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[GJPK] 

Ket ika  seseorang berbicara  

ten tang kebenaran,  maka te rdapa t  

berbaga i  sudu t  pandang ten tang   

ar t i  da r i  kebena ran te rsebut     

be rdasarkan da r i  penga laman    

se t i ap  ind ividu l a lu i .  Namun,  

kebenaran se ja t i  ia lah  be rs i fa t  

mut lak   seh ingga  dapat  d i  j adikan  

s tanda r  secara  unive rsa l .   

Dalam Keris tenan,  ke -

benaran se ja t i  hanya  ada  da lam 

Pribad i  Yesus  Kr is tus  sa ja ,  t idak  

ada  yang la in .  Menghidup i  

kebenaran,  be ra r t i  h idup sesua i  

dengan  ke te ladanan Yesus  

Kr is tus .  Ha l  t e r sebut  ia lah  meru-

pakan sesuatu  ha l  yang be rs i fa t  

mut lak .  J ika  h idup d i lua r  

ke te ladanan Kr is tus ,  maka    

bukan lah h idup  yang be rada     da -

lam kebenaran.   

[GJPK] 
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ertanyaan tentang 

“Kebenaran” merupakan 

pertanyaan yang sering didengar 

dan dipertanyakan. Ada beberapa 

definisi kebenaran yang ditulis 

oleh beberapa orang filsafat 

maupun para ahli. Adapun 

beberapa definisinya. 

 Menurut Poejawiyant 

kebenaran ialah persesuaian 

antara pikiran dan objeknya.  

Sidi Gazalba memberikan 

pengertian tentang lawan kata dari 

kebenaran antara lain : dibikin-

bikin, dusta, pemalsuan dan 

ketidakpalsuan. 

Sedangkan menurut Teori 

korespondensi menyatakan 

bahwa kebenaran adalah kesetiaan 

kepada realita obyektif (fidelity to 

objective reality). Sedangkan 

menurut teori koherensi, suatu 

pernyataan dianggap benar bila 

pernyataan itu bersifat koheren 

atau konsisten dengan pernyataan-

pernyataan sebelumnya yang 

dianggap benar, artinya 

pertimbangan adalah benar jika 

pertimbangan itu bersifat 

konsisten dengan pertimbangan 

lain yang telah diterima 

kebenarannya, yaitu yang koheren 

menurut logika.  

Kebenaran adalah 

persesuaian antara pernyataan 

tentang fakta dan fakta itu sendiri, 

atau antara pertimbangan 

(judgement) dan situasi dimana 

pertimbangan itu berusaha untuk 

melukiskan, karena kebenaran 

mempunyai hubungan erat dengan 

pernyataan atau pemberitaan yang 

dilakukan tentang sesuatu.  

Berbagai macam definisi 

kebenaran diatas ditulis oleh para 

filsafat dan ahli. Kesemuanya 

P 

....Bersambung ke hal. 2 

“ M E N G H I D U P I  

K E B E N A R A N ”  
Grace Suoth, S.Pd., M.M. 
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Sambungan dari  hal.1... 

2#Fidelitas Edisi Agustus 2022 

merupakan sesuatu yang dibuat 

berdasarkan opini dan pengalaman 

para penulis tersebut. Apakah 

kebenaran yang telah ditulis 

tersebut merupakan standar bagi 

umat kristiani? Sebagai umat 

kristiani, orang yang percaya 

kepada Tuhan Yesus Kristus, 

standar kebenaran adalah 

pernyataan yang tertulis di dalam 

Alkitab.  

 

Di dalam Yohanes 14:6 

Kata Yesus kepadanya: 

”Akulah jalan dan kebenaran dan 

hidup. Tidak ada seorang pun yang 

datang kepada Bapa, kalau tidak 

melalui Aku.” 

 

Yesus adalah jalan, Yesus adalah 

kebenaran, dan Yesus adalah 

hidup. 

Setelah mengetahui dan 

percaya kebenaran yang sesuai 

dengan Firman Tuhan, sebagai 

umat kristiani tentunya kebenaran 

tersebut tidak hanya menjadi teori 

atau pengetahuan yang hanya ada 

di dalam pikiran. Pertanyaan 

selanjutnya bagaimana 

mengimplementasikan kebenaran 

di dalam hidup yang sudah 

mengerti dan percaya akan 

kebenaran tersebut.  

