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Soli Deo Gloria

Saat ini Indonesia sedang masuk dalam masa Kehidupan Normal Baru (New 

Normal). Banyak orang salah mengartikannya, dengan menganggap kehidupan

normal seperti pada masa sebelum terjadinya pandemi Covid-19, - tanpa

protokol. Hal itu mengakibatkan angka penularan meningkat luar biasa, bahkan

dapat menjadi ancaman terjadinya gelombang kedua yang lebih hebat.

Kehidupan Normal Baru adalah Kehidupan Dengan Disiplin Baru. Kita boleh

kembali melakukan aktifitas seperti sebelum pandemi, namun harus mematuhi

protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun

atau hand sanitizer, memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain, 

tidak mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Tujuannya ialah

untuk mencegah penularan.

Saat ini sudah banyak gereja antusias menyambut Kehidupan Normal Baru. 

Walau demikian, gereja perlu mengedukasi jemaatnya untuk tetap mendisiplin

diri dengan mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19 tentang penyeleng-

garaan ibadah kembali. Seperti pembatasan jumlah kehadiran jemaat, jarak

tertentu, pemakaian masker, lansia dan yang sakit tidak diijinkan hadir dalam

pertemuan ibadah tersebut.

Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang saat ini juga menjalankan Kehidupan

Dengan Kedisplinan Baru. Di satu sisi tetap menjalankan proses belajar

mengajar dan kegiatan di dalam kehidupan berasrama, namun di sisi lain STT 

Aletheia menerapkan protokol kesehatan bagi semua civitas akademika. Mari 

terus doakan dan dukung STT Aletheia agar tetap dalam peliharaan dan

penjagaan Tuhan dalam menjalankan Kehidupan Dengan Kedisplinan Baru. 



Ada tiga aspek penting untuk memahami kitab

Mazmur, yaitu memahami bentuknya (genre), 

memahami bentuk paralelismenya dan

menemukan makna dari imageri (gambaran) 

yang digunakan. Sebuah buku yang dapat

menolong kita adalah Tremper Longman III, 

Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?

Ada tiga genre Mazmur yang menarik untuk

dipelajari bersama dalam situasi, yaitu Mazmur

Keyakinan, Keluhan/Ratapan dan Ucapan

Syukur dengan harapan dapat menolong kita

dalam kehidupan dan pelayanan di tengah

Pandemi Covid 19.

Mazmur 91 adalah Mazmur keyakinan, yang 

mana mengungkapkan keyakinan pemazmur

bahwa Tuhan akan melindunginya dari pelbagai

bahaya, termasuk wabah penyakit. Mazmur ini

harus dipahami bahwa pemazmur menyakini

bahwa kalau ia mempercayakan dirinya

sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan

akan menjaga dan memeliharanya.

Mazmur keyakinan ini penting bagi kita untuk

tetap menyakini pemeliharaan Tuhan bagi

setiap orang yang mempercayakan hidupnya

kepada Tuhan, namun tidak berarti bahwa

Mazmur ini suatu mantra yang pasti menjamin

bahwa tidak ada orang percaya yang akan

terpapar Covid-19. Realitanya ada orang 

percaya yang terpapar atau bahkan meninggal

dunia akibat Covid-19.

Dalam situasi seperti ini kita perlu

menyerahkan diri kita kepada rencana dan

kehendak-Nya, tetapi tetap juga menyakini

bahwa Allah tetap menjaga dan

memelihara kita.

PDT. AMOS WINATRO, PH.D.
PDT. SIA KOK SIN, D. TH.azmur
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Kita menjaga diri kita dengan menggunakan

masker, hand sanitizer, dll. Ada juga yang 

mulai mencari bagian Firman Tuhan yang 

dapat dijadikan pegangan. Salah satu bagian

yang sering digunakan adalah Mazmur 91 yang 

dipakai untuk menyakinkan bahwa Tuhan

memberi perlindungan, sehingga kita terhindar

dari terpapar Covid-19. Namun sayang, 

kenyataannya ada orang Kristen yang menjadi

korban dari pandemi ini. Lalu bagaimana

dengan hal ini?

