
Memasuki usianya yang ke-23 tahun di bulan Agus-
tus tahun 2020, dalam acara Dies Natalis yang diadakan 
dengan sangat sederhana dan terbatas, STT Amanat 
Agung menyelenggarakan sebuah ibadah syukur de ngan 
mengusung tema “Membidik Masa Depan di Te ngah 
Mara.” Kalimat ini terdengar suram namun sesungguh-
nya penuh optimistis. Kenyataan bahwa tahun 2020 
adalah tahun yang kelam bagi seluruh umat manusia di 
dunia ini adalah sebuah realita. Disebut kelam, karena 
dunia dan manusia saat ini benar-benar dihempas oleh 
situasi berat yang tidak pernah terbayangkan sebelum-
nya. Semua orang berada pada satu frekuensi di mana 
rasa takut, kuatir, tertekan, stres begitu menguasai diri. 
Tidak pernah terpikirkan bahwa ada satu masa dalam 
hidup ini, manusia merasa begitu tidak berdaya. Penya-
kit, kebangkrut an, kehilangan, dan kematian adalah war-
na gelap yang mendominasi cerita hidup sehari-hari di 
sepanjang tahun yang baru berlalu bahkan hingga hari ini. 
Tidak pernah terbayang dalam benak setiap orang bah-
wa ada satu masa di mana ia tidak bisa ke gereja bukan 
karena ada penganiayaan, tidak bisa studi dengan baik 
bukan karena tidak ada biaya, tidak bisa berusaha bukan 
karena tidak ada modal, tidak bisa bekerja bukan karena 
malas, tidak bisa beraktivitas dengan leluasa bukan kare-
na sedang ada perang; tetapi alasan mengapa kita tidak 
dapat melakukan semua itu karena dunia sedang dilanda 
pandemi yang sangat dahsyat. Pendek kata, tahun 2020 
merupakan tahun yang dijalani dan dilewati oleh banyak 
orang dengan ragam cerita tentang kehilangan, kesakitan, 
ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan tekanan hidup 
yang sa ngat berat. Manusia benar-benar berada di tengah 
mara, di tengah bahaya, di tengah bencana, dan bahkan 
di titik te rendah dalam kehidupannya. Ironinya, tidak ada 
seorang pun yang tahu kapan semua ini akan benar-benar 
ber akhir. Meskipun dalam iman Kristen, orang percaya 

selalu diajar untuk tidak kuatir tentang hari esok, namun 
praktik dari ajaran ini sangatlah sulit diterapkan. 

Kata “mara” dalam kalimat tema Dies Natalis STT 
Amanat Agung tahun 2020, sengaja diambil untuk meng-
ingatkan civitas academica bahwa memang semua kita 
sedang tidak berada dalam kondisi dan situasi yang ber-
sahabat. Kata “mara” dalam bahasa Ibrani berarti “pahit.” 
Beberapa kali kata ini muncul dalam Alkitab, misalnya da-
lam kitab Keluaran 15:23, dituliskan bahwa Mara adalah 
nama sebuah tempat di mana orang Israel begitu gembira 
dapat menemukan air setelah kelelahan berjalan selama 
tiga hari. Namun ternyata air yang mereka lihat itu tidak 
bisa diminum karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tem-
pat itu dinamai Mara. Kemudian kata “mara” juga mun-
cul dalam perkataan Naomi, yang dengan tertunduk dia 
pulang ke tanah leluhurnya, di Betlehem, setelah ditinggal 
mati oleh suami dan kedua anak lelakinya. Hidupnya be tul-
betul nestapa, tidak ada yang tertinggal padanya, kecuali 
dua menantu perempuan yang sebenarnya adalah orang 
asing di dalam hidupnya; itu pun yang satu segera per-
gi meninggalkannya. Itulah sebabnya, ketika orang-orang 
di kampungnya itu masih dapat mengenali wajahnya dan 
menyebutkan namanya, Naomi mengatakan, “Janganlah 
panggil aku Naomi; panggillah aku Mara, sebab yang Ma-
hakuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku” 
(Rut 1:19-20). Kata yang sama juga terdapat dalam Ye-
remia 31:15, yakni kisah tentang Rahel yang meratapi ke-
matian anak-anaknya dengan tangisan yang pahit pedih. 
Dalam sastra Ibrani, kata tangisan yang pahit dari Rahel 
ini digambarkan sebagai suara yang parau dengan isakan 
yang sangat berat. Kata ‘pahit pedih’ dalam tangisan Rahel 
ini dituliskan dengan istilah dalam bahasa Ibrani “tamrur”, 
berasal dari akar kata “marar”, di mana kata ini memiliki 
arti yang sama dengan “mara”, yakni pahit (bitterness). 
Rahel mengalami masa yang sa ngat pahit, getir, dan pe-
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Tahun 2020 memang bukan tahun yang mudah untuk dijalani, tetapi puji syukur kami panjatkan kepada Allah 
Tritunggal yang menuntun dan memampukan segenap civitas academica STT Amanat Agung menjalani semester ganjil 
tahun akademik 2020-2021 dengan baik. Berikut beberapa highlight kegiatan akademik yang telah terlaksana di se-
mester ganjil tahun akademik 2020-2021.