 

Bagaimana menghidupi 

kebenaran dari Alkitab ? 

Yaitu melakukan apa yang 

telah diteladankan Kristus yang 

adalah kebenaran itu sendiri. Itulah 

menghidupi kebenaran dari 

Alkitab. Keteladan kehidupan 

Kristus pada waktu hidup di dunia 

sebagai manusia, Ia menjalankan 

kebenaran itu di dalam setiap 

aspek kehidupannya dengan 

melakukan kehendak Bapa. Yesus 

adalah satu-satunya pribadi yang 

meninggalkan keteladanan 

sempurna, menjadi panutan bagi 

....Bersambung ke hal. 3 
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Sambungan dari  hal.2... 

3#Fidelitas Edisi Agustus 2022 

pengikutnya, bagi orang yang 

percaya kepadaNya. 

Yesus di dalam 

kehidupannya sebagai manusia, Ia 

sama sekali tidak berbuat dosa, 

cacat cela tidak ditemukan dalam 

pribadiNya. Oleh sebab itu Ia pun 

menginginkan umat ketebusanNya 

mengikuti jejak yang telah 

diteladankan. Ketika umat Tuhan 

belajar lebih dalam lagi tentang 

keteladan Yesus yang ada di dalam 

Alkitab, sebagai orang-orang yang 

percaya kepada Kristus, pasti dapat 

menemukan banyak hal yang telah 

dan dilakukan Yesus dalam 

menghidupi kebenaran. (1Pet. 

2:21) 

Adapun teladan yang telah 

diberikan Yesus kepada kepada 

UmatNya adalah : 

 

1. Teladan Pengampunan  

Yesus berkata: "Ya Bapa, 

ampunilah mereka, sebab mereka 

tidak tahu apa yang mereka 

perbuat" (Luk. 23:34). Yesus telah 

memberikan teladan pengampunan 

kepada orang yang percaya 

kepadaNya, walau dalam 

penderitaan yang begitu berat, Ia 

disalibkan hingga mengalami 

kematian. Ia tetap bert ahan untuk 

menjalankan apa yang menjadi 

kehendak Bapa, tidak melarikan 

diri dari salib yang harus 

ditanggungNya. Bahkan terlebih 

dari itu, Ia menyatakan kepada 

Bapa perihal pengampunan. Dalam 

penderitaan secara fisik sebagai 

seorang manusia, derita yang harus 

ditanggung bukan sebab 

melakukan kekeliruan atau dosa. 

Penderitaan yang dialaminya 

merupakan posisi yang terendah 

dari kehidupan manusia yang 

terhukum. Karena salib adalah 

hukuman bagi seorang terkutuk 

(Ul. 21:23; Gal. 3:13). Namun Dia 

tidak menaruh amarah, tidak 

....Bersambung ke hal. 4 
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Sambungan dari  hal.3... 

4#Fidelitas Edisi Agustus 2022 

mendendam kepada orang-orang 

yang menyakitinya, tidak 

membenci orang-orang yang 

menyalibkanNya. Yang Dia berikan 

adalah pengampunan. Inilah 

teladan bagi orang percaya dalam 

menghidupi kebenaran. Roh Kudus 

memberikan kekuatan bagi orang 

percaya agar bertahan, kuat dalam 

menghadapi penderitaan dan 

sanggup melepaskan 

pengampunan.   

 

2. Teladan Kerendahan Hati 

Dan dalam keadaan sebagai 

manusia, Ia telah merendahkan diri

-Nya dan taat sampai mati, bahkan 

sampai mati di kayu salib (Fil. 2:8). 

Yesus adalah pribadi yang 

tidak memikirkan diriNya sendiri, 

dan Dia membuktikanNya dengan 

berkurban bagi umat manusia, 

supaya barang siapa yang percaya 

kepadaNya tidak binasa melainkan 

memperoleh hidup yang kekal. 

Lewat Rasul Paulus, tertulis 

kerendahan hati yang diteladankan 

Yesus dan nasehat bagi umatNya.  

