
indonesian ministry
fellowship of evangelical students

indonesian ministry

/πιστός /faithful/

/πιστός /faithful/

Fellowship of Evangelical Students

August 2018 | MCI(P) 141/08/2017



Salam dalam 
kasih Kristus,
Menulis tentu tidak asing untuk kita. Ada 
saat di mana kesempatan menulis menjadi 
sesuatu yang saya look forward to. Namun, 
kesukaan itu tak jarang luntur kala mau 
memulai, ketika berhadapan dengan kertas 
dan pena (atau komputer). Banyaknya 
effort (waktu, pikiran dan fokus) yang 
dibutuhkan membuat menghasilkan 
karya tulis begitu menakutkan. Itu belum 
ditambah kekhawatiran akan penilaian 
orang lain akan tulisan tersebut.

Percampuran rasa eager dan takut di atas 
menggambarkan perjalanan pelayanan 
saya. Dan saya dikuatkan ketika 
merenungkan janji dan penyertaan Tuhan 
di dalam Hosea 14:

“Efraim, apakah lagi sangkut paut-Ku 
dengan berhala-berhala? Akulah yang 
menjawab dan memperhatikan 
engkau! Aku ini seperti pohon sanobar 
yang menghijau, daripada-Ku engkau 
mendapat buah.” (Hos.14:9).

Namun, janji itu juga merupakan 
tantangan kepada Israel; tantangan untuk 
tidak lagi mengandalkan ilah-ilah atau 
hal-hal lain, dan devoted pada Tuhan, yang 
menjawab dan memperhatikan mereka. 
Janji yang adalah tantangan, yang lahir 
dari perenungan akan masa lampau; suatu 
hal yang saya perlu ingat ketika hendak 
memulai sesuatu dan berjalan ke depan. 

Di pertengahan tahun ini, beberapa 
dari kita juga baru atau sedang terlibat 
dalam sesuatu: kuliah di semester baru, 
terjun dalam workforce, membangun 
persahabatan dengan teman-teman 
baru dan lama, dan juga tanggung jawab 
pelayanan yang diberi. Berhadapan dengan 
hal-hal itu bisa membuat kita takut dan 
ragu, atau juga too eager dan too confident 
dalam membuktikan kapasitas kita. Di 
momen-momen ketakutan tersebut, ingat 
dan renungkan penyertaan Tuhan yang 
sudah kita alami sampai sekarang, yang 
juga adalah janji kesetiaan-Nya. Namun 
di momen-momen kita begitu eager dan 
confident untuk membuktikan diri kita, 
ingatlah agar jangan kita mendua hati 
terhadap Allah dengan tidak bersandar 
pada-Nya.

Sebuah kumpulan tulisan tentu 
mempunyai tujuan dan alasan. Doa dan 
harapan saya adalah supaya halaman-demi 
halaman di PISTOS ini menjadi pengingat; 
pengingat akan janji penyertaan Tuhan 
kita, dan pengingat yang menantang 
kita untuk single-minded kepada Tuhan, 
ketika kita kembali menulis halaman demi 
halaman pelayanan kita kepada-Nya.

Soli Deo Gloria,
Darryl Andriyan Putra
Head, Indonesian Ministry

s e p a t a h  k a t a
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“Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan 
mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal 
suaranya.” (Yohanes 10:4)

Domba dikenal sebagai binatang yang mudah tersesat, terutama ketika 
ada selingan (distractions) di sekelilingnya. Tapi kalau domba yang 
sedang tersesat mendengar suara gembalanya memanggil, maka domba 
tersebut akan berusaha kembali kepada gembalanya. Mengapa? Karena 
domba tersebut mengenal suara gembalanya. Demikian pula dalam 
kehidupan kita, manusia berdosa digambarkan seperti domba yang 
tersesat, masing-masing mengambil jalannya sendiri (Yesaya 53:6). 
Tetapi ketika Roh Kudus bekerja mengadakan perubahan dalam diri 
kita, maka kita akan mulai berjalan kembali kepada Gembala kita yang 
baik, karena kita mengenai suara-Nya. Allah memanggil kita domba-
domba-Nya untuk kembali kepada-Nya, dan menunjukkan jalan yang 
terbaik bagi kita. Namun, ketika kita berbicara tentang “panggilan” 
di kalangan orang Kristen, kita akan menemukan berbagai konotasi; 
mulai dari pekerjaan atau profesi, tujuan hidup, pelayanan gerejawi, 
sampai pasangan hidup. Jadi, apakah pengertian yang tepat mengenai 
panggilan Allah?