dih dalam hidupnya karena kematian anak-anaknya, sam-
pai dikatakan dia tidak mau dihibur karena anak-anak nya 
sudah tidak ada lagi. Seorang penafsir mengatakan ini 
merupakan gambaran kesedihan yang sangat memuncak, 
di mana tidak ditemukan lagi harapan kecuali rasa pahit 
yang menyelimuti. Biasanya yang di inginkan orang dalam 
kondisi ini cuma satu: MATI, supaya ia tidak merasakan 
lagi pahit-getirnya kehidupan yang dija lani. Itu sebabnya, 
dalam teks Perjanjian Baru, gambaran tentang tangisan 
pahit dari Rahel ini dipakai oleh Matius untuk menggam-
barkan kegetiran dosa du nia yang bagi nya Kristus datang 
untuk menebus. Sungguh menge rikan hidup di tengah 
mara! Tetapi perhatikanlah bagaimana Yeremia menyeru-
kan suara Tuhan yang me ngatakan, “Cegahlah suaramu 
dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, 
sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran” (Yer. 31:16). 
Melalui kisah Rahel ini, Tuhan begitu keras menegakkan 
kembali mentalitas bangsa Israel yang remuk dalam mara 
atau hancur dalam kepahitan hidupnya dengan melarang 
mereka menangis dan mencucurkan air mata. Di sinilah 
kemudian Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Dia te-
lah membangkitkan harapan dan menyediakan masa de-
pan bagi mereka (Yer. 31:17a). Meresponi pahit pedihnya 
kehidupan dengan mera tapinya dalam kekecewaan dan 
kehancuran, hanya akan membawa pada situasi yang le-

bih buruk. Itulah sebabnya, Tuhan Allah membangkitkan 
semangat umat-Nya dengan menyatakan bahwa bagaima-
na pun pahitnya kehidupan yang dijalani, hari depan itu 
masih ada.

Ini merupakan janji Tuhan yang sangat vital, baik 
bagi STT Amanat Agung maupun bagi setiap orang per-
caya di mana pun Anda berada. Benar bahwa tantangan 
besar masih menghadang jalan kita di tahun 2021 ini. 
Namun jika kita percaya pada firman-Nya yang berjanji 
bahwa Tuhan akan selalu mengganjar dengan kebaikan 
untuk semua jerih payah, serta memberikan hari depan 
yang baik pada jalan di depan kita, maka seharusnya kita 
bisa dengan yakin memasuki tahun 2021 ini. Dengan iman 
yang teguh pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya ke-
hidupan, janganlah ada seorang pun di antara kita yang 
menyerah lalu tenggelam dalam pahit dan getirnya ke-
hidupan. Meskipun kita hanya bisa membidik masa depan 
dari celah yang sempit, tetapi hal itu sangat cukup untuk 
membuat kita dapat tegak berjalan dengan langkah yang 
penuh pengharapan.  

Selamat Tahun Baru 2021, Sahabat … Tetaplah se-
mangat. Kiranya Allah, dalam kasih karunia-Nya yang be-
sar, menganugerahkan tahun yang penuh rahmat kepada 
kita semua. Soli Deo Gloria!

Pada masa pandemi Open House yang diadakan 
secara rutin di kampus STT Amanat Agung menjadi tidak 
mungkin lagi untuk dilakukan. Karena itu pada tanggal 7 
Juli 2020 STT Amanat Agung mengunggah video Virtual 
Open House di kanal YouTube, Instagram, dan Facebook 
STT Amanat Agung. Virtual Open House ini diharapkan 
dapat menjadi sarana bagi setiap orang percaya yang ter-

panggil atau yang sedang menggumuli panggilannya un-
tuk menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu dan se-
dang mencari tempat studi yang baik. Video Virtual Open 
House dapat Anda saksikan dengan mengunjungi tautan 
berikut:  

https://bit.ly/virtual_openhouse

https://bit.ly/virtual_openhouse
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Masa Orientasi Mahasiswa 
Baru tahun akademik 2020-2021 te-
lah dilaksanakan pada tanggal 26-27 
Agustus 2020 secara daring menggu-
nakan platform Zoom meeti ng. Pada 
kesempatan ini seluruh mahasiswa 
baru diberikan pengarahan dan pen-
jelasan oleh Waket I Bidang Akade-

mik, Ibu Astri Sinaga, S.S., M.Th., Wa-
ket II Bidang Administrasi, Keuangan, 
dan Kepegawaian, Bapak Hendro, S.
Kom., M.Th., Waket III Bidang Kema-
hasiswaan dan Hubungan Gerejawi, 
Pdt. Irwan Hidajat, S.Th., M.Pd. Senat 
Mahasiswa juga memperkenalkan ko-
munitas STT Amanat Agung dan ke-

hidupan seorang mahasiswa melalui 
sharing mengenai kehidupan maha-
siswa teologi. Melalui Masa Orien-
tasi Mahasiswa  Baru ini, diharapkan 
setiap mahasiswa baru semakin siap 
untuk menjalani studi dan pemben-
tukan di STT Amanat Agung.

Senat Dosen STT Amanat Agung mengadakan rapat 
Yudisium pada hari Kamis, 27 Agustus 2020. Dalam rapat 
diputuskan untuk meluluskan 26 lulusan yang terdiri dari 
16 lulusan prodi Sarjana Teologi, 2 lulusan prodi Magister 

Divinitas, 4 lulusan prodi Magister Ministri, 3 lulusan pro-
di Magister Teologi, dan 1 lulusan program Sertifikat Teo-
logi. Wisuda untuk para lulusan ini akan dilakukan pada 
tahun 2021.

