidup yang 

berdampak tentunya bukan 

hanya gaya hidup yang menjadi 

trend yang populer di masyara-

kat, tetapi adalah gaya hidup 

yang menginspirasi orang lain, 

bersifat positif dan mem-

bangun. Gaya hidup kristiani 

adalah gaya hidup yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip 

kebenaran biblika, dari ke-

hidupan yang memiliki relasi 

yang hidup dengan Allah dan 

yang menghayati hidup yang 

dipimpin dan berjalan oleh Roh 

(rohani). Tetapi kita masih ada 

di dalam dunia di mana di da-

lamnya berkembang berbagai 

cara pandang dan gaya hidup 

yang bertentangan dengan cara 

pandang dan prinsip orang 

Kristen. Karena itu Wawasan 

Dunia (Worldview) Kristen ha-

rus dibentuk secara sadar da-

lam pendidikan di sekolah-

sekolah Kristen. Dengan 

demikian orang Kristen dapat 

dengan yakin dan percaya diri 

mempertahankan imannya dan 

gaya hidupnya di tengah-

Sambungan dari  hal. 2... 

4#Fidelitas Edisi Januari 2022 
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Pada bulan Maret, 

Senat Mahasiswa menetapkan 

tema yaitu Gaya Hidup yang 

Berdampak. Tema ini menjadi 

pusat perhatian dalam pemba-

hasan setiap pembicara yang 

telah ditentukan. Pada selasa 

pertama tema ini dibahas oleh 

Dr. Kasieli Zebua, M.Th. Se-

lanjutnya oleh Bu Sara 

Wahyuni, S.Th., M.Pd. 

Kemudian Dr. Evendy Tobing, 

M.Th. Dan yang terakhir ada-

lah Lispan Panggabean, S.Th.   

 Selasa pertama, 

pengkotbah terlebih dahulu 

menjelaskan tentang 

pengertian gaya hidup yang 

mana menurut KBBI yaitu, 

“Pola tingkah laku sehari-hari 

segolongan manusia didalam 

masyarakat.” Sedangkan 

menurut Cambridge dictionary 

“Someone’s way of living; the 

things that a person of 

particular group of people 

usually do (cara hidup 

seseorang; hal-hal yang 

biasanya dilakukan seseorang 

atau sekelompok orang). Ada 

beberapa gaya hidup yang 

sering terlihat contohnya, 

orang yang menjaga 

kesehatannya karena dia peduli 

akan kesehatannya. Orang 

tersebut betul-betul menjaga 

apa yang dikonsumsinya. 

Begitu juga gaya hidup orang 

desa dan orang kota. Orang 

desa tentunya akan terlihat 

biasa-biasa sedangkan orang 

kota akan terlihat mewah 

dalam kesehariannya dan ini 

terlihat dari pandangan kita. 

Dari hal ini yang menjadi 

pertanyaan ialah : Anda 

menghabiskan waktu lebih 

banyak untuk kegiatan apa 

saat ini? 
Pada bagian yang 

pertama, pengkotbah 

menunjukkan satu tokoh yaitu, 

Paulus. Kketika ia 

membimbing Timotius, Paulus 

berharap apa yang dia berikan 

kepada Timotius menjadi suatu 

5#Fidelitas Edisi Januari 2022 
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hal yang berdampak dalam 

kehidupan Timotius (1 

Timotius 4:12). Ini merupakan 

cara hidup sehari-hari yang 

bisa kita hidupi untuk menjadi 

dampak yang baik yang 

pertama yaitu dalam hal 

PERKATAAN. Bagaimana 

percakapan/perkataan yang 

kita ucapkan? apakah sama 

dengan orang dunia atau 

berbeda? Perkataan anak-anak 

Tuhan tentunya perkataan 

yang benar dan yang 

membangun, jika hal 

demikian dilakukan terus 

menerus akan menjadi sebuah 

gaya hidup. Yang kedua ialah 

TINGKAH LAKU yaitu, 

perbuatan yang dilakukan ini 

adalah hal nyata yang akan 

dilihat orang, dan ini berkaitan 

dengan orang lain. 

