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[GJPK] 

Dalam suatu hubungan diper-

lukan cinta sebagai gairah yang senan-

tiasa menjaga keintiman relasi satu sa-

ma lain. Tanpa sebuah cinta, maka hu-

bungan akan terasa dingin dan hambar. 

Cinta memberikan kekuatan untuk 

dapat melakukan apa saja seperti yang 

disukai dan diinginkan oleh orang yang 

kita cinta.  

Demikian halnya dengan orang 

Kristen yang menyatakan kasihnya 

kepada Allah akan di sertai dengan 

perbuatan-perbuatan yang me-

nyenangkan hati Allah. Cinta akan 

memberikan ke kuatan untuk taat pada 

setiap perintah Allah. Cinta yang   se-

jati akan memampukan kita berkorban 

demi menghidupi kehendak Allah da-

lam hidup kita sama seperti pengor-

banan Yesus di kayu salib untuk mem-

buktikan cinta-Nya kepada  kita,  

manusia  berdosa.  

[GJPK] 
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Hari Kasih Sayang (Valen-

tine's day) baru saja berlalu, 

perayaan yang banyak dira-

yakan oleh kalangan muda-

mudi disemua tempat. Pera-

yaan hari kasih sayang ter-

sebut diidentikkan dengan 

melakukan pemberian ba-

rang berupa; bunga, coklat, 

boneka dan lain sebagainya 

sebagai bentuk pengungka-

pan rasa kasih mereka ter-

hadap orang yang dikasihi 

dalam kehidupannya. Siapa-

pun tanpa terkecuali pasti-

lah tentu sangat membutuh-

kan kasih sayang, banyak 

alasan kenakalan dari kaum 

muda remaja dianggap ka-

rena mereka tidak men-

dapatkan atau kurang kasih 

sayang didalam rumahnya. 

Tetapi tentu saja pemberian 

hadiah-hadiah pada Hari Va-

lentine tidak memadai untuk 

disamakan dengan kasih. Sa-

ma halnya dalam hubungan 

anak dengan orang tua, 

kasih tidak bisa disamakan 

dengan pemberian-pemberi-

an. Banyak orang tua yang 

merasa sudah menyatakan 

kasih sayang setelah menye-

diakan segala yang diperlu-

kan secara fisik bagi anak-

anaknya tetapi anak-anak-

nya sendiri belum merasa-

kan sudah mendapatkan 

kasih sayang itu. Mengapa 

K 

 

 

....Bersambung ke hal. 2 

Jannen R. Pangaribuan, S.E., M.Pd., M.Th 

“ L O V E  C R E A T E S   

   O B E D I E N C E ”  

asih   yang   parsial 
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bisa demikian? Sebab manu-

sia memiliki kebutuhan lain-

nya: afeksi, moral, seperti 

keteladanan hidup dan ke-

hadiran orang tua, serta  ke-

butuhan rohani. Kasih tidak 

sekadar mencukupi kebutu-

han fisik dan emosi, walau-

pun  itu  perlu.  

 

Manusia Makhluk Rohani  

Manusia itu kom-

pleks. Ia tidak hanya terdiri 

dari tubuh fisik, juga memi-

liki sisi emosi dan rohani, 

sehingga manusia dengan 

kebutuhannya harus dipan-

dang secara holistik dari 

sudut pandang jasmani dan 

rohani. Jasmani dan rohani 

harus mendapat perhatian 

yang seimbang. Kebutuhan 

jasmani lebih gampang un-

tuk dipenuhi, sebab ada 

uang ada barang. Ada uang 

maka kebutuhan-kebutuh-

an jasmani segera dapat di-

penuhi. Tetapi uang tidak 

bisa membeli hal-hal rohani. 

Ketika berbicara tentang ke-

butuhan rohani, maka itu 

berkaitan dengan relasi 

dengan Allah yang transen-

den. Pada tataran rohani ini, 

kebutuhannya tentunya juga 

adalah hal-hal yang bersifat 

rohani, misalnya ibadah, pe-

layanan, doa dan sebagai-

nya. Dalam hal rohani ini 

nilai-nilai yang menjadi da-

sar untuk semuanya ber-

sifat intrinsik seperti iman 

percaya  dan  ketaatan.  