Dengan tidak mencari kepentingan 

sendiri atau puji-pujian yang sia-

sia. Sebaliknya hendaklah dengan 

rendah hati yang seorang 

menganggap yang lain lebih utama 

dari pada dirinya sendiri; dan 

janganlah tiap-tiap orang hanya 

memperhatikan kepentingannya 

sendiri, tetapi kepentingan orang 

lain juga (Fil. 2:3). 

Teladan yang di tinggalkan-

Nya adalah bukan menjadi pribadi 

yang menempatkan kepentingan 

diri sendiri di atas segalanya, 

bukan menjadi pribadi yang egois, 

namun menjadi pribadi yang 

memikirkan dan memperhatikan 

orang lain  

 

3. Teladan Kesabaran  

Tetapi justru karena itu 

aku dikasihani, agar dalam diriku 

....Bersambung ke hal. 5 
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Sambungan dari  hal.4... 
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ini, sebagai orang yang paling 

berdosa, Yesus Kristus 

menunjukkan seluruh kesabaran-

Nya (1Tim. 1:16a). Kehidupan rasul 

Paulus sebelum bertemu Yesus 

yang adalah kebenaran, saat ia 

masih menjadi seorang Saulus 

adalah seorang penganiaya dan 

pembunuh pengikut Kristus (Kis. 

7:58; 8:1). Namun setelah Paulus 

bertemu Yesus, kehidupan dan 

perilakunya berubah. Paulus 

mengakui kesabaran Yesus bagi 

seorang berdosa.  

Teladan kesabaran ini, 

dapat dihidupi oleh umat Kristiani 

dengan menjalankan Firman Tuhan 

yang ada di dalam Yakobus 1:19-

20. Hai saudara-saudara yang 

kukasihi, ingatlah hal ini: setiap 

orang hendaklah cepat untuk 

mendengar, tetapi lambat untuk 

berkata-kata, dan juga lambat 

untuk marah; sebab amarah 

manusia tidak mengerjakan 

kebenaran di hadapan Allah (Yak. 

1:19-20). 

Untuk menjadi pribadi 

yang sabar merupakan hal yang 

tidak mudah. Mengingat pada 

umumnya orang cenderung lebih 

cepat untuk berkata-kata daripada 

mendengar. Orang juga cenderung 

untuk cepat marah dibandingkan 

lambat untuk marah. 

 

4. Teladan mengutamakan 

kehendak Bapa 

Ketika Yesus akan 

disalibkan, Ia berserah penuh 

kepada kehendak Bapa. Walaupun 

Ia harus kehilangan nyawa-Nya, Ia 

berkata : "Ya Bapa-Ku, jikalau 

Engkau mau, ambillah cawan ini 

dari pada-Ku; tetapi bukanlah 

kehendak-Ku, melainkan kehendak

-Mulah yang terjadi" (Luk 22:42). 

Perkataan itu disampaikan Yesus 

dalam keadaannya sebagai 

manusia. Yesus juga mempunyai 

....Bersambung ke hal. 6 
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kehendak sendiri. Bukan hal yang 

mudah bagiNya untuk berserah 

kepada kehendak Bapa dalam 

situasi dan kondisi yang akan 

dialamiNya saat itu. Dimana 

sebagai manusia Ia harus 

menanggung kesengsaraan fisik, 

terjadi kesakitan tubuh yang luar 

biasa dan kondisi yang  

dipermalukan. 

Namun Yesus mau 

merelakan diriNya untuk 

menanggungnya. Ia mengutamakan 

kehendak Bapa. Sebagai kehidupan 

yang sudah ditebus oleh darah 

Yesus, hendaknya hidup ini 

menjadi pribadi yang memiliki 

penyerahan sepenuh kepada Bapa 

di Surga, itulah bukti 

mengutamakan kehendakNya. 

Walaupun ada tantangan, 

permasalahan dan pergumulan 

hidup.  

 

Menghidupi kebenaran 

adalah mengikuti jejak Yesus dalam 

memberi pengampunan, memiliki 

kerendahan hati, menjadi pribadi 

yang bisa mengontrol amarah, dan 

menjalankan kehidupan yang 

mengutamakan kehendak Bapa. 

Roh Kudus menolong dan 

membimbing umat yang percaya 

kepadaNya. Amin. 
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Puji nama Tuhan, oleh 

karena anugerah Allah pada 

tanggal 24 Agustus 2022, STT 

Tabernakel Indonesia dapat 

melangsungkan Ibadah 

Penahbisan Mahasiswa Baru 

yang diadakan secara hybrid. 