Sebagaimana kita 

memperlakukan orang lain 

seharusnya sama seperti 

ketika kita memperlakukan 

diri kita sendiri.Yang ketiga 

adalah KASIH yaitu, 

bagaimana cara kita dalam 

mengasihi Tuhan dan orang 

lain. Keempat ialah 

KESETIAAN, setia ini 

dimulai dari yang kecil, 

bahkan sampai pada hal yang 

besar sehingga ini terlihat 

dalam iman kita, bahkan saat 

kita melakukan hal yang kecil 

itu dengan semangat maka 

akan menjadi teladan bagi 

orang lain dan semua ini 

untuk melayani Tuhan. Dan 

yang terakhir ialah 

KESUCIAN yaitu, menjaga 

kehidupan dengan keadaan 

dunia yang begitu banyak 

godaan namun jika kesucian 

menjadi gaya hidup maka, 

akan terus menerus dilakukan. 

Hidup yang berdampak 

harus penuh dengan hikmat 

dan hikmat ini diperoleh dari 

takut akan Tuhan. Hidup 

berdampak harus bertekun dan 

jangan lalai, hidup 

didalamnya, serta awasi diri. 

Dari semuanya ini yaitu, 

BERTEKUNLAH! Sebab 

gaya hidup ini berhubungan 

dengan KESELAMATAN 

bukan hanya keselamatan 

pribadi tetapi juga orang lain.  

 Selasa kedua, pengkot-

bah membahas tentang 

6#Fidelitas Edisi Januari 2022 
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bagaimana gaya hidup yang 

berdampak dalam lingkup 

kekristenan. Yang pertama 

cara hidup yang dipengaruhi 

oleh Yesus. Yesus telah 

meneladani bagaimana orang 

kristen dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari dan kita 

sebagai pengikutnya harusnya 

sudah terdampak oleh teladan 

Yesus (sudah terpengaruhi 

akan perbuatan-perbuatan 

Yesus). 

Yang kedua gaya hidup 

yang dipengaruhi oleh 

pengorbanan Yesus di kayu 

salib. Pengorbanan yang 

dilakukan oleh Yesus ini 

seharusnya mengingatkan kita 

akan identitas kita bahwa 

Yesus didalam kita dan kita 

didalam-Nya. Sehingga kita 

seharusnya menunjukkan 

bahwa kita telah dipengaruhi 

akan pengorbanan Yesus. 

Sebab kita merupakan 

gambaran Allah yang nyata. 

 

Yang ketiga gaya hidup 

yang dipengaruhi oleh kasih 

karunia Tuhan Yesus. Jika 

kita menyadariakan hal ini 

harusnya akan membuat kita 

selalu menjauhi kejahatan. 

Bukan melahan semakin 

berbuat dosa. Sebab jika kita 

masih ada sampai hari ini 

semuanya karna kasih karunia, 

sehingga semakin kita 

merasakan kasih karunia 

Allah maka, kita harusnya 

semakin mengasihi Dia Sang 

pemberi kasih karunia 

tersebut. 

Sebab itu jika 

kehidupan Yesus ada dalam 

kehidupan kita maka kita akan 

memberikan pengaruh sesuai 

dengan keteladanan-Nya. Jadi 

jangan kita memegahkan diri 

sebab semuanya itu bukan 

karena kita, tetapi karena 

Kristus Yesus ada dalam 

kehidupan kita.  

Pada selasa ketiga, 

pengkotbah mendasarkan pada 

2 Raja-raja 5:1-4. Dalam 

seiring waktu pasti kita 

sempat memikirkan apakah 

bisa kehidupan kita menjadi 

dampak. Dalam kisah ini bisa 

kita lihat bagaimana Naaman 

seorang panglima tentara 

Aram, laki-laki hebat, 

6#Fidelitas Edisi Januari 2022 
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komandan, bahkan dikasihi 

oleh tuannya. Namun, satu 

kekurangannya yaitu, dia sakit 

kusta. Naaman tidak dapat 

bersembunyi dengan segala 

hal yang ada dalam 

kehidupannya. Tetapi ada 

seorang gadis Israel, hanya 

seorang gadis kecil yang tidak 

dikenal oleh siapapun, namun 

memiliki hidup yang Bahagia, 

karna kepeduliannya pada 

orang lain. Dari dua pribadi 

ini bisa kita lihat bagaiaman 

karakteristik gaya hidup yang 

memiliki dampak. 

1. Percaya kepada Tuhan 

(takut akan Tuhan). 