 

Sambungan dari  hal.1... 
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Ketaatan sangat dibu-

tuhkan dalam hubungan kita 

dengan Tuhan. Ketidaktaa-

tan adalah penghalang dari 

pemenuhan akan kebutuh-

an rohani (Yes. 59:1-3). Ke-

taatan memang juga dibu-

tuhkan dalam hidup sosial 

dan bernegara, misalnya un-

tuk saling menaati pera-

turan dan perundang-unda-

ngan sehingga tercapai mas-

yarakat yang tertib. Keta-

atan adalah sesuatu yang 

bersifat submisif, sebagai 

suatu penundukan dan 

penghambaan diri. Karena 

itu juga sering  kali ketaatan 

ini dipandang negatif. Se-

bab umumnya sikap taat 

dan tunduk menunjuk ke-

adaan yang hina dan ren-

dah, sebaliknya sikap me-

merintah menunjukkan se-

seorang memiliki kedudu-

kan yang lebih tinggi. Tetapi 

tidak demikian dalam tata-

ran rohani, ketaatan atau 

penundukan diri seperti si-

kap melayani justru menun-

jukkan kualitas tertinggi 

dan selanjutnya membawa 

pada kedudukan yang tinggi 

dalam Kerajaan Sorga. Yesus 

mengajarkan para murid-

Nya untuk menundukkan 

diri satu terhadap yang lain, 

atau menundukkan diri ke-

pada otoritas yang lebih 

tinggi seperti anak kepada 

orang tua, isteri kepada sua-

mi, umat kepada para pe-

mimpin-pemimpin dan juga 

pemerintah.  

3# Fidelitas Edisi Februari 2023 
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Menarik untuk me-

ngerti mengapa justru hal 

ini berkebalikan dalam pan-

dangan rohani dan dunia-

wi? Dalam pandangan dunia 

umumnya ketaatan terjadi 

karena adanya kedudukan 

yang lebih rendah kepada 

yang lebih tinggi kedudu-

kan atau kekuasaannya, ket-

aatan diterima oleh orang 

yang memiliki kedudukan 

yang lebih tinggi atau kepa-

da pemilik kuasa yang lebih 

besar. Karena itu dasar ke-

taatan ini adalah keterpak-

saan ataupun karena ada 

unsur yang memaksa, dalam 

hal ini kekuasaan (Mat. 

20:25). 

Ketaatan dalam pan-

dangan yang lebih positif 

dapat juga dibangun berda-

sarkan kontrak sosial, yakni 

kesepakatan berdasarkan 

perjanjian, bahwa ada klau-

sula-klausula yang di sepa-

kati untuk ditaati bersama 

demi    langgengnya     hubu-

ngan. Hal ini mensyaratkan 

adanya hubungan yang se-

tara. Tetapi ketika hal itu 

dibawa kepada hubungan 

dengan Allah, hal ini tidak 

mungkin. Karena manusia 

tidak bisa disejajarkan 

dengan Allah. Berbeda di 

dalam tataran rohani, maka 

dasar dari ketaatan bukan 

otoritas yang lebih tinggi 

atau kesetaraan dalam ke-

dudukan, tetapi dasarnya 

adalah kasih, Love Creates 

Obedience. Ketaatan adalah 
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ungkapan kasih kepada    

Allah, ketaatan adalah ung-

kapan kasih dan penghor-

matan kepada orang tua  

dan kepada pemimpin-      

pemimpin. 

Lalu dari mana kasih 

itu didapatkan? Firman    

Tuhan berkata Allah yang   

lebih dahulu mengasihi kita. 

(1 Yoh. 4:19). Allah menga-

sihi kita ketika kita masih 

berdosa dan orang durhaka. 

Kasih yang dinyatakan lebih 

dulu yang membuat ketaa-

tan itu bukan lagi suatu ke-

terpaksaan, tetapi suatu 

ungkapan kasih dan syukur 

kepada Allah yang layak un-

tuk dikasihi. 