Mendengar 
Suara-Nya

a r t i k e l

By: Michael Senjaya Kang



A r t i k e l

Caller), dan manusia, secara 
khusus umat-nya, adalah pihak 
yang menerima panggilan (the 
called). Manusia yang berdosa 
dengan kemampuan sendiri 
tidak mungkin memanggil 
(berseru) kepada Allah (Roma 
10:14). Hanya ketika Allah 
memanggil dan memampukan 
kita untuk mendegar suara-
Nya terlebih dahulu, barulah 
kita dapat berespons dan 
berseru kepada-Nya. Guinness 
kemudian membagi definisi 
panggilan di dalam Alkitab 
ke dalam 4 pengertian utama. 
Pertama, di Perjanjian Lama 
panggilan memiliki pengertian 
yang sederhana dan dalam 
konteks yang relasional, mirip 
seperti panggilan telepon 
kepada seseorang yang kita 
kenal di jaman sekarang. 
Kedua, di Perjanjian Lama, 
memanggil berarti memberi 
nama dan dengan demikian 
menjadikan, misalnya ketika 
Allah menciptakan langit dan 
bumi “Berfirmanlah Allah: 
‘Jadilah terang.’ Lalu terang 
itu jadi.” (Kejadian 1:3), atau 
ketika Allah memanggil Yakub 
“Israel” (Kejadian 32:28). 
Di dalam Alkitab, kedua 
pengertian ini berkaitan erat 
karena nama seseorang bisa 
menjadi kesimpulan dari 
identitas dan tujuan hidup 
yang Allah berikan kepada 
orang tersebut. 

The Call
Kata panggilan yang biasa kita 
pakai berasal dari Bahasa Latin 
‘vocatio’, yang dalam Bahasa 
Inggris diterjemahkan sebagai 
vocation. Sayangnya kata vocation 
sering diartikan semata-mata 
sebagai pekerjaan (job). Atau di 
kalangan orang Kristen, panggilan 
seringkali dipersempit menjadi 
panggilan sebagai pendeta, 
misionaris, penginjil, atau bentuk 
pelayanan full-time lainnya, baik 
di gereja maupun di organisasi 
Kristen lain. Padahal, kata 
panggilan (vocation) sebenarnya 
memiliki makna yang lebih dalam 
dan luas dari kedua pengertian 
di atas. Di dalam Alkitab sendiri 
kata “panggilan” dipakai dalam 
konteks yang cukup beragam, 
misalnya: pemberian nama 
(Lukas 1:13), sebutan atau 
julukan (Lukas 1:32), undangan 
pesta (Matius 22:4), sapaan 
(Matius 22:45), penerimaan 
(Lukas 15:21), dsb.

Os Guinness, dalam bukunya 
“The Call: Finding and Fulfilling 
the Central Purpose of Your Life”1, 
menegaskan bahwa di dalam 
Alkitab Allah adalah Pihak yang 
aktif memberikan panggilan (the 

1 Os Guinness, The Call: Finding and 
Fulfilling the Central Purpose of Your 
Life (Nashville, TN: W Publishing 
Group, 2003).
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Ketiga, dengan disempurnakannya 
pewahyuan Allah melalui Perjanjian Baru, 
panggilan itu identik dengan keselamatan, 
yaitu panggilan Allah kepada manusia 
untuk kembali kepada-Nya melalui Yesus 
Kristus. Pengertian ini juga nampak jelas 
dalam makna gereja (Yunani -ekklesia) 
sebagai “yang dipanggil keluar”. Keempat, 
di dalam Perjanjian Baru panggilan 
Kristen juga berarti hidup di bawah 
ketuhanan Kristus (the lordship of Christ) 
dalam segala hal, seperti yang Paulus 
tegaskan di Kolose 3:23 “Apapun juga 
yang kamu perbuat, perbuatlah dengan 
segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan 
bukan untuk manusia.” Dengan kata lain, 
setiap langkah yang kita ambil atau setiap 
keputusan yang kita buat haruslah kita 
persembahkan kepada Kristus.

