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Sebuah tanaman harus   

memiliki akar yang kokoh dan 

merambat kedalam tanah yang      

dalam agar memiliki kualitas per-

tumbuhan yang baik hingga dapat 

menghasilkan buah yang matang dan 

siap untuk  dinikmati.  

Berakar di dalam kebenaran 

maka berbicara tentang kualitas iman 

yang kokoh sehingga berpegang 

teguh pada kebenaran Firman       

Tuhan. Iman yang teguh tidak akan 

mudah goyah oleh tantangan dan  

godaan apapun. Hingga tujuan    

akhirnya ialah hidup kita dapat 

menghasilkan buah yang baik yang 

dapat dirasakan oleh banyak orang. 

[AGA] 
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endaklah kamu ber-

akar di dalam Dia   

dan dibangun di atas 

Dia, hendaklah kamu          

bertambah teguh dalam iman 

yang telah diajarkan kepa-

damu, dan hendaklah hatimu 

melimpah dengan syukur.  

-Kolose 2:7 (ITB)- 

 

Apakah yang dimaksud 

dengan berakar dalam 

kebenaran? 

Berakar dalam ke-

benaran berarti berakar dalam      

Yesus. Pada teks yang tertulis 

di Yohanes 14 : 6 Yesus  

menegaskan bahwa Dia adalah 

kebenaran. Oleh sebab itu 

rasul Paulus menegaskan ke-

pada jemaat di Kolose agar 

jemaat harus berakar di dalam 

Yesus. King James Version 

menggunakan kata “Rooted” 

untuk kata berakar yang secara 

harafiah berarti penyebab 

pengambilan nutrisi, mem-

perkuat dengan akar, untuk 

menegaskan.  

Dengan demikian ke-

hidupan orang percaya yang 

berakar di dalam Kristus ber-

arti sedang menutrisi diri, 

memperkuat diri dan menegas-

kan kehidupannya sebagai 

pribadi yang telah menerima 

Kristus.  

 

Mengapa harus berakar    

dalam kebenaran? 

Saat menuliskan surat 

Kolose, Rasul Paulus me-

nyadari bahwa Kekristenan   

sedang dan akan terus 

menghadapi rupa-rupa pe-

nyesatan (Kolose 2 : 4), 

bagaikan tanaman yang selalu 

diterpa angin (Efesus 4 : 14). 

Upaya-upaya penyesatan itu 

terus terjadi sampai pada masa 

sekarang ini. Hal ini semakin 

didukung oleh situasi dan  

kondisi yang akhir-akhir ini 

membuat setiap insan secara 

khusus orang percaya sangat 

mudah mendapatkan berbagai 

macam informasi. Keadaan 

yang memaksa kegiatan     

H 

....Bersambung ke hal. 2 

“GAYA HIDUP YANG BERDAMPAK 
Sion Saputra, S.Th., M.Pd.  
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Sambungan dari  hal.1... 
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banyak dilakukan di rumah, 

mudahnya akses internet, 

tersedianya banyak jenis re-

nungan, ibadah, khotbah dan 

tontonan “rohani” yang dapat 

dipilih sesuai selera, serta  

grup-grup yang ada di 

WhatsApp dan Telegram yang 

memudahkan penyebarlua-

sannya. Penyesatan yang da-

tang baik dari eksternal mau-

pun internal Kekristenan ini 

tentu merupakan pekerjaan      

si jahat yang selalu beru-      

saha dengan gencar untuk 

melemahkan iman orang 

percaya.   

Kekristenan masa kini 

akan mudah disesatkan jika  

tidak memiliki dasar yang kuat 

untuk menyaring setiap hal 

yang diterima baik melalui me-

dia sosial maupun lingkungan 

sosial. Oleh sebab rasul Paulus 

memberikan gambaran bahwa 

orang percaya seperti tum-

buhan yang utuh. Tidak ada 

tanaman yang kokoh bertahan 

menghadapi angin jika tidak 

memiliki akar yang mengakar 

dengan kuat. Kekristenan perlu 

berakar di dalam Kristus, sama 

seperti tanaman yang tidak 

hanya bertumbuh ke atas tetapi 

juga bertumbuh ke bawah, ti-

dak hanya mekar ke luar tetapi 

juga mengakar ke dalam. 

