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PANGGILAN MENJADI “BINTANG DAN GEMBALA NATAL”
Pdt. Dr. Agung Gunawan Th.M

Tanpa terasa kita sudah memasuki masa Natal tahun 
2019. Momen Natal adalah momen yang ditunggu-
tunggu oleh semua orang baik orang Kristen maupun 

non Kristen. Bagi orang Kristen saat Natal merupakan waktu 
untuk bersukacita dan bergembira merayakan hari kelahiran 
Yesus Kristus Sang  Bayi Natal yang telah lahir ke dalam dunia 
membawa pengharapan keselamatan bagi insan manusia 
yang berdosa. Bagi orang non Kristen , Natal adalah 
kesempatan bagi mereka mencari untuk keuntungan dengan 
mengkomersialkan Natal (toko asesoris Natal, hotel 

menggelar acara Natal yang dijual tiketnya,  dan tempat-tempat hiburan lainnya) yang mengusung 
tema Natal untuk melariskan “jualan” mereka. 

Semua itu sah-sah saja dilakukan. Namun kita tidak boleh lupa ada satu sisi penting dari peristiwa Natal 
yang harus kita perhatikan yaitu panggilan kita untuk membawa kabar sukacita tentang kelahiran Juru 
selamat kepada semua orang yang membutuhkan Yesus karena mereka tidak memiliki pengharapan. 
Natal bukan hanya untuk kita nikmati sendiri saja tapi juga untuk semua insan manusia yang 
membutuhkan jawaban bagi pergumulan mereka. Manusia diluar Kristus hidup tanpa arah dan tujuan 
hidup. Mereka diombang-ambingkan oleh dosa yang menyeret mereka menuju maut. Manusia 
memerlukan Yesus untuk membawa mereka kepada arah dan tujuan hidup yang pasti yaitu 
pengharapan surgawi. 

Ketika bayi Yesus dilahirkan di kota Betlehem, berita sukacita tentang kelahiran Sang Mesias 
diberitakan oleh “Bintang Natal” kepada orang-orang Majus yang datang dari Timur (Matius 2:1-12). 
Orang-orang Majus adalah kaum yang terpandang dan memiliki status sosial yang tinggi karena 
mereka adalah kepala daerah di wilayah mereka. Orang-orang Majus juga memiliki pendidikan yang 
tinggi. Hal itu dibuktikan dengan kemampuannya membaca makna dari bintang yang mereka lihat 
dilangit. Dengan melihat bintang yang bercahaya lebih terang dari semua bintang yang ada di langit, 
orang-orang Majus mendapat petunjuk bahwa di Negara Israel telah lahir seorang Raja. Karena 
petunjuk inilah, orang-orang Majus datang ke Betlehem untuk berjumpa dan menyembah bayi Yesus. 
Selain daripada itu, orang-orang Majus juga adalah kaum yang berada. Kekayaan yang dimiliki oleh 
orang-orang Majus tampak dari persembahan yang diberikan kepada bayi Yesus yaitu Emas, Mur dan 
Kemenyan. Barang-barang tersebut pada saat itu merupakan barang-barang yang mahal harganya.  

Orang-orang Majus memiliki status sosial yang tinggi, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, serta 
memiliki kekayaan, namun semua itu tidak mampu mengisi kekosongan hidup mereka. Semua yang 
mereka miliki tidak mampu memberi kepuasan bagi mereka, sampai mereka bertemu dengan bayi 
Yesus yang mampu mengisi kekosongan hidup dan sanggup memberi kepuasan hidup mereka. Tuhan 
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tahu kebutuhan orang-orang Majus akan Yesus dan Tuhan memakai Bintang Natal untuk mengabarkan 
tentang kelahiran Yesus Sang bayi Natal yang mereka nanti-nantikan selama ini Kelahiran Yesus Sang 
bayi Natal juga dikabarkan oleh para malaikat kepada para gembala yang sedang menjaga domba 
(Lukas 2:8-20). Para gembala adalah orang-orang yang tidak memiliki status sosial, tidak memiliki 
pendidikan yang cukup serta miskin. Para gembala adalah orang-orang upahan yang menjaga domba-
domba milik orang lain. Para gembala bergumul dengan berbagai permasalahan hidup yang sangat 
pelik. Mereka sedang menantikan jawaban atas pergumulan hidup mereka yang akhirnya mereka 
temukan di dalam Yesus Sang Bayi Natal berkat kabar yang disampaikan oleh para malaikat.         