R. Paul Stevens, dalam bukunya “The 
Complete Book of Everyday Christianity”2 
memberi penekanan khusus kepada 
pengertian ketiga dan keempat di atas, dan 
mengkategorikannya sebagai panggilan 
primer atau utama (primary calling) 
dan panggilan sekunder atau spesifik 
(secondary or specific calling). Panggilan 
primer, menurut Paul Stevens dapat 
dijabarkan ke dalam 3 hal utama, yaitu: 
1. Menjadi milik Kristus (to belong to 
Christ), 2. Menjadi serupa dengan Kristus 
(to be like Christ), 3. Mengikut Kristus 
(to follow Christ). Sedangkan, panggilan 
sekunder dapat dimengerti sebagai 

2 R. Paul Stevens, “Calling,” in The Complete 
Book of Everyday Christianity, ed. Robert Banks, 
and Stevens, R. Paul (Downers Grove, IL: 
Intervarsity Press, 1997).

panggilan Tuhan secara spesifik dimana 
ada keyakinan khusus untuk mengerjakan 
sesuatu hal. Dari kedua kategori panggilan 
ini, panggilan primer dari Allah tentunya 
sangat esensial sebagai landasan kita 
mengerti panggilan sekunder (spesifik).

Sebagai contoh, dua isu yang sering 
menjadi perbincangan mahasiswa 
dan juga alumni adalah isu mengenai 
pekerjaan dan pasangan hidup. “Pekerjaan 
apakah Tuhan kehendaki untuk saya 
lakukan?” “Bagaimanakah saya bisa 
mengetahui kapan waktunya saya perlu 
mencoba pekerjaan lain?” “Apakah dia 
adalah pasangan hidup yang Tuhan 
kehendaki bagi saya?” “Haruskah saya 
bertahan dalam relasi saya saat ini, 
ataukah sebaiknya saya akhiri?” Hal-hal ini 
memang penting untuk digumulkan. Akan 
tetapi, jika kita ingin memberikan respons 
yang benar sesuai dengan kehendak Allah, 
maka kita perlu menyadari bahwa jawaban 
atas pertanyaan-pertanyaan di atas perlu 
didasari oleh respons yang benar terhadap 
panggilan primer kita sebagai umat Allah.

The Primer
“Dengan apakah seorang muda 
mempertahankan kelakuannya bersih? 
Dengan menjaganya sesuai dengan firman-
Mu.” (Mazmur 119:9)

Bagaimanakah seekor domba dapat 
membedakan suara gembalanya dari 
suara-suara lain? Karena domba tersebut 
mengenali gembalanya. Demikian pula 
jika kita ingin membedakan suara Allah 
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dalam komunitas Kristen, kita juga akan 
diminta untuk saling bertanggung jawab 
(being accountable) atas pertumbuhan diri 
sendiri maupun orang lain. Di samping 
itu, dalam kaitannya dengan mengenali 
panggilan Allah, komunitas Kristen 
seperti ISCF adalah wadah di mana 
kita dapat menggumulkan mengenali 
panggilan Allah bersama-sama. 

The Specifics
Hal-hal apa sajakah yang dapat dijadikan 
pertimbangan dalam mengenali panggilan 
Allah secara spesifik dalam hidup kita? 
Setidaknya, ada 4 hal yang penting. 
Pertama, kita perlu mempertimbangkan 
bakat kemampuan (talent, ability) kita 
masing-masing. Kemampuan terbesar 
yang kita miliki seharusnya menjadi 
pertimbangan utama dalam menentukan 
bidang studi, pekerjaan atau pelayanan 
yang kita kerjakan. Namun, kadangkala 
bidang studi yang kita ambil ketika kuliah 
tidak mendukung bakat kemampuan 