Sebagai implikasinya 

maka dalam kepemimpinan 

Kristen dituntut ketelada-

nan dan pengabdian diri     

lebih dulu, baru ia bisa me-

nuntut jemaat yang dipim-

pin untuk tunduk dan taat 

(1 Ptr. 5:1-3). Prinsip "me-

ngasihi lebih dulu" ini akan 

mencegah lahirnya pemim-

pin-pemimpin rohani yang 

munafik yang menuntut 

orang lain hidup sesuai Fir-

man Tuhan tetapi dirinya 

sendiri jauh dari penun-

dukan kepada Allah. Otori-

tasnya tidak bernilai rohani 

selain otoritas duniawi ka-

rena jabatan rohani yang 

mereka miliki seperti pada 

ahli-ahli Taurat dan  orang-

orang  Farisi.  

Dalam hal kerohanian 

orang tua juga tidak bisa 

5# Fidelitas Edisi Februari 2023 
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memaksakan anak-anaknya 

untuk menjadi rohani jika ia 

sendiri tidak hidup rohani. 

Pengajar tidak bisa men-

dorong peserta didik me-

miliki karakter yang rohani 

kalau ia sendiri tidak lebih 

dulu taat dan  hidup  rohani.  

Disisi lain kita tidak 

bisa membantah Allah un-

tuk tidak hidup taat karena 

Yesus lebih dahulu memberi 

contoh dan teladan keta-

atan yang sempurna bah-

kan taat hingga mati di kayu 

salib. Yesus sendiri yang 

terpaku di salib adalah  per-

nyataan kasih Allah yang 

terbesar. Karena itu kita 

membutuhkan perjumpaan 

dengan Yesus. Perjumpaan 

dengan Yesus adalah per-

jumpaan yang mengubahkan 

(metanoia) dari seorang 

pemberontak menjadi se-

orang yang tunduk dan taat, 

karena Dia yang sudah lebih  

dahulu  mengasihi  kita.  

 

 

Penutup  

Rasul Paulus berani 

berkata: jadilah pengikutku 

sama seperti aku menjadi 

pengikut Kristus (1 Kor. 

11:1). Dengan demikian kita 

melihat bahwa "Love Creates 

Obedience" Kasih dan kete-

ladanan menciptakan ketaa-

tan.  Tuhan  memberkati.  
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Pada bulan Februari, 

Senat Mahasiswa menetapkan 

tema yaitu Love Created Obe-

dience. Tema ini menjadi pusat 

perhatian dalam pembahasan se-

tiap pembicara yang telah di-

tentukan. Pada selasa kedua 

tanggal  14  Februari  2023   me-

rupakan  Ibadah Pembukaan Se-

mester Genap T.A. 2022/2023 

dengan pembicara  Ibu Sri Ayu 

Dyah Utami, S.S., M.Th. Pada 

selasa ketiga tanggal 21 Februari 

2023 dibahas dengan pembicara 

Sdra. Rizky Arya Susanto, S.Th. 

Dan pada selasa keempat tang-

gal 28 Februari 2023 merupakan 

Ibadah Estafet Kepengurusan 

SEMA  dan  Asrama. 

 

 Pada Selasa kedua, 

merupakan Ibadah Pembu-

kaan Semester Genap T.A. 

2022/2023, pengkhotbah me-

ngambil nats  pada Injil Yoh. 

15:9-15. Pengkhotbah menjelas-

kan bahwa  tinggal didalam ka-

sih memiliki arti tetap, tidak ber-

pindah-pindah, berdiam dengan 

penuh penantian. Terdapat 3 

poin yang dibagikan oleh pem-

bicara, yaitu:  

1) Kasih akan memberikan 

kekuatan untuk tetap ting-

gal dalam perintah dan ke-

tetapan Allah. Seperti Ye-

sus yang mengasihi Bapa 

dan setia pada perintah 

Bapa sampai mati. Tapi 

kasih Yesus tidak ditujukan 

R i n g k a s a n  i b a d a h  

C h a p e l  s e l a s a  
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hanya kepada Bapa, me-

lainkan kepada manusia 

berdosa yang menjadi tu-

juan Yesus datang ke 

dunia, yakni untuk mem-

bebaskan manusia dari hu-

kuman dosa.  