Hari ini banyak orang-orang disekitar kita seperti orang-orang Majus dan para gembala yang 
membutuhkan Yesus untuk memberikan kepuasan bagi hidup mereka serta jawaban bagi pergumulan 
hidup mereka. Tuhan memanggil kita untuk menjadi “Bintang Natal” dan “Malaikat Natal” untuk 
mengabarkan berita sukacita kepada mereka yang membutuhkan Yesus.   

STT Aletheia Lawang siap melengkapi dan mempersiapkan saudara untuk memenuhi panggilan Tuhan 
menjadi alat-Nya untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Mari dukunglah STT 
Aletheia dalam doa dan apabila saudara terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu mari 
bergabunglah bersama kami untuk diperlengkapi menjadi “Bintang Natal” dan” Malaikat Natal” yang 
membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus,  Sang Juru Selamat dan Pengharapan bagi dunia. 

SELAMAT HARI NATAL 2019 DAN SELAMAT MENYAMBUT TAHU BARU 2020
TUHAN YESUS MEMBERKATI

Arus perkembangan teknologi dan informasi yang 
pesat membuat generasi milenial hari ini bergumul 

dengan tantangan yang semakin kompleks. Ini 
berdampak pada krisis relasi dengan diri sendiri, dengan 
sesama, bahkan dengan Tuhan. Karena itu,  hadir BCL
sebagai usaha untuk memperlengkapi para aktivis dan 
pekerja kaum muda (pemuda-remaja) untuk menjawab 
tantangan ini.

BCL 2020 Face to Face mengusung tema “ ” yang 
mengajak peserta untuk memiliki “spiritual journey” yang 
intim dengan Tuhan, sesama dan diri sendiri. Topik bahasan 
akan dibahas dari sudut pandang *biblical, pastoral, dan 
reformed* serta disampaikan oleh pembicara handal dan 
berkompeten di bidangnya, termasuk topik khusus 
apologetis tentang iman Kristen. 

Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu!
Ingat kuota terbatas hanya 200 peserta!
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Becoming Christian Leader 

Pembicara

30 Juni s/d 2 Juli 2020

Terbuka untuk usia 14 s/d 25 tahun

Pendaftaran Early Birth Rp. 400.000,- 
(Sebelum Tgl. 31 Januari 2020)
Reguler : Rp. 600.000,-

https://bit.ly/bcl2020

Face to Face
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MISSION TRIP 2019

Tim Mission Trip yang dipimpin oleh Pdt. 
Gumulya Djuharto, Th.M. pada Tanggal 17-19 

Juni 2019 mengunjungi GKKB Jemaat Sentebang 
dan melayani acara Sekolah Alkitab Liburan. 
Tanggal 20 Juni 2019 mengunjungi daerah 
Sentebang dan membagikan topi petani kepada 
masyarakat disana. Tanggal 23-24 Juni 2019 
mengunjungi GKKB Parit Baru Pontianak melayani 
khotbah dan vokal grup di gereja tersebut.
Kegiatan mission trip ini akan diagendakan setiap 
tahun dengan tempat tujuan yang berbeda. Mission 
trip sendiri bertujuan untuk mengetahui kebutuhan gereja langsung dan saling memberikan info-info 
atau masukkan-masukkan yang berguna bagi kedua belah pihak.

KEBAKTIAN SYUKUR JUBILEUM 50 TAHUN STT ALETHEIA

cara pamungkas dari Jubileum 50 tahun STT Aletheia ini adalah Kebaktian Syukur, yang diadakan Apada tanggal 4 Juli 2019. Acara ini diisi dengan puji-pujian oleh GKT Chamber Orchestra serta 
Paduan Suara Alumni dan Mahasiswa Musik STT Aletheia, yang melantunkan beberapa nyanyian dari 
Kantata “Psalm 23” karya Pepper Choplin di bawah pimpinan Ev. Yunus Sutandio, M.C.M.

Firman Tuhan disampaikan oleh Pdt. Joseph Tong, Ph.D. Sebagai salah seorang pendiri dan dosen 
pertama STT Aletheia, beliau memberikan banyak nasihat dan menceritakan kenangan-kenangan 
masa lalu waktu beliau melayani di tahun-tahun awal STT Aletheia. 