Gadis ini, sebagai orang 

yang tidak memiliki hal apa 

pun, bahkan ia adalah 

seorang budak, namun ia 

mau membagikan informasi 

kepada Naaman tentang 

kuasa Tuhan. Sebagai 

seorang yang dijajah bisa 

saja gadis itu berdiam diri 

sebab dia hanya seorang 

pembantu dan dia juga tidak 

memiliki hak untuk 

berbicara. Bisa saja dari 

tindakannya ini membawa 

dia pada resiko yang tidak 

enak, tetapi dia peduli 

dengan orang lain. Inilah 

hikmat yang dari atas yaitu, 

murni, pendamai, peramah, 

penurut, penuh belas 

kasihan dan menunjukkan 

buah yang baik. Berbeda 

dengan yang tidak takut 

akan Tuhan pasti hikmat 

yang berasal dari bawah 

yaitu dari dunia yang 

ditunjukkan yaitu, iri hati, 

mementingkan diri sendiri, 

kekacauan, dan perbuatan 

jahat. 

2. Mengasihi Tuhan dan 

Sesama  

Dari sikap gadis ini 

membuahkan hasil dimana 

mujizat terjadi. Mujizat 

terjadi jika ada orang yang 

mau menerima/mengasihi/ 

mau berbagi. Bisa kita lihat 

bagaimana orang Samaria 

yang baik hati dalam Lukas 

10:25-37 menunjukkan 

kasihnya. Bukan seperti 

orang Lewi dan Imam yang 

hanya mengetahui dan 

mengerti akan kasih tetapi 

tidak ada praktek.  

6#Fidelitas Edisi Januari 2022 
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Bagi orang yang 

merasakan dampak maka dia 

akan merasakan pemulihan/

pertobatan. Orang yang kena 

dampak maka akan ada 

pengakuan iman, 

menunjukkan sikap hidup 

baru yaitu : 

 Ada ucapan syukur 

kepada Tuhan. 

 Membangun mezbah. 

 Memohon 

pengampunan atas dosa. 

 

Pada selasa keempat, 

pengkotbah mengawali 

kotbahnya dengan ilustrasi 

buah jeruk, dimana buah jeruk 

dapat memberi dampak dalam 

kesehatan jasmani/tubuh. 

Demikian juga dengan Firman 

Tuhan yang memberi dampak 

dalam kehidupan rohani 

bukan hanya tubuh tetapi jiwa 

dan roh. Pada part terakhir ini 

pengkotbah membawa kita 

untuk melihat bagaimana gaya 

hidup dari KASIH yang 

memberi dampak. Kita sudah 

sering mendengar kalimat 

untuk saling mengasihi. Baik 

untuk orang lain dan Tuhan, 

sebelum mengasihi orang lain 

dan Tuhan tentu harus bisa 

mengasihi diri sendiri terlebih 

dahulu, lantas, sudahkah kita 

mengasihi diri kita sendiri? 

Jika dilihat banyak 

orang yang belum mengasihi 

dirinya sendiri, banyak orang 

memberikan dampak kepada 

dirinya kepada hal yang jahat/

salah. Saharusnya terlebih 

dahulu kita memberi dampak 

kasih itu didalam diri kita 

sebab didalam diri kita ada 

moral/akhlak melalui hikmat 

ajaran tentang perilaku hidup 

yang baik berdasarkan Firman 

Tuhan. Sehingga ini menjadi 

gaya hidup (lifestyle). Kita 

dipanggil untuk menjadi 

berkat, oleh sebab itu gaya 

hidup sangat berpengaruh. 

Untuk memiliki hikmat dan 

menjadi dampak yaitu perlu 

namanya Iman, kebajikan, 

pengetahuan, penguasaan diri, 

ketekunan, kesalehan, kasih 

kepada saudara, kasih kepada 

semua orang dan mengenal 

Yesus dengan benar. 2 Petrus 

1:5-9. Amsal 19:2. Ibrani 9:14 

6#Fidelitas Edisi Januari 2022 
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Shalom, perkenalkan nama saya 

Ranita Baliem Kafiar. saya berasal dari Papua,  

kota Biak. 

Saya merupakan salah 

satu mahasiswi STT 

Tabernakel Indonesia 

semester VI prodi PAK. 

Puji nama Tuhan, pada 

semester genap tahun ini 

kami diberikan kesempatan untuk melaksanakan 

Praktek Kerja Lapangan dibeberapa sekolah 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Secara khu-

sus, tempat saya melakukan Praktek Kerja 

Lapangan yang  saya laksanakan pada kesem-

patan ini di Happy Family School. Dimana ber-

lamatkan jalan Embong sawo, Surabaya bersa-

ma dengan beberapa teman saya.  