2) Kasih itu menyelamatkan: 

keteladanan dari Yesus   

menjadi melalui pengor-

banan-Nya menjadi contoh 

bukti kasih tertinggi dalam 

sejarah kehidupan manu-

sia.  

3) Kasih berkuasa untuk me-

nyertai: kasih yang Yesus 

tunjukkan kepada manusia 

tidak hanya berhenti sam-

pai pada salib, namun    

Yesus tetap menyertai me-

lalui Roh Kudus yang ting-

gal dalam hati setiap orang 

percaya.  

 

Pada Selasa ketiga, 

pengkhotbah membahas tentang 

kasih yang tertinggi yaitu kasih 

yang berasal dan bersumber dari 

Pribadi yang kaya akan kasih 

itu, yakni Allah yang telah 

memberikan hidup bagi manu-

sia. Kasih Allah yang besar da-

lam hidup manusia inilah   yang 

menjadi penggerak untuk kita 

dapat mengasihi sesama kita se-

perti Allah telah mengasihi kita. 

Memberitakan tentang kasih  

Allah  dalam Kristus Yesus me-

rupakan bukti kita mengasihi 

sesama kita. Melayani orang-

orang yang terhilang dan ter-

buang, tanpa memperhatikan 

untung rugi merupakan bukti 

pelayanan yang kita lakukan 

dengan kasih yang bersumber 

pada Allah. Di manapun Allah 

tempatkan kita untuk melayani, 

mari kita memberikan diri se-
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bagai pengabdian kita kepada  

Allah yang telah memanggil   

kita.  

Pada Selasa keempat, 

merupakan Ibadah Estafet Ke-

pengurusan SEMA & Asrama 

untuk Periode 2023-2024. SE-

MA yang merupakan singkatan 

dari Senat Mahasiswa yang be-

rada di STT Tabernakel Indo-

nesia. Atas penyertaan dari  pa-

da Tuhan, kepengurusan SEMA 

lama periode 2021-2023 telah 

berjalan dengan baik dan ber-

akhir pada 28 Februari 2023 

dengan digantikan dengan pen-

gurus yang baru periode 2023-

2024. 

Acara ini dilaksanakan 

secara Hybrid bertempat di GPT 

“Kristus Ajaib” Surabaya, Jo-

hor. Firman Tuhan disampai-

kan oleh Bp. Dr. Edi Sugianto, 

M.Th., selaku Waket III – Bi-

dang Kemahasiswaan. Pembi-

cara membahas tentang rege-

nerasi kepemimpinan Musa ke-

pada Yosua dalam memimpin 

umat Israel menuju tanah ka-

naan. Yosua yang disertai oleh 

Allah, sebab Yosua mengandal-

kan Allah dan mau taat dalam 

melakukan perintah Allah. Yo-

sua tidaklah bekerja sendiri, me-

lainkan bekerja bersama de-

ngan tim. Dan Yosua mencapai 

keberhasilan karena adanya pe-

nyertaan dari pada Tuhan dalam 

kepemimpinan Yosua yang se-

lalu mengandalkan Tuhan. Se-

lain itu, juga disinggung me-

ngenai contoh organasisasi di-

dalam proses pembangunan    

Tabernakel, yang mana Musa 

tidak bekerja sendiri, melainkan 

de-ngan Tim yang telah ditunjuk 

oleh Allah. Seluruh tim tersebut  

harus bekerja sama dan me-
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[SM] 

ngerjakan tugasnya sesuai 

dengan yang diperintahkan    

Allah melalui Musa. Akhir dari 

semua itu adalah bagi kehadiran 

dan kemuliaan Allah. SEMA & 

Asrama diharapkan dapat mene-

ladani sistem organisasi yang 

ada didalam pengajaran Taber-

nakel tersebut (Kel. 35-40). 