Menjelang akhir Kebaktian Syukur ini, terdapat sebuah Seremonial Jubileum 50 tahun STT Aletheia. 
Terdapat sebuah dialog singkat dengan beberapa alumni yang tertua, termuda, dan melayani di 
tempat terjauh, serta di tempat yang terpelosok. Hal ini menunjukkan bahwa alumni STT Aletheia 
melayani di berbagai macam pelayanan dan tempat. Dilanjutkan dengan sebuah parade dari elemen-
elemen yang telah membentuk STT Aletheia menjadi sebuah institusi yang terus melayani dan menjadi 
berkat. Elemen-elemen tersebut adalah Badan Pengurus Sinode GKT, Departemen Pendidikan Teologia 
Sinode GKT, pimpinan dan dosen STT Aletheia, alumni, dan mahasiswa. Kasih dan panggilan Tuhanlah 
yang telah mengikat dan mempersatukan mereka dalam pelayanan STT Aletheia. Selanjutnya, Pdt. Dr. 
Agung Gunawan mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada banyak pribadi, 
lembaga dan gereja, yang telah memberkati STT Aletheia selama ini melalui pemberian cindera mata. 
Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah.
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REUNI  AKBAR  2019

ada tanggal 2-4 Juli 2019, diadakanlah reuni akbar 2019, yang diadakan di kampus STT Aletheia. PReuni Akbar ini dihadiri oleh 219 alumni dari berbagai tempat pelayanan, baik di dalam negeri, 
maupun luar negeri. Alumni dari berbagai generasi, baik dari generasi awal hingga generani terkini, 
datang untuk melepas rasa kangen serta berbagi pengalaman pelayanan.

Pada Ibadah Pembukaan, Rev. Dr. Joshua Ting menyampaikan Firman Tuhan dengan tema “牧養領導
事奉的重思”. Beliau mengajak para alumni untuk merefleksi kembali pola kepemimpinan dalam 
pelayanan-pelayanan mereka.

Selanjutnya, panitia Reuni Akbar telah merancang kegiatan-kegiatan lain, seperti Ceramah 
Apologetika oleh Pdt. Yakub Tri Handoko; beberapa kelas kapita selekta, yang dibawakan oleh alumni, 
yaitu: Pdt. Antonius Fu, Pdt. Daniel Cahyadi, Pdt. Joni Stephen, dan Pdt. Aya Susanti. Selain itu, dari 
rasa cinta para alumni kepada almamater, mereka juga memberikan masukan-masukan demi 
kemajuan STT Aletheia di masa yang akan datang. Pada hari kedua Reuni Akbar, para alumni bersama 
keluarga mengakrabkan diri mereka melalui rekreasi yang diadakan di Jawa Timur Park 3. Mereka 
sangat menikmati kebersamaan ini. Dan pada akhirnya, Kebaktian Penutupan Reuni Akbar diadakan 
untuk menutup seluruh rangkaian acara Reuni Akbar. Pdt. I Made Mastra (alumni angkatan pertama), 
menyampaikan Firman Tuhan sekaligus memimpin Sakramen Perjamuan Kudus.

PKM  DALAM  RANGKA  JUBILEUM 50  TAHUN  STT  ALETHEIA  LAWANG

Di tahun 2019 ini, STT Aletheia merayakan aniversary ke-50. 
Tepatnya pada tanggal 12 Februari 2019. Tema besar dari Jubileum 

50 Tahun STT Aletheia ini adalah: "Shepherd Leadership in the Kingdom 
of God". Dengan meneladani karakter kepemimpinan Sang Gembala 
Agung, Tuhan Yesus Kristus, seluruh keluarga besar STT Aletheia rindu 
untuk terus berkarya aktif dalam gereja, masyarakat dan negara.