Adapun bentuk pelayanan yang 

dipercayakan kepada kami oleh sekolah sebagai 

pengajar bagi murid-murid seta ikut juga dalam 

kegiatan-kegiatan peribadahan yang diseleng-

garakan oleh sekolah tersebut. Pengalaman per-

tama kali mengajar saya merasa gugup karena 

akan berhadapan langsung dengan murid-murid 

dan guru-guru di sekolah. Namun seiring ber-

jalannya waktu, puji Tuhan saya mulai bisa 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial 

disana dan menjalani pelayanan sebagai seornag 

guru magang. Ada beberapa kesulitan yang saya 

dan teman-teman saya hadapi namun Puji Tu-

han kami bisa melewatinya dengan pertolongan 

Tuhan. Dari banyak tugas yang saya kerjakan 

selama menjalani masa PKL, ada beberapa 

moment yang memberkati hidup saya secara 

pribadi yaitu ketika saya mengajarkan tentang 

nilai-nilai kebenaran Kristiani yang berdasarkan 

Alkitab kepada murid-murid yang saya ajar, 

disaat itu pula saya mendapat teguran koreksi, 

bahkan semangat untuk terus menghidupi ajaran 

yang saya sampaikan kepada peserta didik yang 

saya ajar. Sungguh pengalaman yang luar biasa 

bagi saya secara pribadi, dapat ikut serta dalam 

pertumbuhan rohani peserta didik dalam pertum-

buhan pengenalan mereka kepada Allah.  

Demikian kesaksian saya kiranya 

Tuhan Yesus memberkati.  

 - Daud Minggu           : 06 Maret 2000 

- Markus Hura             : 12 Maret 2001 

- Kisah H. Halawa      : 23 Maret 2000 

- Priska Sinaga             : 30 Maret 1999 

- Jernih Hartati W. : 30 Maret 2000 
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Oleh: Ranita Baliem Kafiar 
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Kami mahasiswa STTIA 

mengadakan Live Instagram  pada setiap 

hari kamis malam yang  diisi oleh Talk 

Show, Doa Syafaat, Worship Night, dan 

Talk Show. 

Adapun bentuk pelayanan yang 

akan kami lakukan pada hari kamis,  

minggu pertama ialah berupa kegaitan 

acara “Talk Show”. Dimana kami 

mengundang alumni-alumni STTIA 

sebagai narasumber nantinya diacara 

kegiatan tersebut. Sedangkan pada hari 

kamis minggu kedua, diisi dengan 

kegiatan “Doa Syafaat” untuk 

mendoakan berbagai pokok doa, seperti 

doa bagi bangsa dan negara, para 

penginjil, misionaris, serta permohonan 

doa bagi pemirsa yang menyaksikan 

melalui chat, lalu pada minggu ketiga 

akan diisi dengan “Worship Night” 

dengan menyanyikan beberapa lagu 

penyembahan dan mengajak pemirsa 

yang menyaksikan untuk turut 

menyembah Tuhan dengan disertai 

dengan pembacaan singkat ayat Firman 

Tuhan yang ditutup dengan doa, 

sedangkan untuk minggu terakhir, akan 

diisi dengan Talk Show yang mana para 

mahasiswa sebagai narasumbernya.  

Kegiatan ini dilakukan dengan 

tujuan agar kami sebagai mahasiswa 

dapat menyalurkan kreativitas dan 

mengasah kemampuan dalam melakukan 

pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. 

Dengan demikian apa yang telah kami 

pelajari di dalam perkuliahan, dapat 

kami bagikan kepada pemirsa yang 

menyaksikan Live Instagram kami 

sehingga kami dapat menjadi berkat bagi 

dunia. Oleh sebab itu, kami mengundang 

juga Bapak/Ibu, Saudara/Saudari untuk 

turut bergabung dengan kami pada Live 

Instagram kami pukul 20.00 WIB di 

Instagram  

          @infoseputarsttia  
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-  Roy Yan Pradita                  : 03 April 2001 

-  Aperlius                                : 07 April 2000 

-  Rizky A. Susanto                : 15 April 2000 

-  Maria Baab                          : 21 April 2000 

-  Elisabeth Hulda Nanlohy  : 24 April 2000 

-  Rika Yanti Siregar              : 28 April 2002 

-  Malachi Rah Utomo           : 30 April 2000 
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BERITA KAMPUS: 

Mulai September 2021, STTIA kembali membudayakan English Day. 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Civitas STTIA. 



 16 # Fidelitas Edisi September 2019  



 17 # Fidelitas Edisi September 2019   

 

 



 18 # Fidelitas Edisi September 2019  

 