dari suara-suara lain di dunia ini, maka 
kita perlu mengenal Allah secara intim. 
Tidak ada formula instan untuk mengenal 
Allah secara intim, selain melalui disiplin 
rohani yang kita jaga secara konsisten: 
membaca dan merenungkan Firman Tuhan, 
berdoa, dan bersekutu di dalam komunitas 
orang beriman. Pertama, Allah sudah 
memberikan blueprint suara-Nya di dalam 
Alkitab. Membaca dan merenungkan 
Firman Tuhan di dalam Alkitab adalah 
petunjuk untuk kita mengenali suara 
Tuhan yang sejati, di tengah-tengah 
kebisingan dunia. Kemudian doa adalah 
komunikasi kita dengan Tuhan, tidak 
hanya sekedar untuk menyodorkan 
shopping list kita kepada Tuhan, tapi 
justru belajar mendengar suara-Nya 
dalam kehidupan sehari-hari. Bersekutu 
dalam komunitas orang beriman itu 
juga penting karena Allah juga seringkali 
berbicara melalui nasihat dari saudara-
saudari seiman kita di dalam Kristus. Dari 
teologi Kristen yang kita impor dari dunia 
Barat, secara tidak sadar kita mungkin 
terpengaruh oleh paham privatisasi iman 
(privatization of faith), bahwa “Imanku 
adalah urusanku. Imanmu adalah 
urusanmu.” Dengan demikian banyak 
orang Kristen kemudian menjalani hidup 
berimannya secara tersendiri, tidak mau 
saling mencampuri urusan satu sama 
lain. Padahal kita berjalan tidak hanya 
bersama Gembala Agung kita, tetapi juga 
bersama domba-domba Allah lainnya. Di 
Pistos edisi sebelumnya, Ko Ian (Adrian 
Nugroho) sudah membagikan bagaimana 
komunitas Kristen adalah tempat di mana 
kita melatih iman dan karakter melalui 
relasi dan interaksi kita satu sama lain. Di 
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yang kita miliki. Perlu diperhatikan 
bahwa pada umumnya latar belakang 
pendidikan adalah pertimbangan yang 
penting bagi banyak perusahaan dalam 
mencari karyawan. Tetapi pada saat yang 
sama, kita dapat terus mengembangkan 
bakat kemampuan kita, sambil 
menunggu kesempatan dimana kita 
bisa menggunakan bakat tersebut 
di dalam konteks pekerjaan. Kedua, 
Allah juga menanamkan kerinduan 
(passion) yang dapat bervariasi di antara 
berbagai individu. Misalnya, sebagian 
orang memiliki kerinduan untuk 
melayani anak-anak, namun sebagian 
lain terpanggil untuk melayani remaja 
atau mahasiswa. Ketiga, Allah juga 
membuka kesempatan (opportunities) 
yang berbeda-beda untuk masing-
masing individu. Misalnya, ketika saya 
lulus dari NTU (jurusan Computer 
Engineering), saya mendaftar kerja di 
berbagai perusahaan, dan membuka diri 
untuk berbagai posisi baik programmer, 
analyst, ataupun consultant. Setelah 
berusaha (mengirimkan resume, 
mengikuti wawancara) dan menunggu 
selama beberapa bulan, akhirnya terbuka 
kesempatan dimana saya diterima 
bekerja sebagai IT analyst di suatu 
rumah sakit. Saya mempertimbangkan 
bahwa bekerja sebagai IT analyst adalah 
pekerjaan yang sesuai dengan ability 
(latar belakang pendidikan) dan passion 
(melayani orang lain) saya -di mana 
saya melayani pengguna komputer (IT) 
di rumah sakit, yaitu para suster dan 
dokter, sehingga mereka dapat melayani 
pasien secara. Dengan demikian, 
saya berkeyakinan bahwa itu adalah 

panggilan Allah bagi saya pada saat itu. 
Hal keempat, yang juga penting untuk kita 
pertimbangkan dalam mengenali panggilan 
Allah secara spesifik adalah afirmasi 
(affirmation) dari orang-orang sekitar yang 
mengenal kita dengan baik. Seperti yang 
sudah disebutkan di atas, komunitas di 
mana kita bersekutu dan bertumbuh dapat 
menolong dalam memberikan peneguhan 
tentang panggilan kita secara spesifik. 
Misalnya, jika seseorang merasa terpanggil 
untuk melayani sebagai pemimpin pujian 
di persekutuan, tentunya perlu ada 
afirmasi dari teman-teman di persekutuan 
bahwa orang tersebut memang memiliki 
kemampuan public speaking dan setidaknya 
dapat bernyanyi sesuai nada yang tepat 
untuk bisa memimpin pujian.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah 
bahwa Tuhan mungkin memimpin kita dari 
satu panggilan spesifik ke panggilan spesifik 
yang lain, misalnya: pindah tempat tinggal, 
pindah pekerjaan atau karir, ganti bidang 
pelayanan, pindah gereja, ganti jurusan, dsb, 
sesuai dengan masa dan konteks hidup kita 
pada saat itu. Akan tetapi panggilan utama 
kita sebagai anak-anak Allah, to belong to 
Christ, to be like Christ, and to follow Christ, 
tidak pernah berubah. Kiranya melalui 
tulisan singkat ini, kita dapat memiliki 
pengertian yang lebih jelas tentang makna 
panggilan Allah dalam hidup orang 
beriman, dan dapat menerapkan dasar-
dasar penting untuk memberikan respons 
dengan benar terhadap panggilan Allah 
yang utama maupun yang spesifik dalam 
kehidupan kita. 