 Untuk memperingati moment yang khusus ini, STT Aletheia 
mengadakan berbagai kegiatan mulai bulan Januari – Juli 2019. Di bulan 
Januari STTA mengadakan Simposium dengan tema: "Tantangan 
Kepemimpinan Kristen di Indonesia dalam Zaman Now", bekerja sama dengan Institut Leimena, 
Jakarta. Di bulan Februari, diadakanlah Seminar Kepemimpinan dengan tema "Building a Strong 
Healthy Ministry Team", dengan pembicara Rev. Dr. Joshua Ting (USA). Di bulan yang sama, bekerja 
sama dengan Kelurahan Lawang dan Balai Kesehatan Masyarakat “Griya Husada”, diselenggarakanlah 
Aksi Tanam Pohon di sepanjang jalan Tawang Argo, Lawang dan Pengobatan Gratis bagi masyarakat 
sekitar kampus STT Aletheia. Dan untuk semakin memeriahkan Jubileum ini, STTA juga mengadakan 
Konser Kantata “PSALM 23: A Journey with the Shepherd”, Aletheia Cup (lomba futsal dan 
bulutangkis), Aletheia Voice (lomba menyanyi solo yang dimeriahkan oleh Mr. Carlo Saba, personel 
Kahitna), dan Indonesian Concert Tour oleh Bel Canto Women's Choir dari Azusa Pacific University, 
Los Angeles, USA. Semua kegiatan ini telah terlaksana dan menjadi berkat bagi banyak orang.
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KEGIATAN   PENGABDIAN   KEPADA   MASYARAKAT  DI   PONTIANAK

Pada tanggal 1-7 Juni 2019 Tim Pengabdian 
Kepada Masyarakat STT Aletheia Lawang 

dipimpin oleh Bpk. Brury Eko Saputra, Th.M. 
selaku Ketua PKM STT Aletheia dan Pdt. Linus 
Baito, M.Th. selaku HUMAS STT Aletheia 
bekerjasama dengan beberapa alumni melakukan 
kegiatan di Pontianak. 

Tim ini melayani di GKT Pos Kota Baru, di PPA 
Siantan KalBar, di GKNI Gajah Mada KalBar, di GKT 
Pos Kota Baru, dan GPDI Desa Kapur. Bentuk pelayanan yang dilakukan berupa memberikan 
workshop dengan topik-topik: Administrasi Gereja, Kepemimpinan yang Efektif, Mengajar Sekolah 
Minggu dengan Efektif, Pemanfaatan Teknologi untuk Pelayanan Khotbah, Mengenal Surat Roma dan 
Khotbah yang Menjawab Kebutuhan Jemaat. 

Selain itu Juga pelayanan KKR Anak,  KKR Pemuda dan Remaja. Pada kesempatan tersebut juga tim ini 
memperkenalkan STT Aletheia dan program-programnya sekaligus mengadakan diskusi Team Panel 
dengan Hamba Tuhan di Kerapatan Gereja Baptis Indonesia (KGBI) Menjalin KalBar.

Kiranya melalui acara Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menjadi berkat bagi gereja-gereja 
yang dikunjungi.

IBADAH   PEMBUKAAN   SEMESTER   GASAL   2019/2020

badah Pembukaan Semester Gasal 2019-2020 diadakan pada tanggal 06 Agustus 2019 dengan tema: I"Dare To Be a Spiritual Shepherd". Firman Tuhan dibawakan oleh Bpk. Michael Indra, Th.M. yang 
sekaligus akan memberikan renungan bagi seluruh mahasiswa dalam acara Pemupukan Rohani pada 
tanggal 07-08 Agustus 2019. Pada kesempatan tersebut juga Pdt. Dr. Agung Gunawan, Th.M. 
memberikan pengumuman pengutusan mahasiswa praktek week-end selama 1 tahun ke gereja-gereja 
sahabat. Selamat memulai semester Gasal 2019/2020. Soli Deo Gloria.

UPACARA  WISUDA   KE-46

Pada tanggal 09 Agustus 
2 0 1 9  S T T  A l e t h e i a 

m e n g a d a k a n  U p a c a r a 
Wisuda ke-46 (Magister 
Teologi ke-6 dan Sarjana 
Teologi ke-27) di auditorium 
Sola Gratia. Wisuda dipimpin 
oleh Ibu Liu Wisda, Th.M. 
dan Firman Tuhan dibawakan 
oleh Prof. Dr. Gerrit Glas dari 
Vrije Universiteit Amsterdam. Tema dari upacara wisuda kali ini adalah "The Shepherd Leadership for 
the Kingdom of God". Ada sebanyak 3 orang diwisuda dengan gelar Magister Teologi (M.Th.), mereka 
adalah Edmon M.L. Mnaohonin, Djoko Sarwono Margolali dan Maria Handaja.