Acara kemudian dilan-

jutkan dengan wejangan dari 

Bp. Dr. Setio Dharma Kusuma, 

M.Th. Selaku ketua STT Taber-

nakel Indonesia. Beliau mena-

sihatkan agar para pengurus 

yang baru dapat tetap terus 

menghidupi Core Values STT 

Tabernakel Indonesia dan ber-

sandar kepada TUHAN. Setelah 

itu, para pengurus dipanggil ke 

depan untuk ditahbiskan untuk 

menerima kepercayaan pelaya-

nan selama periode pengurusan 

2023-2024. Lalu, prosesi estafet 

kepengurusan secara simbolis 

dilakukan oleh ketua SEMA 

yang lama kepada yang baru 

dengan menyerahkan bendera 

SEMA 

Acara ini dihadiri oleh 

seluruh pimpinan, staf, beberapa 

dosen dan juga seluruh maha-

siswa-mahasiswi STT Taberna-

kel Indonesia, baik yang tinggal 

didalam Asrama maupun yang 

non-Asrama. Kiranya Tuhan 

memberikan kekuatan dan  hik-

mat kepada  pengurus anggota 

SEMA dan juga Asrama yang 

baru dalam menjalankan tugas 

dan tanggung  jawab..  Imanuel.. 
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Shalom!  

Nama saya adalah 

Zequer Pearls    

Rynatha, salah satu 

mahasiswi Angka-

tan XIV STT Ta-

bernakel   Indone-

sia. saya juga mengambil Prodi Pen-

didikan Agama Kristen (PAK). Bagi 

saya, sungguh menarik kalau saya 

mengingat kembali bagaimana cinta 

kasih Tuhan yang Ia nyatakan, ker-

jakan dan tunjukkan didalam ke-

hidupan saya bahkan di saat-saat 

sulit dalam kehidupan  saya. 

Pada tahun 2022 bulan Ja-

nuari silam, saya mulai jatuh sakit 

dan harus dibawa ke Rumah Sakit 

untuk menjalani perawatan yang 

itensif di Rumah Sakit daerah Su-

rabaya. Singkat cerita, pimpinan 

STT Tabernakel Indonesia meng-

izinkan saya pulang ke rumah dan 

mengikuti perkuliahan secara daring. 

Setelah di rumah, saya masih men-

jalani perawatan di Rumah Sakit di 

daerah saya tinggal. Akan tetapi 

yang membuat saya bingung dan 

khawatir ialah kesehatan saya ti-

daklah kunjung pulih melainkan se-

makin memburuk dari hari ke hari. 

Kemudian, sekeluarnya saya dari 

Rumah Sakit dengan hasil diagnosa 

yang tidak pasti dari dokter, saya 

juga harus mengkonsumsi 9 butir 

dosis obat perhari sesuai dengan  

arahan dari dokter. Keadaan yang 

seperti ini membuat saya harus me-

rasakan kecemasan, ketakutan, ke-

bimbangan bahkan hampir putus  asa  

karena kondisi kesehatan saya tidak 

kunjung pulih. Saat itu saya masih 

belum memberitahukan kondisi      

keadaan saya pada orang tua  saya, 

hingga di suatu Rumah Sakit saya 

menjalani pemeriksaan yang ada  

dan dimasukkan ke ruang penyakit 

menular. Singkat cerita, setelah be-

berapa hari saya di Rumah Sakit ter-

sebut, saya pun di vonis terjangkit 
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virus Tubercolosis yang berdiam di 

bagian usus saya, serta terdapat flek 

pada paru-paru saya. Pada saat-saat 

inilah saya bingung, saya bertanya-

tanya tentang panggilan saya. Apa-

kah saya harus lanjut kuliah? bagai-

mana dengan kuliah saya selanjut-

nya? dan apa yang harus saya 

lakukan?. Saya pun berpikir untuk 

merelakan kuliah saya sementara 

waktu. Namun, hati saya terus ter-

gerak dengan penuh semangat untuk 

melanjutkan kuliah di STT Taber-

nakel Indonesia. Hingga pada akhir-

nya,  Tuhan telah membukakan jalan  

bagi saya melalui keputusan para 

pimpinan dan juga dosen STT Ta-

bernakel Indonesia yang memberi 

kesempatan kepada saya untuk ku-

liah sekaligus berobat dari rumah. 