Pada hari Jumat, 28 
Agustus 2020 telah dilangsung-
kan Kebaktian Pembukaan Se-
mester Ganjil Tahun Akademik 
2020-2021 yang dipimpin oleh 
Sdr. Andre Saputra (mahasiswa 
prodi S.Th. angkatan 2017) dan 
firman Tuhan disampaikan oleh 
Ibu Casthelia Kartika, D.Th. de-
ngan tema “Eben-Haezer.”
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Kebaktian yang dilangsungkan di kapel STT Amanat 
Agung diikuti secara daring melalui Zoom meeting oleh 
mahasiswa/i dan staf. Hanya dosen, mahasiswa/i prodi 
S.Th. angkatan 2016 dan prodi M.Div. angkatan 2017 yang 
akan diutus memasuki ladang praktik pelayanan satu ta-
hun, dan mahasiswa baru yang tinggal di asrama yang 
mengikuti kebaktian secara langsung di kapel.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan pengutusan 
praktik pelayanan satu tahun bagi 16 mahasiswa/i prodi 
S.Th. angkatan 2016 dan prodi M.Div. angkatan 2017, yaitu:

Selain itu, segenap civitas academica STT Amanat 
Agung menyambut dengan sukacita 25 mahasiswa/i baru 
dari empat prodi S.Th., M.Div., M.Min., dan M.Th. Dengan 
demikian, secara keseluruhan STT Amanat Agung telah me-
nerima 32 mahasiswa baru di tahun akademik 2020-2021.

1. Brando Tanean
 Gereja Kristen Baptist 

Jakarta Jemaat 
Samanhudi, Jakarta

2. Dea Nita Simanungkalit
 Gereja Pemberita Injil 

Jemaat Kelapa Gading, 
Jakarta

3. Giovanni Elvaretta
 Gereja Injili Indonesia 

Hok Im Tong Bandung
4. Hendi
 Gereja Kristen 

Protestan Jambi
5. Imanuel Soleman Daud 

Boimau
 Gereja Kebangunan 

Kalam Allah Indonesia
 Jemaat Denpasar, Bali
6. Ivon Ireni
 Sekolah Kasih Yobel 

Singkawang
7. Jonathan Christianto
 Gereja Kristus Yesus 

Jemaat Citra Garden
 (ditempatkan di Gereja 

Kristus Yesus Pangkal 
Pinang)

8. Joseph Agus Rachmad
 Gereja Pemberita Injil 

Jemaat Daan Mogot 
Baru, Jakarta

9. Juppa Marolob Haloho
 Perkantas Sumatera 

Bagian Utara
10. Kezia Gracelia Yosua
 Gereja Kristen Indonesia 

Karangsaru, Semarang
11.  Lidya Prawiroharjo 

Thauwrisan
 Gereja Kristus Yesus 

Jemaat Pluit, Jakarta
12.  Meiliana Evita Benes
 Sekolah Kasih Yobel 

Singkawang
13.  Nadya Kusnadi Putri
 Gereja Kristen Indonesia 

Jemaat Bungur, Jakarta
14.  Novan Tamara Zendrato
 Sekolah Kasih Yobel 

Lubuk Linggau
15.  Philip Jakob Spener 

Sihombing
 Gereja Kristen Indonesia 

Pregolan Bunder, 
Surabaya

16.  Rainhart Putra 
Rajagukguk

 Gereja Injili Indonesia 
Hok Im Tong Bandung
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Pada semester ganjil tahun 
akademik 2020-2021 Kuliah Umum 
dilaksanakan sebanyak dua kali 
secara daring menggunakan plat-
form Zoom meeting dan diikuti oleh 
seluruh mahasiswa prodi S.Th. dan 
M.Div. serta peserta umum. Kuliah 
Umum yang pertama diselenggara-
kan pada hari Jumat, 4 September 
2020 dengan tema “Kajian tentang 
Perempuan Tionghoa Kristen dalam 
Kepemim pinan,” dibawakan oleh Pdt. 
Lie Han Ing, M.Min., M.Th. Umum-
nya kepemim pinan selalu diartikan 
sebagai sebuah posisi yang ber ada 
di atas yang lain serta dilekatkan 

pada sosok seorang pria. Karena 
itu, menjadi kurang lazim jika seo-
rang perempuan berada dalam po-
sisi kepemim pinan. Namun, se sung-
guhnya se   orang perempuan pun 
dapat menjadi pemim pin baik di da-
lam lingkung an keluarga, pelayanan, 
dan pekerjaan. 

Kuliah Umum kedua diseleng-
garakan pada hari Jumat, 13 Novem-
ber 2020 dengan tema “Origen dan 
Pedagogi Ilahi” dan dibawakan oleh 
Ibu Casthelia Kartika, D.Th. Diskusi 
mengenai Kitab Suci sebagai basis 
pertumbuhan kehidupan spiritualitas 
orang percaya adalah hal yang sangat 

sentral dalam pemikiran dan teolo-
gi Origen dari Alexandria (185-250 
CE). Origen mendorong setiap orang 
Kristen untuk membaca Kitab Suci 
dengan maksud untuk mendatang-
kan perbaikan bagi jiwa dan mem-
bentuk kehidupan spiritual di dalam 
diri orang percaya sehingga mereka 
dapat terus bertumbuh mencapai 
kesempurnaan hidup dalam perseku-
tuan mereka dengan Kristus. Untuk 
mencapai tujuan ini, Origen mene-
gaskan bahwa pembacaan Kitab Suci 
harus dilakukan dalam kerangka pe-
dagogi Ilahi.