Ada sebanyak 9 orang diwisuda dengan gelar Sarjana Teologi (S.Th.), mereka adalah Amelia Putri 
Mustanu, Bernice Joy Mawarwati, Havilah Jairus Markali, Joni Pinarto, Lianingrum, Michael Ganjar 
Kusuma Sabda,  Obierdo Mardino Narosoni, Yesyca Cendrawati, dan Yurike Oktavianti Misa.
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KULIAH   UMUM: DASAR   DARI   FILSAFAT   REFORMASI

Pada tanggal 12-13 Agustus 2019 diadakan Kuliah Umum dengan 
tema "Dasar dari Filsafat Reformasi" yang dibawakan oleh Prof. Dr. 

Gerrit Glas dari Vrije Universiteit Amsterdam dan diterjemahkan oleh 
Pdt. Markus Dominggus Leredawa, DSA., Bpk. Brury Eko Saputra, 
Th.M., dan Pdt. Amos Winarto, Ph.D. Kuliah umum ini diikuti oleh 
dosen, mahasiswa dan umum dengan topik-topik yang dibahas : 
Tokoh-tokoh penting dalam pemikiran filsafat Kristen, pemikiran 
filsafat reformasi dari Kuyper dan Dooyeweerd, filsafat reformasi 
mengenai relasi gereja dan negara dan filsafat reformasi mengenai 
keluarga dan bisnis.

RANGKAIAN   PERINGATAN    HUT   RI   KE-74

Memeriahkan HUT Republik Indonesia yang 
ke-74, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

STT Aletheia mengadakan lomba-lomba yang 
be r temakan  keak raban  dengan  nuansa 
kemerdekaan. Lomba-lomba tersebut diikuti oleh 
seluruh mahasiswa yang antara lain: Kepruk kendil 
(plastik air), kerucut ball, balap karung, make up 
chalenge, dan lomba yel-yel. Lomba juga menjadi 
sarana untuk mempererat dan lebih menjaga 
kekompakan antar mahasiswa. Di akhir acara 
dilakukan penyerahan hadiah bagi peserta yang 
memenangkan lomba tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 mahasiswa STT Aletheia bersama dengan berbagai elemen 
masyarakat, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), TNI, Kepolisian, dan lain-lain telah 
mengadakan acara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Lawang yang dimulai jam 08.00 sampai 
selesai. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam 
membela bangsa. Kiranya melalui semangat perjuangan para pahlawan, memotivasi kita untuk terus 
semangat dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif agar Indonesia semakin maju baik 
dari segi fisik pembangunan maupun melalui mentalitas anak bangsa yang semakin cinta akan Tuhan. 
Merdeka!

SEMILOKA :  THE  PASTOR AS SCHOLAR AND 
THE SCHOLAR  AS  PASTOR

Prodi Magister Teologi STT Aletheia Lawang 
pada hari Selasa dan Rabu tanggal 01-02 

Oktober 2019 mengadakan Seminar dan Lokakarya 
(Semiloka) di Hotel Grand Inna Tunjungan, Jl. 
Gubernur Suryo 1-3 Surabaya dengan tema: "The 
Pastor as Scholar and The Scholar as Pastor". 
Seminar dan lokakarya bertujuan untuk 
memperlengkapi peserta yang merupakan 

mahasiswa/i prodi Magister Teologi tentang 
panggilan, pola hidup, dan metode penelitian dalam kaitan sebagai Pastor dan Scholar dengan 
pembicara Pdt. Sia Kok Sin, D.Th. dan Pdt. Markus Dominggus Lere Dawa, DSA. 
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KULIAH   UMUM:   ABRAHAM   FAITHS

ada tanggal 3-4 Oktober 2019 STT Aletheia mengadakan Kuliah Umum dengan tema: P"ABRAHAM FAITHS: Finding the Ways for an Interreligius Dialogue" dengan pembicara dari 
Melbourne School of Theology, Dr. Bernie Power dan diterjemahkan oleh Pdt. Markus Dominggus 
Lere Dawa, DSA. Kuliah Umum ini diikuti oleh dosen, mahasiswa dan umum. Melalui kuliah ini peserta 
mendapatkan banyak informasi dan pemahanan yang baru yang berguna bagi pelayanan di gereja. 

                                                                                                                                                                             ASESMEN   REAKREDITASI   PRODI   MAGISTER   TEOLOGI

Pada tanggal 17-19 Oktober 2019 mendapatkan 
kunjungan visitasi BAN-PT dalam rangka re-

akreditasi Prodi Magister Teologi STT Aletheia. Asesor 
yang hadir adalah Dr. Agustinus Ruben dari STAKN 
Toraja dan Dr. Ramly Donald Belly Lumintang, D.Th. 
dari STT Bandung.