Dalam masa pandemi ini tentu saja Firman

Tuhan dapat menolong kita. Salah satunya

adalah kitab Mazmur. John Calvin menyebut

Mazmur sebagai An Anatomy of all the Parts of 

the Soul yang mengungkapkan pelbagai emosi

manusia, seperti susah, dukacita, takut, ragu, 

harap, perhatian, kebingungan, dll. Oleh

karena itu kitab Mazmur juga menarik untuk

dibaca dan dipelajari dalam kaitan dengan

Pandemi Covid-19.

Kitab Mazmur berbentuk puitis, oleh karena itu

kita perlu memahaminya dengan cara yang 

benar.

andemi

COVID-19                                     

membuat kita
kuatir, panik dan takut. 
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Pertolongan dan kebaikan Tuhan tidak boleh

dilupakan, tetapi biarlah membawa seseorang

untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan; 

bahkan mendorong kita untuk mengajak

sesama kita juga memuji dan mengucap syukur

kepada Tuhan.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 kitab

Mazmur dapat memberikan kekuatan dan

penghiburan bagi setiap kita. Oleh karena itu

marilah kita menyediakan waktu untuk

membaca dan menyelidiki bagian-bagian dari

kitab Mazmur, sehingga kita tetap dapat kokoh

dan bertumbuh di tengah situasi yang sulit ini.

Mazmur

103:1-2
Dari Daud. 

Pujilah TUHAN, hai jiwaku! 

Pujilah nama-Nya yang 

kudus, hai segenap batinku!

Pujilah TUHAN, hai jiwaku, 

dan janganlah lupakan segala

kebaikan-Nya!

PDT. AMOS WINATRO, PH.D.
PDT. SIA KOK SIN, D. TH.

Mazmur & Pandemi

Pandemi Covid-19 menyebabkan kita

menghadapi situasi yang sulit. Ada di antara

kita yang kehilangan anggota keluarga kita, 

sakit, kehilangan pekerjaan/usaha, dll. Kita 

bertanya dalam hati kita ,”Mengapa?”.  Dalam

situasi seperti ini ada mazmur-mazmur yang 

dikategorikan sebagai Mazmur Keluhan

(Ratapan) yang dapat membantu kita. Dalam

Mazmur 13 kita menemukan bahwa pemazmur

mengeluh kepada Tuhan. 

Tetapi pemazmur tidak berhenti dengan

keluhannya, ia melanjutkan dengan doa-

doanya, bahkan mengakhiri mazmur ini dengan

keyakinan kepada Tuhan dan tekad untuk

memuji Tuhan. Mazmur 6 juga

mengungkapkan keluhan (ratapan) orang yang 

menderita sakit berat. Mazmur ini juga

mengajarkan dalam situasi seperti ini

pemazmur tetap berdoa kepada Tuhan dan

tetap memegang keyakinannya kepada Tuhan. 

Ada di antara kita juga yang telah merasakan

pertolongan Tuhan dalam situasi ini. Ada 

mazmur-mazmur yang dapat mewakili

perasaan dan ungkapan hati kita. Mazmur-

mazmur ini dikategorikan sebagai Mazmur

Ucapan Syukur. Mazmur 30 merupakan

ungkapan syukur dan pujian dari pemazmur

yang merasakan pertolongan Tuhan secara

khusus yang melepaskannya dari bahaya maut

(kematian). 
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Di manakah Allah dan di mana kekuasaanNya? 

Bagi mereka, keberadaan pandemi ini

membuktikan ketiadaan Allah. 

Bagi orang Kristen, keadaan pandemi ini tidak

dapat dipakai sebagai alasan logis bahwa Allah 

itu tidak berada dan tidak berdaya. Dalam kaca

mata etika yang sangat menekankan aspek

intelektual kondisi saat ini seolah tidak dapat

membuktikan keberadaan Allah serta

kemahakuasaanNya. Namun berdasarkan

prinsip kebenaran Alkitab dalam Roma 8:28, 

iman Kristen memahami bahwa Allah itu

berada dan baik. Allah yang baik dan berkuasa

itu juga hadir dalam penderitaan, bahkan dalam

kejahatan yang dialami umatNya di dunia ini. 