Adapun tema pada 

acara kali ini ialah 

“Kemerdekaan Yang Me-

merdekakan” (Yoh. 8:30-36). 

Pada Ibadah Penahbisan Ma-

hasiswa Baru terdapat 

sebanyak 15 mahasiswa yang 

ditahbiskan yaitu 4 mahasiswa 

S1 Teologi, 9 mahasiswa S1 

PAK dan 2 mahasiswa S2   

Teologi. Selain Ibadah 

Penahbisan Mahasiswa Baru, 

juga merupakan Ibadah    

Pembukaan Semester Ganjil 

T.A. 2022/2023 dan Perayaan 

Dies Natalis STTIA ke-15.  

Pembicara pada Ibadah 

kali ini ialah Bapak Pdt.    

Paulus Budiono yang hadir 

bersama dengan Ibu Ester Bu-

diono yang memberikan 

wejangan hikmat kepada 

semua mahasiswa/i yang 

hadir. Beliau menyatakan 

jikalau kita tetap hidup dalam 

7#Fidelitas Edisi Agustus 2022 

I  B  A D  A H  

P E N A H B I S A N  M A B A X V I  

P E M B U K A A N  S E M E S T E R  G A N J I L 

T. A .  2 0 2 2 / 2 0 2 3  

&  

D I E S  N ATA L I S  X V  

S T T  TA B E R N A K E L I N D O N E S I A  
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 Firman-Nya kita adalah   

benar-benar murid-Nya. Se-

makin kita belajar, maka akan 

semakin bertambah pengertian 

kita akan kebenaran dan hal 

tersebut dapat memerdekakan 

kita hari demi hari ( 2 Kor. 

3:17). Kita telah di tebus oleh 

darah Yesus, di jadikan  

manusia baru dan di me-

merdekakan untuk melayani 

seorang akan yang lain oleh 

kasih. Kita yang hidup se-

bagai hamba Allah (Gal. 5:13; 

1 Ptr. 2:16) yang di benarkan 

oleh keselamatan orang lain.  

 Tuhan telah me-

manggil mahasiswa/i untuk 

dapat di proses dan di bentuk 

selama 4 tahun sesuai dengan 

prosesnya masing-masing. 

Namun Tuhan tidak pernah 

meninggalkan, melainkan 

selalu menuntun dan meno-

long melalui karya Roh Kudus 

yang ada dalam hati   setiap 

orang. 

Ibadah kemudian di 

tutup dengan pemotongan 

tumpeng yang di lakukan oleh 

Bapak Pdt. Paulus Budiono 

dan Ibu Ester Budiono selaku 

Founder Father dari STT Tab-

ernakel Indonesia yang juga di 

dampingi oleh pimpinan 

STTIA. Kemudian seluruh 

rangkaian acara ibadah di 

akhiri dengan doa  berkat oleh 

Bapak Pdt. Paulus   Budiono.  

[SM] 

8#Fidelitas Edisi Agustus 2022 
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Pada tanggal 25-28 

Agustus 2022, kami para mahasiswa 

STTIA telah melakukan sebuah 

kegiatan yang lazimnya terjadi pada 

setiap awal tahun pembelajaran baru 

pada setiap sekolah-sekolah tinggi 

lainnya. Kegiatan ini merupakan 

kegiatan pengenalan terhadap 

lingkungan sekitar kampus yang 

biasa di ikuti oleh mahasiswa/i  baru. 

Pengenalan tersebut telah kami 

susun dalam serangkaian kegiatan  

penyambutan mahasiswa/i baru 

yang telah di panggil sebagai hamba 

Tuhan melalui acara kegiatan 

Welcome Servan’t  Of  God 

(WSG).  

Adapun tujuan utama kami 

melaksanakan kegiatan WSG ialah 

agar dapat  membuat para calon 

mahasiswa/i baru merasa nyaman 

dan semakin meyakini panggilan 

pribadi sebagai hamba Tuhan. 