Luar biasanya, saya pun   bisa dinya-

takan sembuh sebelum waktu pe-

ngobatannya selesai, sehingga lewat 

sembilan bulan saya kuliah dan ber-

obat dari rumah, saya pun bisa kem-

bali bergabung dengan teman-teman 

di asrama saat ini. 

 

Dari kejadian ini saya men-

dapat pelajaran penting, yaitu Tuhan 

tetap berkerja dan Tuhan membiar-

kan saya tetap kuliah tanpa mengala-

mi kendala yang menghambat per-

kuliahan saya., Tuhan juga tidak per-

nah meninggalkan saya karena jika 

Tuhan meninggalkan saya, tentu 

saya tidak akan mempu melewati se-

mua ini. Ada begitu  banyak kebai-

kan Tuhan yang telah saya alami 

dalam kehidupan saya. Biarlah me-

lalui pengalaman saya ini dapat   

menjadi berkat tersendiri bagi 

saudara saudari sekalian.  

Tuhan Yesus memberkati. 
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Shalom.. 

Nama saya 

Agustinari 

Gea. Saya 

adalah salah 

satu maha-

siswi Ang-

katan Ke-14 STT Tabernakel 

Indoensia, saya mengambil 

prodi Teologi. Pada ke-sem-

patan kali ini, saya mau 

membagikan pengalaman 

saya terkait dengan kemura-

han Tuhan, pada pada saat 

saya mengikuti Praktek Pela-

yanan Lapangan (PPL) sejak 

26 Desember 2022 sampai 12 

Februari 2023 di Yefta       

Ministry, Semarang. 

Awalnya bidang Ke-

mahasiswaan telah memberi-

kan pengumuman beberapa 

bulan sebelum PPL. Saat itu 

saya masih binggung harus 

PPL dimana. Kemudian saya  

bertanya kepada Tuhan ke-

mana saya harus PPL? saat 

itu saya dapat tawaran untuk 

PPL di daerah Magetan. 

Dengan cepat saya mengisi 

formulir pengajuan PPL. Na-

mun, formulirnya saya selalu 

lupa untuk serahkan kepada 

Adm. Kemahasiswaan.  

Mungkin karena pada saat itu 

saya masih pergumulan da-

lam segi dana. Tetapi bebe-

rapa hari setelah itu, kami 

menerima tawaran dari Yefta 

Ministry untuk melakukan 

PPL di sana.  

Biaya transportasi dari 

Surabaya sampai ke Sema-

rang ditanggung oleh Yefta 
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Ministry, setelah itu surat 

pengajuan yang saya serah-

kan kepada Adm. Kemaha-

siswaan. Saat itu saya ber-

sedia bergabung dan juga 

formulir pengajuan kepada 

Adm. Kemahasiswaan. Na-

mun tidak hanya berhenti di 

situ aja, saya masih pena-

saran dengan tempat PPL 

yang akan saya tuju. Namun 

saya percaya bahwa Tuhan 

mengizjinkan saya untuk pe-

layanan disana ada maksud     

Tuhan. Namun di detik-detik 

kami akan PPL ternyata salah 

satu tim sebelumnya telah 

mengundurkan diri, namun 

tidak menjadi suatu peng-

halang yang berarti bagi    

kami untuk melakukan PPL 

disana. 

Hingga pada akhirnya  

kami sampai ditempat PPL. 

Selama saya melaksanakan 

PPL saya sangat salut dengan 

jemaat-jemaat disana yang 

dengan setia mengikuti iba-

dah setiap pagi Pkl. 04.00 

WIB via  aplikasi Zoom Mee-

ting. Bangun sepagi itu bu-

kanlah hal yang mudah 

dengan kegiatan mereka se-

tiap hari. Bahkan yang ikut 

bukan hanya orang yang 

tinggal di Indonesia. Tetapi 

ada orang-orang yang tinggal 

diluar negeri. Disana kami 

belajar banyak hal. Sering-

kali kami pergi pelayanan 

pagi dan pulang larut malam 

dan tidur hanya 3 jam saja. 