 

Bagaimana cara untuk       

berakar dalam kebenaran? 

Selain bertugas sebagai 

pengikat dan penyokong se-

buah tanaman pada tanah, akar 

memiliki tugas untuk me-

menuhi asupan sebuah tana-

man. Oleh sebab itu akar selalu 

mencari air dan berbagai 

macam garam mineral dari 

tanah sebagai makanan untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi 

sebuah tanaman. Kehidupan 

rohani orang percaya juga 

demikian, memerlukan nutrisi 

yang cukup agar pertumbuhan 

iman tidak kerdil bahkan mati. 

Nutrisi iman yang bergizi bagi 

orang percaya adalah firman 

Tuhan, baik yang didengar 

maupun yang dibaca.  

Rasul Paulus menulis 

dalam 2  Timotius 3 : 16    

bahwa firman Tuhan itu 

....Bersambung ke hal. 3 
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berkuasa untuk  mengajar, un-

tuk menyatakan kesalahan,  

untuk memperbaiki kelakuan 

dan untuk mendidik orang di 

dalam kebenaran. Semua ini 

merupakan nutrisi yang sangat 

dibutuhkan oleh kerohanian 

orang percaya. 

Setiap orang percaya 

memiliki kewajiban untuk ber-

akar di dalam kebenaran. 

Secara paktis artinya setiap 

orang percaya wajib untuk 

menghidupi Firman dengan 

cara mendengar, membaca, 

menerima dan melakukan    

Firman pada setiap lini ke-

hidupan setiap hari.  Tidak 

cukup hanya mendengar 

khotbah di gereja, tetapi juga 

harus memiliki kemandirian 

untuk membaca dan me-

nyelidiki Firman Tuhan secara 

pribadi. Hanya anak-anak yang 

makan dengan cara disuapi, 

kehidupan orang percaya harus 

bertumbuh, tidak cukup hanya 

dengan mendengar dari para 

pengkhotbah, tetapi harus di-

baca dan dipelajari secara 

mandiri. 

Penutup 

Menjadi tugas para pe-

mimpin gereja dan para pen-

didik agama Kristen di sekolah

-sekolah agar selalu memberi 

nutrisi yang baik kepada setiap 

orang percaya.  Sehingga di 

dalam persiapan baik 

berkhotbah maupun mengajar, 

dapat mempersiapkan diri dan 

materi sebaik-baiknya di da-

lam kendali tuntunan Roh Ku-

dus. Tidak berhenti sampai di 

situ saja, tetapi juga diharap-

kan gencar untuk mengarahkan 

dan mengingatkan secara ber-

ulang-ulang agar setiap orang 

percaya setia membaca Alkitab 

setiap hari secara pribadi.  

Kehidupan orang 

percaya yang berakar dalam 

kebenaran dapat berdiri kokoh 

ketika menghadapi berbagai 

terjangan angin. Iman yang 

ternutrisi dengan baik me-

nyebabkan iman tersebut 

memiliki daya tahan 

(endurance) yang baik. Secara 

jasmani, manusia memerlukan 

imun yang kuat sebagai daya 

tahan terhadap berbagai jenis 

3#Fidelitas Edisi April 2022 

Sambungan dari  hal. 2.... 

....Bersambung ke hal.4 
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penyakit yang menyerang, 

secara rohani manusia me-

merlukan iman yang kuat     

sebagai daya tahan terhadap 

berbagai jenis hasutan dan 

penyesatan yang menerpa. 