Puji syukur atas kasih karunia 
yang Tuhan limpahkan kepada STT 
Amanat Agung hingga di tahun 2020 
ini genap berusia 23 tahun. Dalam 
rangka dies natalis, pada hari Jumat, 
25 September 2020 diselenggara-

kan Ibadah Syukur secara sederhana 
dan terbatas di kampus STT Amanat 
Agung dan disiarkan secara daring 
menggunakan platform Zoom meet-
ing. Ibadah ini dihadiri oleh keluarga 
besar STT Amanat Agung, menca-

kup mahasiswa, dosen, staf, alumni, 
Ketua Umum Sinode Gereja Kristus 
Yesus (Pdt. Yohanes Adrie Hartopo, 
Ph.D.), dan Ketua Yayasan Amanat 
Agung Indonesia (Bpk. David Lazarus 
Simbar, M.B.A., M.Min.). Dalam ke-
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sempatan ini hadir juga secara virtu-
al sahabat-sahabat STTAA mulai dari 
pimpinan gereja, pimpinan sekolah 
tinggi teo logi, donatur, dan warga ge-
reja. Dalam acara ini, beberapa ketua 
STT, pimpinan sinode, sahabat STTAA, 
dan alumni juga turut memberikan 
ucapan selamat yang hangat secara 
virtual baik dalam bentuk video mau-
pun kartu ucapan digital.

Ibadah Syukur dalam rangka 
Dies Natalis ke-23 mengangkat tema 
“Membidik Masa Depan di Tengah 
Mara” yang merupakan sebuah ung-
kapan positif dan tekad STT Amanat 
Agung untuk tetap berjalan mencapai 
tujuan yang Allah inginkan sekalipun 
keadaan sedang sulit. Tema terse-
but dibagikan dalam bentuk khot-
bah oleh Ibu Casthelia Kartika, D.Th. 
(Ketua STT Amanat Agung) dan juga 
dalam bentuk risalah perjalanan STT 
Amanat Agung yang dibawakan oleh 

Ibu Astri Sinaga, S.S., M.Th. (Waket I 
Bidang Akademik).

Bagi Anda yang tidak sempat 
mengikuti Ibadah Syukur dalam rang-
ka Dies Natalis ke-23 STT Amanat 

Agung, Anda dapat menyaksikan di 
kanal YouTube STT Amanat Agung 
melalui tautan berikut:

http://bit.ly/DiesNatalis23th

http://bit.ly/DiesNatalis23th
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Pada Senin, 12 Oktober 2020 telah diseleng-
garakan Persekutuan Mahasiswa Pascasarjana 
yang dikemas dalam bentuk sarasehan mahasiswa 
dengan Pimpinan STT Amanat Agung, Kapro-
di M.Min., dan Kaprodi M.Th. Persekutuan di-
langsungkan secara daring melalui platform Zoom 
meeting dan dihadiri oleh mahasiswa program stu-
di Magister Ministri dan Magister Teologi. 

Seminar pascasarjana dengan topik "Semantika Roh 
dalam Perjanjian Lama" telah diselenggarakan secara da-
ring pada hari Senin, 2 November 2020 melalui platform 
Zoom meeting. Seminar ini dibawakan oleh Drs. Yonky 

Karman, Ph.D., meng ulas mengenai pemakaian kata "roh" 
dalam Perjanjian Lama (TB-LAI) dan implikasinya bagi taf-
sir. Seminar ini diikuti oleh mahasiswa program studi Ma-
gister Ministri dan Magister Teologi serta peserta umum.
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 Ibadah Natal dan Penutupan Semester Ganjil ta-
hun akademik 2020-2021 STT Amanat Agung te lah dilak-
sanakan pada hari Jumat, 18 Desember 2020 dengan 
mengangkat tema “God for All Seasons.” Ibadah Natal 
dan Penutupan Semester kali ini dilaksanakan di kapel 
STT Amanat Agung dengan menerapkan protokol kesehat-
an dan diikuti secara daring melalui Zoom meeting oleh 

seluruh civitas academica STT Amanat Agung. Ibadah Na-
tal dipimpin oleh Sdri. Juvica Heng (mahasiswi prodi S.Th. 
ang katan 2017) dan firman Tuhan disampaikan oleh Pdt. 
Ir. Johan Djuandy, Th.M. Seusai Ibadah Natal, Ibu  Casthelia  
Kartika, D.Th. selaku Ketua STT Amanat Agung menu tup 
semester ganjil tahun akademik 2020-2021.

Kondisi pandemi berkepan-
jangan seakan memaksa setiap 
orang untuk bertahan dan ber-
juang dengan berbagai cara agar 
kehidupan dapat tetap berjalan, ter-
masuk di dalamnya pelayanan ge-
rejawi. Pelayanan gerejawi yang se-
mula dilaksanakan secara langsung 
di gereja mendadak harus berubah 
menjadi daring. Berkaca dari situa-
si ini, maka Senat Mahasiswa STT 
Amanat Agung merasa perlu untuk 
mengadakan pembekalan soft skill 

terkait pelayanan berbasis online. 
Karena itu Senat Mahasiswa meng-
adakan pelatihan “Pelayanan Ber-
basis Online” yang terbagi dalam 
lima topik pembahasan, yaitu: (1) 
“Pelayanan Berbasis Online” (26 
September 2020), dibawakan oleh 
Bapak Hendro, S.Kom., M.Th. (2) 
“Kreatif dalam Media Online” (3 
Oktober 2020), dibawakan oleh Ba-
pak Andrey Thunggal. (3) “Editing 
Menggunakan Aplikasi Sederhana” 
(7 November 2020), dibawakan 

oleh Sdri. Christine Kurniati, S.Sn., 
M.Div. (4) “Public Speaking (Preach-
ing) in Front of Camera” (14 Novem-
ber 2020), dibawakan oleh Ibu Astri 
Sinaga, S.S., M.Th. (5) “Pelayanan 
Pastoral Secara Online” (21 No-
vember 2020), dibawakan oleh Pdt. 
Lie Han Ing, M.Min., M.Th. Kiranya 
pelatihan-pelatihan ini dapat mem-
berikan bekal bagi para mahasiswa 
STT Amanat Agung untuk dapat 
melayani dengan relevan seiring de-
ngan perkembangan zaman.
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Pada hari Kamis, 3 Desember 2020, te-
lah diselenggarakan kegiatan Greek and Hebrew 
Reading Club sesi Greek Reading. Kegiatan eks-
trakurikuler prodi Sarjana Teologi dan Magister 
Divinitas semester ganjil 2020-2021 ini dilakukan 
secara daring melalui platform Zoom meeting 
dengan narasumber Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D. 
(dosen Biblika dan Kaprodi Magister Divinitas). 
Dalam kesempatan ini, peserta membaca teks 
Matius 1-2 (narasi kelahiran Yesus) dan mendis-
kusikan terjemahannya.