Pengakuan tersebut bukanlah suatu dilema

atau sebuah keyakinan yang kontradiktif, 

namun sebuah paradoks bahwa Dia yang 

berada dan berkuasa itu juga sedang hadir, 

bahkan turut merasakan penderitaan semua

insan manusia di tengah masa pandemi ini.

Respons umum yang kedua mengaitkan

pandemi sebagai akibat dari dosa. Oleh karena

itu tuntutan logis dan konsekuen sebagai orang 

beriman ialah berdoa kepada Allah dan

mengaku segala dosa. Kelompok orang seperti

ini sangat meyakini bahwa wabah maut yang 

pandemik ini terjadi karena kelaliman manusia. 

Kendati aspek iman kepada Allah yang eksis itu

benar, namun cara pandang bahwa semua

musibah disebabkan oleh dosa tertentu

tidaklah selalu benar. 

PDT. AMOS WINATRO, PH.D.
PDT. AMOS WINARTO, PH.D.tika

heodicy
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Berbagai analisa dan pandangan baik dari segi

medis, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, 

serta politik telah memperkaya kita memahami

kehidupan baru di era pandemi. Pokok bahas-

an Aletheia Courses in Theology pada sesi

kedua mencoba memahami pandemi dari

aspek Etika dan Theodicy. Dalam paparannya, 

pendeta Amos Winarto bermaksud memberi-

kan penekanan tentang bagaimana iman

Kristen dapat berperan di tengah kondisi

pandemi. 

Saat menjalani situasi seperti sekarang ini, 

secara umum ada dua respons yang 

ditunjukkan oleh kebanyakan orang, juga

termasuk orang-orang Kristen. Respons-

respons tersebut bisa dipandang sebagai

bentuk penyangkalan terhadap Tuhan atau

sebaliknya sebagai bentuk dari penghakiman

Tuhan.

Respons umum yang pertama berkaitan

dengan penderitaan. Ada yang bertanya, jika

Allah itu ada dan maha kuasa, mengapa ada

wabah seperti ini yang menyengsarakan

seluruh umat manusia di seluruh muka bumi?

WABAH       

PENYAKIT                        
yang sedang mengglobal saat ini

membawa dampak bagi seluruh

aspek kehidupan manusia. 
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Dari aspek etika kekristenan, kita

diajarkan juga untuk berperilaku baik

sesuai Firman Tuhan. Jangan menjadikan

Tuhan sebagai alasan dari setiap

masalah kita, namun tertuslah belajar

serta berusaha untuk hidup seturut

kehendak-Nya. Kuncinya ialah tetap

percaya dan terus mengandalkan Tuhan.

Yohanes 9:1-3

Waktu Yesus sedang lewat, Ia

melihat seorang yang buta sejak

lahirnya. Murid-murid-Nya 

bertanya kepada-Nya: "Rabi, 

siapakah yang berbuat dosa, 

orang ini sendiri atau orang 

tuanya, sehingga ia dilahirkan

buta?" Jawab Yesus: "Bukan 

dia dan bukan juga orang 

tuanya, tetapi karena 

pekerjaan-pekerjaan Allah 

harus dinyatakan di dalam 

dia.

PDT. AMOS WINATRO, PH.D.Etika & Theodicy

Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri

membuktikan bahwa ada penyakit

tertentu yang bukan disebabkan oleh

dosa tertentu (Yoh 9:1-3). Namun yang 

menarik ialah melalui peristiwa tragis

tersebut pekerjaan dan kemuliaan Allah 

dinyatakan.

Kita memang perlu berhati-hati saat

menanggapi pandemi ini, tidak serta

merta dipandang sebagai penghakiman

Allah. Ijinkan juga etika Kristen memberi

perannya dalam menghidupi aspek iman

kepada Kristus dalam menghadapi

wabah Covid-19. Pemikiran etis yang 

logis perlu diselaraskan dengan

kebenaran sesuai Firman Tuhan, 

sehingga kita dapat mengartikan

pandemi ini sebagai bentuk kerinduan

untuk mengalami Tuhan. 