Soli Deo Gloria.
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r e f l e k s i  p e l a y a n a n

Hallo namaku Gabriella 
Djohan, saya kuliah di 
LASALLE College of the arts, 
jurusan Fashion Media and 
Industries dari tahun 2015 – 
2018. Saya memilih jurusan 
ini karena ketertarikan dan 
passion saya di dunia fashion 
dan business, what goes 
behind the scene in the fashion 
world, what it takes to make a 
successful brand.

Cita-cita saya menjadi 
entrepreneur. Sebagai orang 
Kristen, kita dipanggil untuk 
menjadi garam dan terang 
dunia. Saya rindu supaya 
usaha yang akan saya rintis 

nantinya bukan hanya 
menghasilkan profit saja 
tapi bisa jadi berkat bagi 
orang banyak, membangun 
etika kerja dalam kantor 
yang encouraging and loving, 
sehingga dari perusahaan 
saya nantinya nama Tuhan 
bisa dipermuliakan.

Saya bergabung dengan 
SKETCH pada tahun 
pertama semester pertama 
(2015), pada waktu 
itu teman gereja yang 
mengajak saya datang 
ke SKETCH. Yang tetap 
membuat saya bergabung 
dengan SKETCH sampai 

By: Gabriella Djohan

for his 
purpose SKETCH ISCF
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akhir kuliah saya adalah ISCF SKETCH 
yang menolong saya untuk lebih dekat 
dengan Tuhan pada masa-masa sulit di 
kuliah, teman-teman di SKETCH yang 
sangat encouranging dan menguatkan 
satu dengan yang lain dalam pergumulan 
masing-masing. Saya selalu mendapat 
berkat setiap kali ikut fellowship SKETCH 
karena sharing-sharing khotbah yang 
sangat relatable untuk saya anak arts dalam 
bagaimana saya harus hidup dan bekerja 
untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi 
garam dan terang di kampus.

Kira-kira 1.5 tahun saya melayani 
sebagai exco dan di tahun terakhir saya 
dipercayakan untuk melayani sebagai 
ketua. Banyak hal yang saya pelajari selama 
pelayanan saya. Saya belajar untuk mem-
balance dengan kuliah dan pelayanan, 
punya hati yang mengasihi dan peka akan 
teman-teman SKETCH. Selain itu, saya 
juga belajar bahwa sebagai orang Kristen 
kita dipanggil untuk menjalankan amanat 
agung yang Tuhan berikan, to disciple 
all people, untuk membuat orang-orang 
semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan 
semakin berbuah dalam Kristus. Melayani 

di SKETCH adalah salah satu cara untuk 
menjalankan amanat agung yang Tuhan 
berikan. Inilah yang membuat saya setia 
untuk melayani di SKETCH sampai 
saya lulus. Saya bersyukur sekali dengan 
teman-teman exco yang semangat dan 
setia untuk melayani serta staff (Ci Yanti 
& Ko Mike) yang selalu membimbing, 
support, dan berikan masukan supaya 
pelayanan SKETCH semakin membawa 
berkat bagi banyak students. 

Untuk teman-teman mahasiswa yang 
masih kuliah, tetap semangat kuliah, 
belajar yang sungguh-sungguh, dan do the 
best untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya 
percaya bukan suatu kebetulan kalian 
bisa sekolah di Singapur dimanapun 
kampus tempat kalian belajar. 