Kegiatan ini juga berlangsung 

selama empat hari, di isi dengan 

peribadahan, sosialisasi bidang dari 

setiap bidang yang ada di STTIA, 

funday dengan beberapa games 

yang disediakan, mentoring yang 

dilakukan panitia kepada mahasiswa 

baru untuk semakin mengenal 

lingkungan kampus dan 

penggembalaan, serta kerja bakti 

dengan membersihkan got depan 

kampus STT Tabernakel Indonesia.  

 Adapun tema yang diambil 

9#Fidelitas Edisi Agustus 2022 
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pada kegiatan WSG ini ialah 

“Kebenaran yang Memerdekakan.” 

Pembicara yang menyampaikan 

Firman Tuhan selama WSG 

berlangsung ialah Dr. Kasieli Zebua, 

M.Th., Dr. Evendy Tobing, M.Th., 

dan Bapak Yohanes Julianto, S.Th. 

Para pembicara membahas tentang 

bagaimana seseorang yang 

dibebaskan dari suatu perbudakan, 

yakni kehidupan yang telah 

dimerdekakan. Bahwa kehidupan 

seseorang yang diperbudak oleh 

dosa sama dengan kehidupan yang 

mati, tanpa nyawa karna tidak 

memiliki kekuatan untuk 

membebaskan diri dari 

ketidakbenaran. Namun karena 

kasih karunia Allah yang begitu 

besar dalam Yesus Kristus telah 

memberikan kemenangan yang 

besar dan memerdekakan hidup 

setiap orang percaya. Maka, mari 

menjalani hidup dengan penuh 

kemenangan. Menjalani 

kehidupan dengan keadaan rohani 

yang hidup.   

Dengan demikian, ber-

akhirlah sudah kegiatan penyam-

butan mahasiswa/i baru yang telah 

terpilih melalui panggilan mereka 

pribadi sebagai hamba Tuhan  ser-

ta mau mengalami pembentukkan 

karakter oleh STTIA.   

Selamat datang... selamat  

bergabung dan selamat 

menemupuh pendidikan di STT 

Tabernakel Indonesia bagi para 

mahasiswa/i baru.. Tuhan Yesus 

beserta hingga akhir.. 

10#Fidelitas Edisi Agustus 2022 
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Kami mahasiswa dan 

mahasiswi pada 18 Juli 

sampai dengan 22 Agustus 

telah melakukan pelayaan 

ke gereja-gereja yang telah 

ditentukan untuk kami 

dapat melakukan praktek 

pelayanan. Beberapa dari 

kami, ada yang ke Papua 

Barat, Jawa Barat, sampai 

Jawa Timur. 

Kami menyadari  

bahwa pelayanan di gereja

-gereja setelah masa pan-

demi ini, memang lah san-

gat dibutuhkan, sebab ban-

yak gereja-gereja yang ba-

ru membuka kemabali iba-

dah secara luring. Hal ini 

seakan sama seperti 

mendirikan gereja baru, 

yang mana membutuhkan 

pelayan-pelayan Tuhan 

untuk berkembang. 

Keadaan seperti ini, mem-

buat kami semakin seman-

gat melayani Tuhan di  

gereja-gereja. 

Luar biasanya, sela-

lu ada kesaksian dari ma-

hasiswa-mahasiswa yang 

kehadirannya menjadi ber-

kat dan sangat bermanfaat 

bagi gereja-gereja. Kami 

merasa senang bisa mey-

ani di gereja-gereja yang 

11#Fidelitas Edisi Agustus 2022 
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membutuhkan pelayanan 

kami, sebab kami memang 

dipersiapkan untuk hal 

yang demikian, sehingga 

kesempatan ini begitu san-

gat berarti buat kami.  

Tidak sampai di situ 

saja, kami juga sagat me-

rasa bahagia melihat ke-

hadiran jemaat Tuhan 

yang setia, kembali 

menghadiri ibadah secara 

luring digereja-gereja tem-

pat kami melayani. Pan-

demi ini mengajarkan 

kepada kami begitu ber-

harganya persekutuan di 

dalam rumah Tuhan, 

dengan melihat kehadiran 

jemaat, kebersamaan, dan 

suka cita bersama, itu 

membuat kami merasa ba-

hagia karena bisa kembali 

melayani Tuhan secara 

luring. Tentu pelayanan 

yang kami lakukan, tidak 

terlepas dari protokol 

Kesehatan. 