Peningkatan kualitas mutu pendidikan merupakan 
salah satu hal yang terus diupayakan di STT Amanat Agung 
agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang siap me-
layani di zaman yang terus berubah. Karena itu dari waktu 
ke waktu STT Amanat Agung mengutus para dosen untuk 
menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Saat ini 
ada beberapa dosen yang sedang melanjutkan studi, yaitu:

Sejak Januari 2019, Pdt. Ir. Johan Djuandy, Th.M. 
studi lanjut program Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam 
Christian Preaching di Southern Baptist Theological Semi-

nary, Louisville, Kentucky, Amerika Serikat.
Sejak Januari 2020, Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th. 

studi lanjut program Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam 
Transformational Development di Asia-Pasific Nazarene 
Theological Seminary, Filipina.

Sejak Agustus 2020, Bpk. Fandy Tanujaya, B.Bus., 
Th.M. studi lanjut program Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
dalam Biblical and Theological Stu dies dengan konsentra-
si di bidang Teo logi Sistematika di Wheaton College Gra-
duate School, Wheaton, Illinois, Amerika Serikat.

Bapak Fandy H. Tanujaya, B.Bus., Th.M. telah 
diteguhkan menjadi Penatua Khusus Sinode Gereja Kris-
tus Yesus pada hari Minggu, 20 September 2020 dalam 
Kebaktian Umum I Gereja Kristus Yesus Jemaat Green-

vile oleh Ketua Umum Sinode Gereja Kristus Yesus, 
Pdt.  Yohanes Adrie Hartopo, Ph.D. Kiranya Tuhan terus 
memim pin dan memakai pelayanan Bapak Fandy menjadi 
berkat bagi lebih banyak orang.
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Pada hari Kamis, 12 No-
vember 2020, telah diseleng-
garakan Faculty Colloquium 
STT Amanat Agung semester 
ganjil 2020-2021. Dalam acara 
ini, Bapak Surif, D.Th. (dosen 
bidang Biblika) mempresenta-
sikan makalah bertajuk “Paul’s 
Phronein in His Letter to the 
Philippians” yang merupakan 
bagian dari disertasi Doctor of 
Theology (2015) yang akan di-
terbitkan dalam seri Langham 
Monographs (2021). Berpe-
ran sebagai penanggap adalah 
Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th. 
(dosen bidang Praktika) yang 
memperkaya diskusi dari sudut 
studi pas toral dengan makalah 

berjudul “Paul’s Phronein in His 
Letter to the Philippians: Se-
buah Tanggapan.”

Pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021, 
dosen STT Amanat Agung telah mengikuti kegiatan dan 
melakukan pelayanan sebagai berikut:

Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D. dan Bapak Hendro, S.
Kom., M.Th. mengikuti Lokakarya Nasional PTT 2020 Pe-
nge lolaan, Akreditasi dan Sitasi Jurnal Ilmiah yang diseleng-
garakan oleh Persetia pada tanggal 7-9 September 2020.

Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D. menjadi pembicara ke-
giatan Baca Gali Alkitab (BGA) Nasional 2020 pada tanggal 
9-10 September 2020 melalui platform Zoom meeting.

Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D. menyampaikan semi-
nar tentang Spritualitas Pastoral kepada para pendeta 
Sinode Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) pada tanggal 
20 Agustus 2020 melalui platform Zoom meeting.

Ibu Astri Sinaga, S.S., M.Th. dan Ibu Casthelia 
 Kartika, D.Th. mengikuti Studi Institut Persetia tahun 2020 

dengan tema Pendidikan Intergenerasi pada tanggal 12- 
14 Oktober 2020 melalui platform Zoom meeting.

Pdt. Irwan Hidajat, S.Th., M.Pd. menyampaikan pre-
sentasi tentang Kampus Ramah Milenial dalam Konsultasi 
Nasional Mahasiswa Teologi di Indonesia (KNMTI) Persetia 
tahun 2020 dengan tema “Gereja Milenial: Prospek dan 
Tantangan” pada tanggal 9–11 November 2020, melalui 
platform Zoom meeting. Dalam kesempatan ini Ibu Astri 
Sinaga, S.S., M.Th. dan Ibu Casthelia Kartika, D.Th. juga 
hadir.