Sebab pagi hari kami harus 

bangun untuk pelayanan iba-

dah pagi. Dalam kondisi ter-

sebut kami masih tetap dalam 

keadaan sehat walaupun ka-

mi masih kurang istirahat 

saat itu. Saya percaya itu   

karena pertolongan Tuhan.  
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[AGA] 

Disana kami belajar 

banyak hal. Bagaimana kami 

harus buka Pre-Order (PO) 

untuk bantuan dalam pela-

yanan. Kami juga belajar ba-

gaimana menginjili satu ji-

wa itu penting dan itu bukan 

hal yang mudah. Belajar di 

setiap keadaan harus siap se-

dia untuk pelayanan. Bahkan 

ketemu begitu banyak orang 

yang memiliki latar belakang 

yang dulunya   tidak percaya 

Tuhan Yesus akhirnya per-

caya Yesus. 

Lewat pelayanan di 

Yefta Ministry, saya sadar 

bahwa ada begitu banyak 

orang yang sangat membu-

tuhkan pertolongan. Tetapi 

bagaimana kita sebagai ham-

ba Tuhan apa benar-benar 

mau melayani dengan sung-

guh-sungguh ataupun me-

mandang siapa yang dilayani. 

Melayani mereka terkadang 

kita harus mengorbankan ba-

nyak hal baik tenaga, waktu 

bahkan juga dana. Tapi itu 

tidak sebanding ketika me-

reka percaya kepada Kristus 

Yesus. Saya bersyukur lewat 

PPL ini saya bisa belajar 

banyak hal. Dimana saya bu-

kan hanya belajar teori  saja, 

tetapi saya juga tau prak-

teknya seperti apa. Saya ber-

terimakasih kepada STT Ta-

bernakel Indonesia yang te-

lah mengizinkan kami untuk 

melaksanakan PPL dan juga 

kepada Yefta Ministry yang 

telah menerima kami disana.  

Tuhan Yesus Memberkati. 
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Pada hari Senin, 20 Fe-

bruari 2023, kami perwakilan ma-

hasiswa/i STT Tabernakel Indo-

nesia mengikuti acara "Temu In-

spirasi Pemuda  Lintas Agama" 

dengan tema “Bangkitlah Pemu-

da Indonesia” yang diselenggara-

kan oleh Departemen Lintas Aga-

ma Yayasan Pondok Kasih. 

Kegiatan ini dilakukan secara Hy-

brid bertempat di Boncafe Gu-

beng, Surabaya bersama dengan 

Pemuda Lintas Agama Surabaya 

dengan dihadiri oleh Mama 

Hana, D.Min yang merupakan 

ketua Yayasan Pondok Kasih, ser-

ta oleh kedua pembicara yaitu 

Bapak Wahab, S.T., M.Si. merupa-

kan kepala Kepemudaaan Prov. 

Jawa Timur dan Ibu Diana Jennie 

Chayati, S.Sos. selaku Ketua 

Umum Perempuan Penghayat 

Kepercayaan Indonesia serta di-

bantu oleh moderator Melianus 

Hura, S.Th. (Marketing Komu-

nikasi, sekaligus salah satu dari 

Mahasiswa Prodi S2 Teologi STT 

Tabernakel Indonesia) dan MC. 

Gusti Ayu Dewi (Mahasiswi 

UNESA).  

Oleh kemurahan Tuhan 

kami boleh ikut acara ini  hingga 

selesai, bahkan melalui acara ini 

kami dapat belajar bahwa "per-

bedaan bukanlah musuh yang 

harus disingkirkan, tetapi sahabat 

yang harus dirangkul untuk hi-

dup bersama, ungkap Melianus 

Hura sebagai moderator. 

 “ T E M U  I N S P I R A S I ”  
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Dokumentasi  “temu inspirasi pemuda lintas agama”  
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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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