 Harapan kami,     

dalam Praktek Pelayanan 

selanjutnya ialah, bahwa 

ada gereja-gereja yang 

membutuhkan pelayanan 

kami, dan kehadiran kami 

dapat menjadi berkat bagi 

mereka, sehingga nama 

Tuhan dapat diper-

muliakan lewat pelayanan 

kami. 

12#Fidelitas Edisi Agustus 2022 
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Pada hari Jum’at,              

5 Agustus 2022, ibadah STT 

Jaringan kembali di laksanakan. 

Dalam kesempatan kali, STT 

yang terlibat dalam pelayanan 

ialah dari STT Excelcius 

Surabaya, Pkl. 13.00 WIB yang 

di laksanakan via Zoom. Adapun  

di laksanakan turut di hadiri oleh 

beberapa STT yang ada di Kota 

Surabaya yang tergabung dalam 

komunitas STT Jaringan.  

Kami bersyukur dapat 

karena dapat melaksanakan 

peribadahan secara bersama-

sama. Meskipun kami terdiri dari 

berbagai STT yang berbeda, akan 

tetapi kerindukan kami hanya 

satu ialah mau bersatu dan  

bersama-sama dalam melayani 

Tuhan. 

Pada kesempatan ibadah 

di bulan Agustus, pembicara 

untuk penyampaian Firman 

Tuhan ialah Bapak Anton 

Siswantu, M.Th. Tema yang di 

sampaikan oleh pembicara ialah 

tentang salah satu karakter yang 

harus dimiliki oleh orang Kristen 

yaitu kerajinan dengan 

mengambil nats ayat Alkitab 

dalam Amsal 6:6-9.  

Dalam hal ini, pembicara 

mengingatkan para mahasiswa/i 

yang mengikuti ibadah zoom 

STT Jaringan tentang ilustrasi 

kehidupan semut yang displin. Di 

mana hewan tersebut merupakan 

hewan yang  kecil, lemah dan 

tidak memiliki seorang pemimpin 

yang dapat mengatur dan 

mengawasi mereka. Akan tetapi 

13#Fidelitas Edisi Agustus 2022 
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di karenakan mereka memiliki 

karakter yang disiplin, maka 

mereka dapat hidup dengan tertib 

dan juga bertanggung jawab 

dalam kehidupan mereka pribadi.  

Sering kali sebagai 

seorang Kristen kita suka terlarut 

dalam euphoria pelayanan yang 

meng-   gebu-gebu, namun lupa 

akan hal yang terlihat sepele ini, 

yaitu karakter rajin. Seseorang 

yang memiliki sikap rajin adalah 

seseorang yang memiliki 

keuletan, kegigihan dalam 

hidupnya serta seseorang yang 

menyukai keteraturan dan rasa 

damai dengan semua orang. 

Mengapa demikian?? Karena dari 

karakter yang sering kali 

disepelekan ini, jika terus-

menerus di pupuk akan 

menimbulkan pribadi yang 

berintegritas.   

 

“Barangsiapa yang setia 

dalam perkara kecil, maka ia juga 

akan setia dalam perkara besar. 

Barangsiapa tidak setia dalam 

perkara kecil, maka ia juga tidak 

akan setia dalam perkara besar.” 

Luk. 16:10. Untuk dapat 

mengaplikasikan kebenaran 

Firman Tuhan tersebut, anda 

harus memiliki sifat rajin.  

Tuhan Yesus memberkati. 
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1 .  A g u s t i n a r i  G e a  :  

2 2  A g u s t u s  1 9 9 9  

2 .  K r i s t i e  :  

2 0  A g u s t u s  2 0 0 1  
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Shalom... Merdeka...  

Pulih Lebih Cepat Bangkit lebih Kuat. 

 Puji Tuhan dalam Webinar 

STT Jaringan Surabaya (BEM) dalam 

rangka memperingati kemerdekaan 

Indonesia ke 77. Kami diberi 

kesempatan untuk jadi moderator 

dalam webinar ini. Suatu kehormatan 

bagi kami bisa ambil bagian dalam 

acara webinar ini. kami berterimakasih 

kepada pengurus BEM yang telah 

memberikan kesempatan kepada kami. 