Selain untuk diri sendiri, 

kehidupan orang percaya yang 

selalu menghidupi Firman juga 

sangat bermanfaat bagi orang 

lain. Mazmur 1 : 1-3 men-   

catat bahwa “Berbahagialah 

orang .... yang kesukaannya 

ialah Taurat TUHAN, dan 

yang merenungkan Taurat itu 

siang dan malam. Ia seperti 

pohon, yang ditanam di tepi 

aliran air, yang menghasilkan 

buahnya pada musimnya, dan 

yang tidak layu daunnya; apa 

saja yang diperbuatnya ber-

hasil”. Selain mendapatkan ke-

bahagiaan (KJV = Blessed – 

diberkati), buah yang 

dihasilkan dapat dinikmati dan 

daun yang rindang (tidak layu 

daunnya) dapat memberikan 

perteduhan bagi jiwa-jiwa 

yang lelah. Artinya orang 

percaya yang berakar pada 

kebenaran hidupnya akan 

senantiasa menikmati berkat 

Tuhan dan menjadi berkat bagi 

sesama untuk kemuliaan nama 

Tuhan. 
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STT Tabernakel Indonesia 

memiliki Core Values yang sudah 

ditetapkan dan selama 3 bulan 

kedepan akan membahas tentang 

Endurance yakni ketahanan dalam 

melayani Tuhan. Adapun  subtema 

pada bulan April ialah Berakar 

Dalam Kebenaran. Tema ini 

menjadi pusat perhatian dalam 

pembahasan setiap pembicara yang 

telah ditentukan. Pada selasa 

pertama tema ini dibahas oleh Dr. 

Edi Sugianto, M.Th. Selanjutnya 

oleh Bapak Dipu Silitonga, S.Th. 

Kemudian Bapak Josua Marsorin 

Simanjuntak, S.Th., M.PdK. Dan 

yang terakhir adalah Bapak Daud 

Silalahi, S.Th.   

Pada Selasa pertama, 

pengkotbah membahas dalam 

Lukas 8:4-15 yang berbicara 

tentang bagaimana seorang penabur 

yang menabur di beberapa tempat 

(hati) yang berbeda-beda. Kalau 

kita lihat, sebuah tumbuhan pasti 

memiliki akar. Akar ini berguna 

untuk mengkokohkan batang 

hingga sampai ke ranting-ranting. 

Berakar ini artinya benar-benar 

tinggal di dalam. Begitu juga 

dengan Firman Tuhan harus benar-

benar tinggal di dalam hati kita, 

sebab itu kita perlu dikuduskan 

melalui kebenaran Firman. Yohanes 

17:17 mengatakan bahwa sebagai       

murid-murid-Nya kita harus tinggal 

di dalam Dia sehingga dapat 

menghasilkan buah. Inilah dampak 

akhir dari pengikutan kita kepada 

Kristus. Dalam konteks Lukas     

8:4-15 ini Yesus sedang 

menekankan tentang bagaimana 

seharusnya murid-murid-Nya dalam 

mendengar. Pada saat itu banyak 

orang yang berbondong-bondong 

untuk mendengar Yesus. Berakar 

ini merupakan dasar tumbuhan 

(pertumbuhan), sama halnya 

dengan mendengar. Jika salah 

dalam mendengar maka akan salah 

dalam pertumbuhan rohani kita. 

Sebab dari mendengar orang akan 

menerima dan menjadi percaya, lalu 

akan ada pertumbuhan dan akhir 

dari itu ada hasil. Di STT 

Tabernakel Indonesia kita mungkin 

setiap hari ada waktu mendengar 

Firman Tuhan, namun bagaimana 

cara kita mendengar? Apakah 

masuk telinga kiri lalu keluar 

telinga kanan (berlalu begitu saja) 

atau sungguh-sungguh masuk 

dalam hati? 

Lukas 7:30 menyatakan 

bahwa sesungguhnya iman timbul 

dari mendengar Firman Tuhan. 

5#Fidelitas Edisi April 2022  
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Sebab itu diperlukan endurance 

dalam mendengar Firman Tuhan. 

Dari menerima, kita harus bisa 

merespon dengan menerima dan 

percaya. Menerima harus dengan 

hati yang baik, penuh sukacita dan 

percaya secara konstan, bukan 

hanya sebentar. Dalam 

pertumbuhan ini akan ada banyak 

tantangan dan dalam menghadapi 

tantangan ini kita hanya harus 

mengandalkan Firman Tuhan 

sehingga buah yang akan dihasilkan 

adalah tetap. Adapun buah yang 

diharapkan ialah buah Roh. Sebab 

itu untuk menghasilkan buah harus 

ada penguasaan diri dan hidup 

dipimpin oleh Roh Kudus. 