Pdt. Andreas Himawan, D.Th., Ibu Astri Sinaga, S.S., 
M.Th., Ibu Casthelia Kartika, D.Th., Pdt. Irwan Hidajat, 
S.Th., M.Pd., dan Bapak Surif, D.Th. mengikuti Pelatihan 
Calon Auditor AMI berbasis SPMI yang dilaksanakan se-
cara daring pada tanggal 4–5 September 2020 menggu-
nakan platform Zoom meeting.
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STT Amanat Agung dapat te rus ber-
jalan hingga hari ini karena ada berba gai 
pihak yang terus mendukung dan ber-
gandeng tangan bersama melayani di 
zaman yang terus berubah. Karena itu 
dari waktu ke waktu STT Amanat Agung 
berupaya menjalin relasi dengan berbagai 
pihak. Pada semester ganjil tahun akade-
mik 2020-2021 ada dua Memorandum of 
Understanding (MoU) yang telah ditan-
datangani, yaitu (1) MoU dengan Third 
Millennium Ministries (Thirdmill) terkait 
penggunaan materi-materi dari Thirdmill 
dalam perkuliahan di STT Amanat Agung; 
(2) MoU dengan Gereja Kristen Baptist 
Jakarta (GKBJ) Jemaat Cengkareng ter-
kait kerja sama pelibatan rohaniwan GKBJ 
Cengkareng sebagai tenaga kependidikan 
penuh waktu di STT Amanat Agung. Kira-
nya relasi dan kerjasama yang baik antara 
STT Amanat Agung dengan berbagai pihak 
dapat terus terjalin dan nama Tuhan se-
makin dimuliakan.
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Unit Penjaminan Mutu (UPM) 
STT Amanat Agung menyelengga-
rakan “Pelatihan Calon Auditor AMI 
Berbasis SPMI” sebagai salah satu 
perwujudan komitmen STT Ama-
nat Agung dalam peningkatan mutu 
di lingkungan internal. Pelatihan ini 
telah dilaksanakan secara daring 
menggunakan platform Zoom meet-
ing pada hari Jumat-Sabtu, 4-5 Sep-
tember 2020 dengan fasilitator Dr. Ir. 
 Hisar Sirait, M.A. 

Pelatihan dibuka bagi peser-
ta luar sebagai upaya STT Amanat 

Agung untuk berkontribusi bagi bu-
daya mutu sekolah tinggi teologi lain. 
Bagi Anda yang sedang membangun 
dan meningkatkan budaya mutu teta-
pi belum sempat mengikuti pelatihan 
secara langsung, silakan me nyaksikan 
video rekaman kegiatan "Pelatihan 

Calon Auditor Internal Berbasis SPMI" 
di kanal YouTube STT Amanat Agung 
melalui tautan berikut:

Emmaus Center STT Amanat 
Agung secara berkala menawar-
kan berbagai modul pembinaan 
yang ditujukan bagi para jemaat, 
aktivis, dan rohaniwan gereja un-
tuk melengkapi mereka supaya 
dapat melayani de ngan lebih 
kreatif, efektif, dan inovatif. Dalam 
semester ganjil 2020-2021, modul 
Emmaus Center diselenggarakan 
secara daring de ngan menyajikan 
dua seri topik.

Seri pertama  merupakan 
Seri Teologi Kristen dengan fo kus 
pada Doktrin Gereja. Seri  ini meng -
angkat beberapa isu kon tem  porer 
dalam doktrin gereja dan impli-

kasinya dalam kehidupan umat  
Allah. Seri ini diselenggarakan da-
lam empat minggu berturut-turut 
dengan tema-tema sebagai beri-
kut: (1) “Gereja, Misi, dan Kera-
jaan Allah” (23 Juli 2020), disam-
paikan oleh Bapak Fandy  Tanujaya, 
B.Bus., Th.M. (2) “Gereja dan 
Sakramen Perjamuan Kudus” (30 
Juli 2020), disampaikan oleh Pdt. 
 Andreas Himawan, D.Th. (3) ”Gere-
ja dalam Konteks Multikultural” (6 
Agustus 2020), di sampaikan oleh 
Pdt.  Irwan  Hidajat, S.Th., M.Pd. 
(4) “Gereja dan Pe rempuan” (13 
Agustus 2020), di sampaikan oleh 
Ibu  Casthelia  Kartika, D.Th.

https://www.youtube.com/c/Se-
kolahTinggiTeologiAmanatAgung

https://www.youtube.com/c/SekolahTinggiTeologiAmanatAgung
https://www.youtube.com/c/SekolahTinggiTeologiAmanatAgung
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Seri kedua adalah Seri 
Edisi Natal, membahas topik 
“Allah Menjadi Manusia: 
Inkarnasi dan Kenosis Kris-
tus.” Pembahasan topik ini 
dibagi dalam dua modul de-
ngan subtema masing-ma-
sing dari sudut “Tinjauan 
Biblika” dan “Tinjauan Dog-

matika.” Sesi pertama disam-
paikan oleh Bapak Surif, D.Th. 
pada 26 November 2020 dan 
sesi kedua disampaikan oleh 
Pdt. Andreas Himawan, D.Th. 
pada 3 Desember 2020. Se-
mua pembicara dalam mo-
dul-modul di atas adalah do-
sen tetap STT Amanat Agung.

Tim peneliti dari Pusat Studi 
dan Pengembangan Pelayanan Kaum 
Muda (PSPPKM) STT Amanat Agung 
telah melakukan penelitian tentang 
“Spiritualitas Kaum Muda di Masa 
Pandemi COVID-19” pada 19-26 Juni 
2020. Tim tersebut terdiri dari Ibu 
Astri Sinaga, S.S., M.Th., Sdr. Ivan 
Christian, S.Th., M.I.Kom., Sdri.  Cristin 
Logo, S.Th., dan Sdr. Andre Saputra 
(mahasiswa prodi S.Th. Angkatan 
2017). Dalam penelitian ini, tiga di-
mensi spiritualitas yang diteliti adalah 
dimensi kasih kepada Allah, kasih ke-
pada sesama, dan pemahaman ten-
tang diri. Selain itu, tim peneliti juga 
menggali aspek kognisi, emosi, dan 
aksi dari setiap dimensi spiritualitas. 
Pertanyaan utama dalam penelitian 
ini adalah “bagaimanakah spiritua-
litas kaum muda di masa pandemi 
COVID-19?” Secara lebih khusus, pe-
nelitian ini berusaha untuk menemu-

kan dimensi spiritualitas yang paling 
dominan dalam spiritualitas kaum 
muda Kristen dan aspek paling do-
minan yang menjadi ekspresi spiritua-
litas tersebut.