Adapun webinar ini dihadiri 

oleh 33 Zoom yang berasal dari STT 

Di Surabaya. Dimana tema 

webinarnya yaitu KEMERDEKAAN 

DARI BELENGGU DOSA. 

Pembicara dari webinar ini yaitu Dr. 

Abigail Soesana, S.Th., M.A., M.Th., 

M.Si. Adapaun acara ini di moderatori 

oleh Sdri. Agustinari Gea (mahsiswi 

STTIA). Di webinar ini sangat 

menegur kita sebagai orang kristen 

yang tanpa sadar membedakan ras dan 

warna kulit padahal kita adalah 

ciptaan Allah yang sama dimata-Nya. 

Bahkan kita masih terbelenggu oleh 

perendahan martabat manusia, 

eksploitasi, kemiskinan, dan 

mentalitas Foedalisme. Dulu para 

pahlawan sudah berjuang sampai 

nyawa taruhan. Saat ini giliran kita 

sebagai anak muda dan Hamba Tuhan 

yang berjuang lepas dari Belenggung 

tersebut. 

Kami sangat berterimakasih 

kepada pembicara yang telah memberi 

waktu untuk menyampaikan materi 

dan seluruh peserta yang telah ikut 

join pada webinar ini. semoga lewat 

webinar ini kita semakin diteguhkan 

saling berpegang tangan untuk terlepas 

dari belenggu yang ada.  

Terimakasih... Merdeka... 

15#Fidelitas Edisi Agustus 2022 
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Nama 

Denominasi Gereja 

Asal Kota 

: Partomuan Panjaitan 

: GPT “Kristus Kasih” Ukui 

: Pelawan - Riau 

Nama 

Denominasi Gereja 

 

Asal Kota 

: Filemon Simanjuntak 

: GPT  

 “Jemaat Kristus Gembala” 

: Medan - Sumut 

Nama 

Denominasi Gereja 

 

Asal Kota 

: Perdana Simanjuntak 

: GPT  

 “Kristus Jawaban” 

: Medan - Sumut 

MAHASISWA/I S1 | PRODI: TEOLOGI & PAK 
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Nama 

Denominasi Gereja 

Asal Kota 

: Latip Sugianto 

: GKA Tumpak Pelem 

: Kediri - Jatim 

Nama 

Denominasi Gereja 

Asal Kota 

: Ayub Win T. P. Sitohang 

: GPT Jehova Jireh 

: Gresik - Jatim 

Nama 

Denominasi Gereja 

 

Asal Kota 

: Fireti 

: GPT  

 “Kristus Raja Damai” 

: Gunung Mas - Kalteng 
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Nama 

Denominasi Gereja 

Asal Kota 

: Rita Megawati 

: GKA Tumpak Pelem 

: Kediri - Jatim 
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Nama 

Denominasi Gereja 

 

Asal Kota 

: Kristie 

: GPT “Yesus Gembala” 

  Tuyun 

: Gunung Mas - Kalteng 

Nama 

Denominasi Gereja 

 

Asal Kota 

: Wida Esterlina Hulu 

: AFY 

 Hilisebua Buazilimo 

: Gunung Sitoli - Sumut 

Nama 

Denominasi Gereja 

Asal Kota 

: Haselil Foni 

: GPT Tou Site 28 

: Kitai Kartanegara - 

  Kaltim 

Nama 

Denominasi Gereja 

Asal Kota 

: Kesia P. S. Tinambunan 

: GPT “Yesus Kasih” 

: Gunung Mas - Kalteng 
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Nama 

Denominasi Gereja 

 

Asal Kota 

: Sharoni Susana Manuker 

: GPdI Filadelfia 

  Korem Biak Utara 

: Biak Numfor - Papua 

Nama 

Denominasi Gereja 

Asal Kota 

: Dina Olivia 

: GBI Mekar Jaya 

: Tanjung Raya - Lampung 

Nama 

Denominasi Gereja 

Asal Kota 

: Clive Johday Welan 

: GPT “Kristus Raja” Tewah 

: Gunung Mas - Kalteng 

Nama 

Denominasi Gereja 

 

Asal Kota 

: Joko Prasetyo 

: GKA 

 “Anugerah Tulungagung” 

: Kediri - Jatim 

MAHASISWA S2 | PRODI: TEOLOGI 
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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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