Pada Selasa kedua, 

pengkotbah membahas dalam 

Mazmur 1:3. Pengkhotbah me-

nyatakan bahwa Kekristenan bukan 

hanya sebagai followers, tetapi 

menjadi sama seperti seorang 

murid. Seperti 10 orang sakit kusta, 

dimana semua mereka percaya dan 

sembuh namun hanya satu yang 

kembali pada Yesus untuk mau ter-

akar (menjadi murid) didalam Dia. 

Pada ayat 3 ini dituliskan Ia seperti 

pohon, “Ia” siapa yang dimaksud?  

 Orang yang tidak berjalan 

menurut nasehat orang fasik 

yaitu yang tidak mengikuti apa 

yang orang dunia lakukan. 

Jadilah orang Kristen seperti 

lebah yang hanya mencari hal 

yang baik atau harum untuk 

menghasilkan madu. Sebab itu 

jadikan Firman Tuhan sebagai 

kesukaan, bukan hanya sesaat 

saja tetapi untuk terus menerus 

dan direnungkan sepanjang 

hari. Dengan merenungkan 

Firman Tuhan akan 

menjadikan Firman Tuhan 

tersebut sebagai landasan 

dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari. Sebab itu biarlah 

Firman Tuhan senantiasa 

menguasai/mengontrol 

kehidupan kita. 

 Orang yang tidak berdiri di 

jalan orang berdosa. 

 Orang yang tidak duduk dalam 

kumpulan pencemooh. 

 

Bertumbuh bukan hanya 

mementingkan pertumbuhan keatas 

tetapi jika pertumbuhan akarnya 

tidak merambat maka juga akan 

berpengaruh pada pertumbuhan 

keatas. Dengan mengandalkan dan 

menaruh pengharapan kepada 

Tuhan maka akan terus bertumbuh 

dan menghasilkan buah tetap tanpa 

henti.  

Pada Selasa ketiga, 

pengkhotbah membahas dalam     

Kolose 2:7. Dalam hal ini maksud 

dikatakan berakar di dalam Dia 

artinya di dalam Kristus. 

Pertumbuhan sebuah tumbuhan 

sangat dipengaruhi oleh akar. 

Begitu juga dengan kekristenan 

harus berakar dalam Kristus untuk 

5#Fidelitas Edisi April 2022  6#Fidelitas Edisi April 2022  
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dapat bertumbuh bahkan berakar 

dalam kebenaran, lantas kenapa 

harus di dalam Kristus? 

 Supaya jangan menjadi 

tawanan filsafat kosong dan 

palsu. Sebagai orang Kristen 

harus waspada, karena ada 

orang yang berusaha memberi 

pengajaran yang mirip/sama 

dengan Kristus. Tetapi 

sesungguhnya di luar iman 

Kristus. Namun, jika kita sudah 

terakar dalam Kristus dapat 

memilah pengajaran yang salah. 

 Karena di dalam Kristus kita 

bisa menanggalkan tubuh yang 

berdosa. Saat kita sudah 

memutuskan untuk berakar di 

dalam Kristus maka kita juga 

harus siap untuk meninggalkan 

semua kebiasaan lama. 

 Supaya hidup kita mengalami 

perubahan status. Di dalam 

Kristus kita akan mengalami 

hidup diubahkan dan menerima 

pengampunan atas segala 

pelanggaran. Perubahan status 

menunjukkan siapa kita. 

Melalui diri kita maka 

seseorang akan mengenali 

status kita. 

 Dengan berakar dalam 

kebenaran membuat pribadi 

kita lebih kuat dan bijak dalam 

menghadapi masalah dan 

merubah segala status kita yang 

tidak layak. 

 

Pada Selasa keempat, 

pengkhotbah membahas tentang 

seorang pemimpin muda yang 

hidup dalam kebenaran Firman  

Tuhan. Pengkhotbah mengambil di 

dalam 1 Samuel 17:1-53 sebagai 

dasar ayat dalam mempelajari lebih 

jauh tentang pemimpin yang hidup 

teguh dalam kebenaran Firman   

Tuhan. Terdapat dua prinsip yang 

harus dilakukan agar dapat menjadi 

seorang pemimpin yang demikian. 