Ada purpose Tuhan yang 
lebih besar untuk kamu agar 
nama Tuhan bisa dimuliakan. 
Karena itu, selain belajar dengan 
sungguh-sungguh, jadikan kesempatan 
selama kuliah ini juga untuk menambah 
pengenalan kalian akan Kristus dan 
menjadi berkat di kampus-kampus 
kalian. Tetap make time dan effort untuk 
datang ke fellowship ISCF kalian karena 
itu adalah komunitas yang Tuhan berikan 
agar kamu bisa semakin bertumbuh 
dalam Kristus dan semakin dikuatkan 
oleh teman-teman di ISCF kalian. Bagi 
teman-teman yang sedang melayani di 
ISCF masing-masing, tetap on fire untuk 
melayani Tuhan, it’s a privilege to serve 
God, dan segala sesuatu yang kalian 
kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan 
tidak sia-sia. God bless you all 

SKETCH ISCF
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Tell us more about what you 
are doing now in your work and 
how  it relates to our calling as 
Christians in this world.

Di pekerjaan saya yang sekarang, saya 
bertanggung jawab dalam marketing 
activities yang dilakukan perusahaan, 
which includes brand management, 
marketing materials production, 
advertisements and public relation/
communication. How this job might 
relate to God’s calling may not be very 
straightforward, but I believe that this job 
can help customers to better understand 
the products and to equip them with 
the right information before they make 
decision to purchase in order to avoid 
post-purchase disappointments. 

Sejujurnya, pada awal saya mulai bekerja, 
saya merasa sangat sulit untuk me-relate 
apa yang saya kerjakan dengan calling 

dari Tuhan. Saya selalu berpandangan 
bahwa pekerjaan yang relatable dengan 
calling dari Tuhan adalah pekerjaan 
yang mempunyai direct impact yang 
besar terhadap kehidupan orang lain, 
contohnya seperti hamba Tuhan, dokter, 
guru, scientist dll.  Namun pada saat saya 
mengikuti camp KARIS September tahun 
lalu, melalui sesi pembicara dan sharing 
kelompok, saya diingatkan bahwa our 
ultimate calling is to glorify God, dan 
melalui pekerjaan sekecil apapun, asalkan 
kita kerjakan dengan penuh tanggung 
jawab kepada Tuhan, adalah pekerjaan 
yang memuliakan Tuhan. 

Melalui sharing dengan teman2 seiman, 
saya juga diingatkan bahwa calling sebagai 
Christian di dunia pekerjaan bukan saja 
tentang pekerjaan apa yang kita kerjakan, 
namun juga bagaimana kita bisa menjadi 
garam dan terang di antara colleagues 
yang mungkin bukan orang percaya. 

SIM, Business Management with 
Communications (2012-2016)  
GROHE,  Marketing Executive

stepanie juanita

s h a r i n g  a l u m n i
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Bagaimana kita sebagai orang Kristen 
bisa menginfluence dan membawa 
perusahaan/ teman-teman kantor 
kearah lebih baik melalui attitude kerja 
yang baik. Mungkin melalui hal hal yang 
kita anggap kecil, seperti being punctual, 
being responsible in even the smallest 
tasks, being joyful amidst problems and 
not be involved in office politics and 
gossips, which may be challenging. 

What are some of the challenges you 
face in your workplace as Christians?

Challenge terbesar yang saya hadapi dalam 
pekerjaan di bidang ini adalah “to not be 
deceiving”. As a marketer, word is the major 
element of our work. Seringkali kita memilih 
kata-kata tertentu untuk memberikan image 
yang baik untuk perusahaan atau produk 
tertentu. It is very easy to claim that we are 
not telling outright lies, but a lot of the times, 
we are not presenting the whole truth either. 
Tim Keller said in one of his books, “if words 
are technically factual but stated in such a 
way to mislead, then they are still dishonest 
– perhaps even more powerfully so.” Ini 
adalah struggle yang masih sering saya hadapi, 
bagaimana untuk tetap menjadi orang Kristen 
yang menjaga integritas untuk jujur dalam 
pekerjaan. 

Although work 
is important, at 
the end of the 
day our job is not 
something that 
defines us. Our 
ultimate identity 
is still us as the 
children of God.
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How did ISCF equip you to be salt 
and light in the marketplace?

Personally, saya merasa bahwa dunia 
pekerjaan adalah one of the most 
challenging things in my life, namun juga 
adalah hal yang membuat saya semakin 
bersandar kepada penyertaan Tuhan. Saya 
sangat bersyukur karena melalui ISCF di 
masa kuliah saya, banyak hal yang saya 
pelajari di ISCF. Two main things that 
are still very applicable at workplace for 
me are “to be courageous in telling the 
truth” and “dare to be different”. Seringkali 
sebagai orang Kristen di pekerjaan dan 
disaat kita menceritakan tentang iman 

kita atau kepercayaan 
kita, teman-teman kerja 
mungkin menganggap kita 
boring, fanatik atau aneh. 
Mungkin jika bukan karena 
apa yang telah saya pelajari 
di ISCF dulu, saya masih 
akan struggle tentang hal 
ini, dan mungkin saya  
masih akan merasa tidak 
nyaman untuk berdoa 
disaat makan bersama 
teman2 non Kristen. 