Untuk mendiseminasi hasil 
penelitian, PSPPKM menyelenggara-

kan webinar hasil survei “Spiritua-
litas Kaum Muda di Masa Pandemi 
COVID-19” pada Senin, 20 Juli 2020. 
Webinar tersebut diikuti oleh 294 
orang, yang merupakan jemaat, akti-
vis, dan pimpinan berbagai gereja, se-
kolah, perguruan tinggi, dan institusi 
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Kristen lainnya di Indonesia. Dalam acara ini Bapak  Fandy 
Tanujaya, B.Bus., Th.M., bertindak sebagai mo derator. 
Para pemateri dalam webinar ini adalah Ibu Astri  Sinaga, 
S.S., M.Th. (Kepala PSPPKM) dan Ivan Christian, S.Th., M.I.
Kom. (PSPPKM). Selain itu, PSPPKM juga mengundang 
Pdt. Sandi Nugroho, M.A. (GKI Pregolan Bunder) dan Pdt. 
Alex Nanlohy, S.Sos., M.A. (Perkantas) untuk memberikan 
tanggapan dari perspektif gereja dan pelayanan kaum 
muda. 

Webinar ini dimulai dengan pemaparan data dan 
analisa data hasil survei berdasarkan kerangka teori yang 
digunakan. Secara umum, hasil survei menunjukkan bah-
wa, dari antara tiga dimensi spiritualitas yang diteliti, 
dimensi kasih kepada Allah adalah dimensi spiritualitas 
yang pa ling dominan dan menjadi ciri khas spiritualitas 
kaum muda Kristen di Indonesia pada masa pandemi. 
Lebih lanjut, ekspresi yang paling kuat dalam spiritualitas 
kaum muda Kristen di Indonesia ada pada aspek kogni-

si, kemudian emosi, dan yang paling lemah adalah aspek 
aksi. Selain pemaparan hasil penelitian, para pemateri 
juga memberikan respons, saran, dan rekomendasi ter-
kait pengembangan spiritualitas kaum muda Kristen yang 
mempertemukan pemahaman (kognisi) dengan pengala-
man yang nyata, baik dalam aspek emosi maupun aksi.

Pusat Studi Biblika (PSB) STT 
Amanat Agung telah menyelenggara-
kan webinar akademik untuk pertama 
kalinya pada tanggal 24 Agustus 2020 
yang diikuti oleh 159 peserta dari 
berbagai gereja dan STT di Indonesia. 
Webinar yang mengangkat tema “Doa 
yang Tidak Dijawab” ini dipandu oleh 
Bapak Surif, S.T., D.Th. (Kepala Pusat 
Studi Biblika STT Amanat Agung). 
Bapak Dany Christopher, S.Psi., Ph.D. 
(Dosen Tamu STT Amanat Agung) dan 
Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D. (Dosen 
dan Kaprodi Magister Divinitas STT 
Amanat Agung) ha dir sebagai pema-

teri dalam webinar ini. Tema “Doa 
yang Tidak Dijawab” berangkat dari 
salah satu pertanyaan yang seringkali 
dilontarkan umat Kristen, yaitu “me-
ngapa doaku tidak dijawab Allah?” 
Melalui webinar ini, dua pemateri 
mengupas pertanyaan tersebut dari 
perspektif yang berbeda. 

Bapak Dany Christopher, se-
bagai pemateri pertama, mengupas 
berdasarkan perspektif dari kitab-ki-
tab Injil, khususnya Injil Markus. Pe-
materi menggunakan pendekatan 
naratif terhadap tiga teks (Mrk. 9:14-
29; 10:35-45; 14:32-42). Tiga aspek 

yang disoroti di setiap teks tersebut 
yaitu konteks, dinamika doa, dan 
formasi spiritual. Di akhir pemba-
hasan, pemateri menegaskan dua 
hal penting yang perlu diperhatikan 
oleh orang percaya yang sedang da-
lam pergumulan “Doa yang Tidak 
Dijawab,” yaitu: (1) pentingnya dina-
mika (proses) doa–tidak hanya seka-
dar jawaban (hasil) doa, dan (2) ada-
nya pengajaran dan formasi spiritual 
dalam dinamika doa.

Sementara itu pemateri kedua 
Pdt. Jonly Joihin, mengupas berdasar-
kan perspektif dari Surat Yakobus, 
dengan menggunakan pendekatan 
gramatika diskursus yang memperha-
tikan prinsip penyusunan kata dalam 
kalimat dan pemilihan kata. Dua teks 
yang diambil untuk diteliti yaitu Ya-
kobus 1:5-6 dan 4:2-3. Berdasarkan 
studi terhadap kedua teks Yakobus 
tersebut, pemateri menegaskan dua 
poin penting, yaitu doa harus dipan-
jatkan dengan iman dan harus diser-
tai dengan motivasi yang benar.
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Pada hari Senin, 16 November 2020 telah ber-
langsung Sharing dan Diskusi Alumni STT Amanat Agung 
yang mengangkat tema "Pergumul an di Ladang, Stop atau 
Lanjut?" Dalam kesempatan ini Pdt. Andreas Himawan, 
D.Th. membagikan apa yang menjadi esensi utama da-
lam pelayanan di ladang yang Tuhan percayakan dan para 
alumni serta dosen yang lain juga saling berbagi pengala-
man pelayanan. 