Pertama, menolak perkataan yang 

menjatuhkan. Jadikanlah perkataan-

perkataan yang menjatuhkan itu 

sebagai motivasi dan dorongan   

untuk tetap semangat dalam studi 

dan pelayanan. Kedua, berjalan 

dengan kekuatan dari Tuhan dan 

karunia Roh yang telah Tuhan   

anugerahkan terus dikembangkan 

untuk  memaksimalkan pelayanan.  

7#Fidelitas Edisi April 2022  
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 Kami mahasiswa/i STTIA 

bergabung dalam persekutuan 

berbagai STT di kota Surabaya yang 

dinamakan STT Jaringan. Dalam 

kepengurusannya, kami juga 

mengirim perwakilan dari STTIA 

yang menjabat sebagai sekretaris di 

kepengurusan  STT Jaringan. Dengan 

demikian kami dapat memunculkan 

Almamater kami di dalam 

persekutuan tersebut.  

 Pada tanggal 1 April 2022, 

kami Bersama seluruh STT yang 

terlibat dalam STT Jaringan, 

mengadakan Ibadah bersama perdana 

kami di tahun ini. Ibadah yang 

diadakan pertama kali ini, dilayani 

dengan rekan-rekan kami dari STAS. 

Ibadah ini diadakan secara Online 

dengan mengundang seluruh STT 

yang tergabung. Meskipun diadakan 

secara Online namun dengan Ibadah 

ini kami bisa saling berkoneksi 

dengan STT yang lain dan kami dapat 

memiliki rekan-rekan sesama perkerja 

Allah.  

 Adapun khotbah pada Ibadah 

STT Jaringan ini berbicara tentang 

seorang hamba yang melayani dengan 

kerendahan hati yang disampaikan 

oleh Bapak Ruslan Christian, M.Th. 

Sebagai seorang hamba Tuhan, kami 

belajar dari teladan Tuhan Yesus yang 

mana dalam kemegahan-Nya tidak 

mempertahankan itu semua, 

melainkan mau turun untuk melayani 

manusia berdosa. Pada kesempatan 

ibadah pada STT Jaringan ini 

mengingatkan kami untuk menjadi 

seorang hamba Tuhan yang selalu 

memiliki kerendahan hati dan tidak 

egois akan kenyamanan dan 

keselamatan diri kami sendiri, 

melainkan memiliki kasih kepada 

sesama kami.  

  

Kami para Mahasiwa/i 

STTIA bersyukur atas kesempatan 

yang luar bisa, di mana kami dapat 

mengambil peran dan berkerja sama 

dengan rekan-rekan STT se-kota 

Surabaya. Harapan kami kedepan 

nanti kami dapat bertemu secara 

langsung dan melakukan kegiatan-

kegiatan lainnya seperti sebelumnya.  

8#Fidelitas Edisi April 2022 
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-  Roy Yan Pradita                  : 03 April 2001 

-  Aperlius                                : 07 April 2000 

-  Rizky A. Susanto                : 15 April 2000 

-  Elisabeth Hulda Nanlohy  : 24 April 2000 

-  Rika Yanti Siregar              : 28 April 2002 

-  Malachi Rah Utomo           : 30 April 2000 
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DOKUMENTASI IBADAH STT JARINGAN  
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Pada tanggal 24 April 

2022, STT Tabernakel Indo-

nesia Surabaya me-ngadakan 

ibadah Kebaktian  Ke-

bangunan Rohani (KKR) da-

lam suasana kebangkitan Tu-

han Yesus Kristus dengan 

pembicara Ps. Jonas yang 

merupakan pendiri  dari 

komunitas Yefta Ministry.  

Adapun susunan 

rangkaian acara ibadah yang 

dilakukan ialah dengan di-

awali ucapan kata sambutan 

oleh Sdri. Stefanni Marana-

tha selaku ketua SEMA 

STTIA yang kemudian acara 

dilanjutkan dengan Praise 

And Worship, pe-mutaran 

video kisah hidup Tuhan Ye-

sus selama di dunia hingga 

pada pe-ngorbanan-Nya di 

Kayu Salib, pemberitaan Fir-

man Tuhan oleh Ps. Jonas, 

altar call hingga acara tera-

khir ialah persembahan pu-

jian dari setiap semester.  