How can your Christian 
community (e.g. church, ISCF 
alumni ministry) support you in 
your daily walk as a Christian? 

Saya juga sangat bersyukur karena melalui 
komunitas Kristen, baik ISCF ataupun 
OSG dari gereja, saya memiliki teman2 
seiman yang sampai sekarang masih 
menjadi tempat sharing saya dalam 
pergumulan baik tentang pekerjaan 
ataupun hal lain dalam kehidupan sehari-
hari. There are times when it felt difficult 
and painful, especially when you were 
sharing and hoping for them to agree with 
your action (when you may not actually 
be right), but what you got were rebuke 
and questions instead. However, at the 
end of the day, we realize that those are 
loving rebukes that are actually important 
to keep us in line when we are wandering 

away from Jesus. This is why the 
Christian community is important. 

Last but not least, I just want to share 
that although work is important, at 
the end of the day our job is not 
something that defines us. Our 
ultimate identity is still us as the 
children of God. Oleh karena itu, 
semoga kita bisa hidup memuliakan 
Allah baik dalam studi, pekerjaan 
ataupun kehidupan sehari-hari kita. 
As it is said in 1 Corinthians 10:31 
“So, whether you eat, or drink, or 
whatever you do, do all to the glory 
of God.”

“Be courageous 
in telling the truth” 
and “dare to be 
different”
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Tell us more about what you 
are doing now in your work 
and how  it relates to our 
calling as Christians in this 
world.
 
Thomas L. Friedman in his latest 
book Thank You for Being Late 
(Farrar, Straus and Giroux, 2016) 
told us about how smartphones has 
disrupted and accelerated the speed 
of almost everything. Working in a 
company that produces memory 
(DRAM and NAND), my work 
enables required infrastructure for 
accelerated information sharing. 
Without innovation in the design 
and manufacturing of memory, 
proliferation of smartphones will 
just not be possible. And I can go 
on telling you about how memory 
is widely used in almost everything 
without us being aware of it.

As a process development engineer, 
my responsibility is to understand 
product specifications and 
requirements, and to translate that into 
mature, efficient, and robust thin film 
(film of 1nm to 1500nm in thickness) 
deposition processes. I work closely 
with various internal stakeholders to 
develop the chemical process, and 
also with our equipment suppliers to 
design equipment that will be suitable 
for the process. Personally, I am 
very interested in and engaged with 
my work because of the intellectual 
challenges, high level of trust from 
other colleagues, and steep learning 
curve that I have been enjoying.

As a Christian, I not only believe my 
current work should contribute to the 
good of society, but I should also be 
genuinely interested and passionate in 
the work itself.

NUS, Chemical Engineering (2011-2015)
Micron Technology. Senior Engineer, 

Metals and CVD Process Development

Christian George Emor

s h a r i n g  a l u m n i
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A r t i k e l

How can your Christian 
community (e.g. church, ISCF 
alumni ministry) support 
you in your daily walk as a 
Christian?
 
I think it is important for us as 
part of the Christian community 
to constantly remind ourselves of 
our calling in this world and in the 
marketplace. Moreover, in this digital 
age, we have to be present in social 
media and the Internet to promote 
Christian values and role models. 
This way we can “saling menguatkan 
dan memberi kesaksian untuk sesama 
orang percaya” (Ibrani 12:1) dan juga 
kepada orang banyak.

How did ISCF equip you to be salt 
and light in the marketplace?
 
First, ISCF created an awareness of our 
calling as Christian, that is to actively engage 
with work and how we can and should play 
our part in redeeming the work itself. This 
awareness has at least created a gap between 
being self-centered (only take care of my 
own and/or my team’s KPIs) and ensuring 
that the work as a whole is of good quality 
and adds value to the company. The gap may 
and will always be there, but I believe that 
identification of the gap is always the first 
step towards resolution.
 