Harapan untuk dampak positifnya, di 

tengah masa pandemi ini orang-orang 

Kristen dituntut berperan untuk menjadi

saksi Tuhan yang hidup melalui

pelayanan kita untuk membawa mereka

yang memiliki keraguan kembali berharap

dan mengalami Tuhan. Sebab itu kita

perlu berdoa untuk memohon tuntunan

Tuhan agar sungguh-sungguh dapat

saluran berkat di tengah pandemi. 

PDT. AMOS WINARTO, PH.D.

SESI 2
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MAHASISWA

KEGIATAN

DI BALIK HAMBATAN ADA PELUANG. 

Peribahasa tersebut benar-benar dialami oleh

mahasiswa-mahasiswi STT Aletheia. Setelah

penutupan semester genap biasanya mereka

mendapat kesempatan praktek pelayanan dua

bulan ke gereja-gereja. Tujuan praktek bulanan

tersebut ialah melatih berbagai keterampilan

dalam pelayanan gerejawi. Namun karena

pandemi, kagiatan praktek tersebut ditiadakan. 

Sebagai gantinya mereka mengisi dengan

berbagai kegiatan yang berarti yaitu kuliah padat

dan membuat rekaman ibadah-ibadah daring 

(online). Hasil karya dari ibadah daring tersebut

dapat diakses melalui kanal YouTube Ibadah

Daring STT Aletheia. 

Di sana tersedia berbagai file ibadah daring untuk

dewasa dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Mandarin. Ada juga ibadah daring khusus bagi

anak-anak Sekolah Minggu, baik untuk kelas kecil

dan kelas besar. Semua kegiatan tersebut dapat

berlangsung dan mendapat respons yang baik

dari berbagai kalangan jemaat berkat dukungan

tim khusus yang dibentuk oleh STT Aletheia; di 

antaranya tim ibadah daring, tim musik, tim multi-

media, bekerja sama dengan Departemen Ibadah

dan Departemen Anak

dari Sinode

GKT.   
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Dari Gereja Bala Keselamatan
FERRO

7

FRENGKY S.M.
Dari GKPB MDC Kupang

STUDENTS
tingkat v

Dari GPdI Ngebong Magelang
THEODOROSALIA W.

Saya bersyukur selama empat tahun dididik serta dibentuk di STT Aletheia. Di kampus Aletheia ini

saya telah banyak belajar tentang pendidikan teologia yang menekanan studi biblika dan teologi

Reformed. Di sisi lain, STT Aletheia juga membentuk pribadi saya untuk memiliki karakter

yang penuh kasih seperti Kristus. Kehidupan berasrama di kampus juga telah

memperlengkapi dan mempersiapkan saya untuk pelayanan yang efektif di                                           

masa depan.

Pengalaman selama pembentukan di STT 

Aletheia yang paling mempengaruhi dalam diri

saya adalah akademik. Hal ini saya sadari bukan

karena kemampuan saya dalam akademik, justru

sebaliknya. Karena saya tidak yakin apakah bisa

lulus dalam menjalani pendidikan di kampus

tersebut. Sebab sudah lebih dari 20 tahun saya

tidak pernah belajar atau baca buku. 

Tapi saya bersyukur ternyata saya dapat

mengikuti setiap perkuliahan dan dapat

menyelesaikan studi dengan baik di kampus STT 

Aletheia. Ini semua karena pertolongan dari

Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Melalui proses studi 4 th di STT Aletheia, banyak

pengetahuan yang mengubah pola pikir saya. 

Kuliah apologetika menolong saya semakin

diyakinkan tentang Allah yang saya sembah. 

Kuliah oikumene memperlengkapi saya untuk

memahami sesama dan apa yang mereka yakini. 

Kedua hal itu saling mengimbangi.