Sementara itu,    

adapun tema dari ibadah ini 

ialah “Character”. Pembic-

ara menyatakan bahwa  

karakter merupakan se-

suatu yang sangat penting 

dan karakter dibangun me-

lalui diri kita sendiri dalam 

menaati Firman Tuhan. 

Seharusnya sebagai hamba 

Tuhan kita menjadi 

pengaruh melalui karakter 

kita yang baik,  terlebih da-

lam pelayanan. Sebab tanpa 

karakter yang baik, maka 

kita tidak akan pernah 

menghasilkan buah pela-

yanan yang baik.  

Sebagai seorang 

yang percaya, tentunya kita 

harus memiliki karakter 

Kristus.  

Memiliki karakter 

Kristus merupakan sebuah 

perintah Tuhan (Rm. 12:2). 

10#Fidelitas Edisi April 2022 
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Karakter Kristus harus dibangun dalam diri kita. Kasih Allah 

yang mampu mengubahkan dan memampukan kita untuk 

membentuk karakter Kristus di dalam kita ditengah pengaruh 

jaman yang  semakin jahat ini.  

Mari, kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang mem-

iliki karakter Kristus yang kuat agar kita tidak mudah ter-

pengaruh dengan orang lain melainkan justru dapat 

mempengaruhi orang lain untuk juga memiliki karakter 

Kristus.  

Dokumentasi Ibadah KKR Paskah  

Mahasiswa/i STT Tabernakel Indonesia 2022 

11#Fidelitas Edisi April 2022 
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KEGIATAN VAKSINASI KETIGA (Booster) 

Seluruh Mahasiswa/i STT Tabernakel Indonesia 

12#Fidelitas Edisi April 2022 

Dokumentasi Kegiatan Vaksinasi Ketiga (Booster) 2022 

Shalom, semoga kiranya kita semua dalam kondisi sehat-sehat 

saja. Pada hari Kamis 21 April 2022 kami seluruh Mahasiswa STT         

Tabernakel Indonesia mengikuti Vaksinasi   ketiga (Booster) di Kantor 

Sekretariat Daerah Jawa Timur. Puji Tuhan kegiatan ini terlaksana 

dengan baik. Kami sangat berterimakasih kepada semua yang terlibat   

dalam vaksinasi ini untuk dana, tenaga hingga waktu yang telah diberi-

kan. 

Kami berharap setelah melaksanakan vaksinasi ini kami semua 

tetap dalam kondisi sehat. Sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan 

dengan baik. Kami juga berharap bahwa Bapak/Ibu dan Saudara/i semua 

senantiasa dalam keadaan yang sehat . Tuhan Yesus Memberkati Kita 

Semua. 
[AGA] 
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Pada hari Minggu 

tanggal 24 april 2022  Jam 

16:00 WIB, kami mahasiswa 

STT Tabernakel Indonesia 

semester 2 dan 3 terlibat 

dalam pelayanan ibadah 

Paskah Sekolah Minggu. 

Adapun bentuk dari 

pada pelayanan yang kami 

laksanakan ialah melayani 

dalam bidang musik, sebagai 

worship leader dan pemeran 

drama panggung boneka. 

Ibadah Paskah masih 

dilakukan via zoom, namun 

tidak mengurangi semangat 

kami semua untuk mengikuti 

ibadah dengan baik. 

Kegiatan paskah ini 

memiliki sebuah tema     

yaitu We Are The Winners 

(Kita adalah Pemenang).  

Sementara itu, kami melihat 

adanya rasa antusias juga 

semangat dari pada anak-

anak dalam memuji Tuhan 

serta sungguh-sungguh 

dalam menyaksikan video 

drama yang telah kami 

persiapkan sebelumnya.   