1. Berita Sukacita
 Segenap civitas academica Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung turut bersukacita atas:

a. Penahbisan Pdt. Nathan Christian Hiyanto (alumni prodi S.Th. angkatan 2012) di Gereja Kristen Protestan Jambi pada 
tanggal 17 Oktober 2020.

b. Pernikahan GI. Theofilus Soleman (alumni prodi S.Th. angkatan 2011) dan Sdri. Elly Santi pada tanggal 30 Agustus 2020.
c. Pernikahan GI. Julius Lie (alumni prodi S.Th. angkatan 2011) dan GI. Gita Ria (alumni prodi S.Th. angkatan 2011) pada 

tanggal 3 Oktober 2020.
d. Pernikahan Sdr. Ignatius Danny Rumimper dan GI. Amelia Rina Hermina Runtuwene (alumni prodi M.Div. angkatan 

2010) pada tanggal 14 November 2020.
e. Pernikahan Sdr. Kevin dan Sdri. Novellia, anak dari Bpk. Rizal Matulatan, anggota pengurus Yayasan Amanat Agung In-

donesia pada tanggal 12 Desember 2020.
f. Pernikahan GI. Daniel Gan (alumni prodi M.Div. angkatan 2007) dan Sdri. Ribka Usnadi pada tanggal 12 Desember 2020.
g. Pernikahan Sdr. Nathaniel C. Hatanto dan Sdri. Patricia Hartono, anak dari Pdt. Yunus Hartono Mah (alumni prodi M.Div. 

angkatan 2012) pada tanggal 19 Desember 2020.
h. Pernikahan GI. Fandy H. Tanujaya, B.Bus., Th.M. (dosen STT Amanat Agung dan alumni prodi M.Div. angkatan 2008) dan 

GI. Nessa Adriani (alumni prodi M.Div. angkatan 2015) pada tanggal 19 Desember 2020.
i. Kelahiran seorang putra, anak pertama dari GI. Tonahati Harefa (alumni prodi M.Div. angkatan 2014) dan GI. Tuti Erlina 

Zendrato (alumni prodi M.Div. angkatan 2013) yang diberi nama Bless Cendekia Lakhomi Harefa, pada tanggal 31 Juli 
2020. 

j. Kelahiran seorang putri, anak pertama dari GI. Hendry Bunarta (alumni prodi S.Th. angkatan 2013) dan Ibu Liu Wisda 
yang diberi nama Ivanna Listya Bunarta, pada tanggal 19 September 2020.

k. Kelahiran cucu pertama dari Bpk. Herry Tanzil (anggota pengurus Yayasan Amanat Agung Indonesia) yang diberi nama 
Genevieve Abigail Tanzil, pada tanggal 5 Oktober 2020.

l. Kelahiran seorang putri, anak pertama dari GI. Richie R. Chandrasa (alumni prodi M.Div. angkatan 2015) dan Ibu Ivana 
yang diberi nama Grace Axella Chandrasa, pada tanggal 15 Oktober 2020.

m. Kelahiran seorang putra, anak kedua dari GI. Djoko Paulus Setiawan (alumni prodi M.Min. angkatan 2017) dan Ibu Ika 
Permatasari yang diberi nama Luke Zefano Chistensen, pada tanggal 12 November 2020.

2. Berita Dukacita
 Segenap civitas academica Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung turut berdukacita atas meninggalnya:

a. Ibu Yustina (Liu Tjit Hiong), mama dari GI. Yulita (alumni prodi S.Th. angkatan 1997), pada tanggal 20 Juli 2020.
b. Bpk. Arozatulo Zendrato, papa dari GI. Rinci Zendrato (alumni prodi S.Th. angkatan 2014), pada tanggal 29 Agustus 2020.
c. Ibu Lisa Lindawati, mama mertua dari Ibu Sanny Amelia (staf STT Amanat Agung), pada tanggal 31 Agustus 2020.
d. Ibu Asian, mama dari Sdri. Triyanti (mahasiswi prodi S.Th. angkatan 2017), pada tanggal 10 September 2020.
e. Bpk. Tonny Goenarso, papa dari Pdt. Martin Hartawan Ghazali (alumni prodi M.Div. angkatan 1997), pada tanggal 27 

September 2020.
f. Bpk. Santun Silalahi, papa dari Bpk. Edison Rikardo Silalahi (staf STT Amanat Agung), pada tanggal 2 Oktober 2020.
g. Ibu Sadikem, mama mertua dari Ibu Liemrah Dwisuryani (Staf Lapangan STT Amanat Agung), pada tanggal 3 November 

2020.
h. Bpk. Sumino, adik ipar dari Ibu Liemrah Dwisuryani (Staf Lapangan STT Amanat Agung), pada tanggal 3 November 2020.
i. Ibu Darmo Kismono, mama dari GI. Sumartiwi Dwi Astuti (alumni prodi M.Div. angkatan 1998), pada tanggal 5 Novem-

ber 2020.
j. Ibu Yo Giok Nio, mama mertua dari Pdt. David N. Purnomo (mahasiswa prodi M.Min. angkatan 2019), pada tanggal 13 

November 2020.



Buku-buku Terbitan dan Merchandise 
STT Amanat Agung

kini bisa Anda dapatkan melalui:

Follow and stay tuned with us

https://www.tokopedia.com/sttamanatagung

https://www.shopee.co.id/stt_amanat_agung

@sttamanatagung STT Amanat Agungsttaa.ac.id

http://
https://www.tokopedia.com/sttamanatagung
https://www.shopee.co.id/stt_amanat_agung