Pembentukan karakter saya dapatkan melalui

para dosen. Mereka menampilkan kehidupan dari

apa yang mereka ajarkan. Demikian juga kehi-

dupan berasrama, rekan sesama mahasiswa

menjadi bagian juga dalam pembentukan karak-

ter. Dari segi kerohanian, ada bagian-bagian dari

keya-kinan saya yang sebelumya dikoreksi
melalui teologi yang diajarkan di Aletheia.
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STUDENTS
tingkat v

MERLIN MAISAL
Dari Gereja Baptis Indonesia

Saya bersyukur Tuhan mengizinkan menjalani studi 4 tahun di STT Aletheia. Selama menjalani studi

saya banyak mengalami pembentukan dari Tuhan yang merubah kehidupan saya. Salah satu

pembentukan yang sangat merubah kehidupan saya berkaitan dengan karakter. Saya yang 

dulunya adalah seorang pemalu, minder dan takut untuk berdiri di depan umum. 

Kini Tuhan bentuk saya menjadi seorang yang sudah berani berdiri di depan

umum.

GANDA P. DOLOKSARIBU
Dari HKBP Gunungsitoli Nias

Perjalanan spiritual bersama Tuhan, Sang 

Gembala selama empat tahun di STT Aletheia

Lawang telah menjadi perjalanan yang meng-

ubah kehidupan saya. 

Berbagai pengetahuan yang didapat menolong

saya untuk berefleksi secara mendalam tentang

Pribadi Tuhan dan diri saya sendiri di hadapan-

Nya.  

Perjalanan masih terus berlanjut, namun

penyertaan Sang Gembala selama empat tahun

meyakinkan saya untuk terus berkarya bagi

kemuliaan-Nya.

TIMOTIUS R.
Dari GKKAI Tarakan

Transformasi yang saya alami di STT Aletheia

terjadi karena adanya kehidupan bersama dalam

komunitas asrama.

Memiliki teman-teman yang berlatarbelakang

yang berbeda membuat saya mengerti dan

memahami apa makna dari besi menajamkan

besi. 

Saya bersyukur Tuhan menempatkan teman-

teman yang sangat peduli dan mengasihi saya. 

Melalui mereka saya mengalami transformasi

pola pikir seperti apa wujud dari mengasihi

sesama manusia seperti diri sendiri. Inilah

wujud Tuhan mengasihi saya. 
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STUDENTS
tingkat v

NATHANIA L.H.
Dari GKT Siloam Rogojampi

Bagi saya STT Aletheia yang disebut “bengkel" itu benar adanya dan sungguh terbukti. Empat tahun

masa studi di Aletheia sudah mengubahkan cara pandang saya terhadap banyak hal. Jika sebelum-

nya saya hanya hidup untuk mendatangkan keuntungan dan kepuasan bagi diri saya pribadi. Namun

setelah dididik di Aletheia saya menyadari bahwa semua talenta itu dari Tuhan dan

dapat menjadi berkat yang tidak terduga bagi orang-orang di sekitar saya.

STT Aletheia bukan hanya sebuah lembaga

pendidikan teologi, melainkan juga sebagai

tempat di mana saya dapat menemukan

makna kehidupan. 

Secara khusus menjadi seorang hamba Tuhan

yang mampu merangkul, memiliki simpati

kepada orang lain, dan yang terutama belajar

untuk rendah hati. 

Peer Counseling Community juga menolong

saya dari pribadi yang insecure menjadi pribadi

yang bersyukur atas apa yang Tuhan berikan.

YUNICA FITRIANI
Dari GKI Residen Sudirman Surabaya

NANIK T. RAHAYU 
Dari GKA Sabda Mulia Wlingi-Blitar

Aspek akademik yang diajarkan oleh STT Aletheia

melatih saya untuk berpikir kritis, termasuk dalam

menafsirkan Firman Tuhan dengan cara yang 

benar. Dimensi sipiritual yang saya alami ialah

belajar untuk membangun relasi yang baik dengan 

Tuhan. Selain itu STT Aletheia juga memperleng-

kapi saya dalam hal keterampilan pelayanan. 

Khususnya untuk berani tampil di depan umum, 

belajar kreatif dan inovatif untuk menemukan

cara-cara baru dalam pelayanan. 