Proses visitasi berlangsung dengan baik dan dihadiri oleh 
seluruh dosen STT Aletheia, staf, mahasiswa, Alumni, 
dan perwakilan pengurus Departemen Pendidikan 
Theologia Sinode Gereja Kristus Tuhan.

Puji syukur, pada tanggal 31 November 2019 BAN PT 
telah mengeluarkan hasil dari visitasi tersebut dengan 
mendapatkan nilai  C dengan SK BAN PT  No. 
4184/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019.

KONSULTASI   NASIONAL   MAHASISWA   TEOLOGI   DI   INDONESIA   (KNMTI)   2019

Konsultasi Nasional Mahasiswa Teologi di Indonesia (KNMTI) 2019 
merupakan per temuan tahunan yang diselenggarakan 

oleh PERSETIA. Diadakan pada t angga l  28  Ok tobe r  -  0 1 
November 2019 di Fakultas Teologi UNIERA (Univesitas 
H a l m a h e r a )  To b e l o , Halmahera Utara - Maluku 
Utara dengan tema “Resolusi Konflik”.  Dalam kesempatan 
tersebut  peserta diminta m e m b u a t  k a r y a  i l m i a h 
berkai tan dengan tema KNMTI, dan puji syukur STT 
Aletheia yang diwakili oleh S d r .  W i l l i a m  S i n a t r a 
m e m p e ro l e h  p e r i n g ka t pertama dalam lomba persentasi 
karya ilmiah/paper bagi seluruh mahasiswa anggota PERSETIA 
tahun 2019 yang hadir dalam acara tersebut.

  REKREASI  KELUARGA  BESAR  STT   ALETHEIA

ilaksanakan pada tanggal 21 November 2019 bertempat di Wisata Bakti Alam Pasuruan. Acara ini Ddiikuti oleh Dosen, mahasiswa dan karyawan beserta keluarga. Acara ini dilaksanakan pada 
minggu tenang dengan tujuan sebagai refreshing menjelang ujian akhir semester. Kami semua 
mendapatkan berkat sukacita melalui acara tersebut. 



Mengenal Surat Rasul Paulus 
Kepada Jemaat di Roma

Brury Eko Saputra

urat Roma adalah bagian integral dalam perjalanan Siman orang percaya. Tidak hanya sering dikhotbahkan, 
diajarkan, bahkan diperdebatkan, Surat ini telah 
mengubah hidup banyak orang dalam sepanjang sejarah 
gereja. Menariknya, pada awalnya, Surat ini tidak ditulis 
untuk kaum intelektual atau akademisi, tetapi jemaat yang 
sedang bergumul dengan konteks hidup mereka. Oleh 
karena itulah, penulis buku ini berusaha memperkenalkan 
Surat Roma kepada setiap jemaat di era ini. Dengan 
membaca Surat Roma sebagai sebuah surat yang tidak 
dapat dilepaskan dari kondisi sosial-politis masa itu, buku 
ini berusaha mewartakan relevansi Surat Roma bagi 
jemaat di masa ini.

Buku bisa didapatkan di perpustakaan STT ALetheia

Buku Baru

Jadwal Tes Masuk
Gelombang I : 04 Februari 2020
Gelombang II : 03 Maret 2020
Gelombang III : 02 April 2020
Gelombang IV : 05 Mei 2020

Pendaftaran : 
https://sttaletheia.ac.id/pendaftaran
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Artikel :

Hidup Sebagai Orang Asing Berdasarkan Kitab Rut 
(Sia Kok Sin)

Marcion and New Testament Canon (Liu Wisda)

Salib dan Definisi Kembali Monoteisme Yahudi dalam 
Pemikiran Rasul Paulus (Brury Eko Saputra)

Kasih Fondasi Keluarga yang Sehat 
(Agung Gunawan)

Pendekatan Sistem Keluarga terhadap 
Konflik di dalam Gereja dan Retorika 
Paulus dalam Surat Filemon 
(Brury Eko Saputra dan Melisa Mewani 
Lassa)

Penerimaan Mahasiswa Baru 
Program Studi :

Sarjana Teologi (S.Th.)
- Konsentrasi Teologi 

- Konsentrasi Musik Gereja
Magister Teologi (M.Th.)
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