Drama boneka yang 

ditayangkan menceritakan 

tentang Tuhan Yesus yang 

mengusir roh jahat keluar 

dari orang Gerasa (Markus 

5:1-20). Yang dimana orang 

Gerasa tersebut kerasukan 
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roh jahat kemudian dia suka 

diam di kuburan dan tidak 

ada seorangpun yang dapat 

merantai dirinya. 

Namun ketika ia 

melihat Yesus, ia datang dan 

menyembah-Nya. Kemudian 

Yesus mengusir roh jahat 

keluar dari orang itu, akan 

tetapi roh jahat itu meminta 

untuk masuk ke babi-babi 

yang ada di lereng bukit 

dekat situ. Lalu orang Gerasa 

itu sembuh dan mau 

mengikut Yesus. Akan tetapi   

Yesus menyuruh dia kem- 

bali kekampungnya untuk 

memberitahu apa yang 

dilakukan Tuhan kepadanya. 

Jadi orang Gerasa ini telah 

mengalami kemenangan 

karena Yesus. Demikian  

juga pada perayaan ibadah 

Paskah ini mengingatkan 

anak-anak bahwa mereka 

telah mengalami keme- 

nangan karena Tuhan Yesus 

telah bangkit dan maut telah 

dikalahkan. Jadi keme- 

nangan tersebut hanya 

didapat dalam Yesus. 

Kami sangat ber- 

terimakasih atas kesempatan 

yang telah diberikan kepada 

kami untuk dapat terlibat 

dalam pelayanan Paskah 

sekolah minggu ini. 
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[AGA] 

Tuhan Yesus Memberkati. 
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Pada tanggal 17 April 

2022 bertepatan dengan pe-

rayaan hari Paskah, kami   

mahasiswa/i prodi PAK di-

percayakan untuk melayani 

ibadah Paskah Sekolah 

Minggu Kanaan, Sutorejo, 

Surabaya. Adapun kegiatan 

ibadah dimulai dengan doa 

pembukaan yang kemudian 

dilanjutkan dengan pujian 

yang dilayani oleh kak 

Markus Kristian Hura dan kak 

Ranita Baliem Kafiar yang 

mengajak anak-anak untuk 

bersukacita memuji Tuhan 

dengan menyanyikan pujian 

Karna cinta-Nya Tuhan ku, 

Oh Sukacita ku dan Ku siap-

kan hatiku ya Tuhan. Semen-

tara musik diiringi oleh kak 

Christien Waruwu yang me-

mainkan keyboard dan kak 

Musa Herlambang yang ber-

main gitar.  

Selanjutnya Firman 

Tuhan disampaikan oleh Kak 

Stefanni Maranatha yang ber-

bicara tentang pengampunan 

yang diberikan oleh Allah 

melalui pengorbanan Tuhan 

Yesus Kristus.  

Sehingga alasan Tuhan 

Yesus harus mati ialah untuk 
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menggantikan hukuman dosa 

manusia. Pengkotbah kemudi-

an memberikan ilustrasi ten-

tang pasar budak untuk mem-

buat   anak-anak memahami 

status mereka yang dahulu 

adalah budak dosa menjadi 

milik Kristus karena pengor-

banan Yesus di atas Kayu 

Salib. 

Oleh sebab itu, anak-

anak diajak untuk memu-

liakan Tuhan melalui seluruh 

anggota tubuhnya. Mata un-

tuk membaca Alkitab, telinga 

untuk mendengarkan Firman 

Tuhan, mulut untuk memuji 

nama Tuhan, tangan untuk 

membantu orang lain, dan  

kaki untuk berjalan menuju 

rumah Tuhan. Setelah itu, 

acara dilanjutkan dengan 

games yang dipimpin oleh 

kak Markus dan kak Rani. 

Adapun gamesnya ialah cer-

das cermat Alkitab dan tebak 

lagu Sekolah Minggu. Anak-

anak pun merasa antusias da-

lam mengikuti perlombaan 

yang kami adakan.  

Kami merasa ber-

syukur dapat melayani Tuhan 

melalui pelayanan yang kami 

lakukan kepada anak-anak. 

Melihat anak-anak bertumbuh 

dalam pengenalan mereka 

akan Tuhan memberikan 

sukacita yang besar bagi     

kami.  
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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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