Kehidupan bersama dalam asrama memperkaya

diri saya untuk memiliki jiwa kerja sama dalam

kelompok. Selanjutnya antar sesama mahasiswa

dan mahasiswi, kami juga tumbuh bersama

dalam Kristus. 
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STUDENTS
tingkat v

EZRA J.S.NOMSEO
Dari GMIT Getsemani Kupang

Ada berbagai cara Tuhan bentuk saya di STT Aletheia. Tuntutan akademik yang tinggi menjadi salah

satu yang paling berkesan bagi saya. Saat pernah gagal pada salah satu mata kuliah dan harus

mengulang, terlintas dipikiran saya untuk menyerah. Namun Tuhan tidak meninggalkan saya. Ia

menunjukkan kasihNya melalui orang-orang di sekitar saya yang terus menguatkan

saya. Tuhan menuntun saya sampai pada tingkat akhir. Lewat pengalaman gagal

tersebut, Tuhan mengingatkan saya untuk lebih mengandalkan Dia senantiasa.

PRISCILA
Dari GEPEKRIS Belinyu Bangka

Aspek yang sangat berpengaruh dalam pem-

bentukan saya di STT Aletheia ialah kesaksian 

hidup dari para dosen. Selain itu, dinamika

kehidupan di kampus juga menjadi sarana

pembentukan yang berguna. Saya semakin

menyadari bahwa menjadi seorang hamba 

Tuhan dibutuhkan keteguhan hati, sikap mau 

belajar, rela mau ditegur dan dididik dengan 

keras oleh kampus. Pembentukan di asrama 

bersama dengan rekan-rekan dari berbagai

latar belakang membuat saya mengerti 

bagaimana harus berinteraksi dengan semua

orang dan saling menghargai.

ESTI SETIASIH
Dari GSRI Kebayoran Baru Jkt.

Terima kasih kepada STT Aletheia yang telah

membimbing saya selama empat tahun. Pengalam-

an yang paling berkesan bagi saya ialah kasih dan

keramahan mahasiswa/i tingkat terdahulu. 

Selanjutnya ialah pengajaran Alkitab yang baik. 

Dalam perjalanan spiritual saya sempat mengalami

jatuh bangun, terjebak dengan rutinitas, sehingga

saya mengalami kekeringan rohani.

Seputar pengalaman pelayanan, banyak hal yang 

memberkati saya. Belajar melayani Tuhan di 

gereja, mulai dari mengajar di Sekolah Minggu

maupun khotbah di jemaat umum. 

Menjelang akhir masa studi, ada sedikit hal yang 

tidak memuaskan yaitu belum maksimal dalam

penulisan skripsi.



STT Aletheia dipakai oleh Tuhan untuk

merubah pola pikir saya sebagai seorang

yang berlatar belakang etnis Tionghoa. 

Bukan kebetulan saya dilahirkan di 

Indonesia dan berada dalam komunitas 

yang multi etnis. Hal ini merupakan bekal

bagi saya untuk dapat melayani gereja

dengan latar belakang Tionghoa maupun

non Tionghoa. 

Kerinduan saya ialah melihat gereja

Tionghoa dalam segala potensi yang 

dimiliki tidak hanya hadir untuk memberi

kesaksian tentang Injil Yesus Kristus, 

melainkan juga menjadi lembaga

pembinaan bagi etnis Tionghoa yang hadir

dan berperan dalam kehidupan bersama di 

bumi Indonesia. 
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STUDENTS
tingkat v

Dari GKA Imanuel Lawang

ROBERTHO S. L. Dari GKT Hosana Surabaya
SUHENDRO NYOTO

Selama menjalani studi di STT Aletheia banyak 

hal yang mempengaruhi pembentukan saya. 

Salah satunya ialah dalam aspek keterampilan 

pelayanan. Mulai dari keterampilan pelayanan di 

Sekolah Minggu, memimpin ibadah, maupun 

berkhotbah.

Berbagai keterampilan tersebut diasah melalui 

berbagai mata kuliah. Di antaranya juga

pelatihan-pelatihan, penugasan praktik 

pelayanan di chapel kampus, di gereja, maupun 

kegiatan ekstra kurikuler kampus. 

Memang sebelumnya saya sudah cukup lama 

melayani sebagai guru Sekolah Minggu, namun 

perkuliahan di STT Aletheia semakin memper-

lengkapi saya dari konsep pelayanan, 

keterampilan, maupun metode-metode yang 

dapat digunakan untuk dapat melayani 

dengan lebih baik.
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