Second, ISCF could not emphasize more the 
importance of mission, and how it is actually 
the calling of every single Christian. Lastly, 
ISCF encourages me to be rooted in Christ 
and to always pursue spiritual growth.

What are some of the 
challenges you face in your 
workplace as a Christian?
 
One challenge is how people will be 
able to associate the positive things 
about me with being a Christian. 
It is worrying to see some sort of 
hostility towards Christianity, and 
furthermore, with the increasingly 
demanding workload given to us, 
opportunities to share about Christ 
with colleagues and lunch buddies 
have diminished as well. In terms of 
integrity as a Christian, sometimes it 
is also hard to consciously choose to 
do the right thing when there could 
be millions of justifications that can 
be made to choose to do otherwise. I 
think I need to get my priorities right, 
and evaluate  how my daily decision-
making reflects my priorities in life.

We have to be present 
in social media and 
the Internet to promote 
Christian values and 
role models.



Bulan Juni/Juli adalah masa liburan 
bagi SIM ISCF, karena sebagian 
besar mahasiswanya yang kuliah di 
University of London (UOL), baru 
akan masuk kuliah lagi akhir Agustus/
awal September. Akan tetapi, pengurus 
baru SIM ISCF yang diketuai oleh Helena 
Melvin, bersama beberapa pengurus yang 
tidak pulang ke Indonesia, berinisiatif 
untuk mengadakan outing liburan, 
khususnya buat sebagian mahasiswa baru 
(bridging students) yang sudah datang ke 
Singapura dan mahasiswa-mahasiswa dari 
universitas-universitas lain di SIM (seperti, 
University of Wollongong, RMIT, dll).
 
Outing ISCF, akhirnya diadakan pada 
hari Kamis sore, 19 Juli 2018 di daerah 
Henderson Waves dan sekitarnya. Kami 
bersyukur ada 16 mahasiswa dan alumni 
yang ikut outing ini. Kami tidak menyangka 
jumlahnya sebanyak ini, mengingat ini 
periode liburan. Berawal dari Henderson 
Waves, kami berjalan menyusuri Telok 
Blangah Hilltop Park, Forest Walk, dan 
mengakhirinya di Alexandra Arch. 
Sepanjang perjalanan, peserta dibagi 
menjadi 4 grup dan mengikuti Selfie 
Challenge, dimana mereka diberikan 
satu daftar benda, hewan, ataupun aksi 
tertentu, yang mereka harus potret. Peserta 

juga menikmati berbagai snacks yang 
disediakan pengurus. Setelah hampir 
2 jam berjalan, outing diakhiri dengan 
makan malam bersama di Alexandra 
Retail Centre (ARC).  
 
Kami bersyukur, bukan hanya untuk 
jumlah yang datang, tapi juga bahwa 
hampir semua yang ikut outing 
baru pertama kali ikut kegiatan SIM 
ISCF. Sebagian dari mereka juga 
bukan dari latar belakang Kristen. 
Puji Tuhan, ada kesempatan dimana 
para pengurus bisa menjangkau, 
berkenalan, dan berinteraksi dengan 
mahasiswa-mahasiswa baru ini. Kami 
berharap ini menjadi awal yang baik 
untuk membangun pertemanan 
yang real dan sungguh. Banyak dari 
peserta mengatakan bahwa mereka 
mau datang lagi pada acara-acara SIM 
ISCF berikutnya. Acara kebersamaan 
berikutnya adalah NoBar (Nonton 
Bareng) “God is Not Dead” pada 
tanggal 2 Agustus di kampus SIM.

Outing SIM ISCF

Embrace the 
New Waves

s h a r i n g  k a m p u s
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After a long and arduous semester, NTU Indonesian 
Students’ Christian Fellowship (ISCF) closed the academic 
year with a retreat themed “Apalah Arti Hidup?”  from 14–
17 May. Many of us ponder on this question, especially in 
our years trying to fit ourselves into the society as Christian 
adults. 

We are really grateful to have FES staff workers Victor 
Wibowo and Lisman Komaladi, as well as Ricardo Borges 
from IFES to speak in our sessions. The sessions started 
with a reflection on the book of Ecclesiastes, in which we 
question the author’s view on life. There was also a session 
on “Memento Mori” – in which we ponder about death; how 
we should live our lives knowing it’s limited and what should 
our view on death be. 

The retreat then closed with a session on how to be “normal”. 
In a society where everybody wants to be extraordinary and 
outstanding, it’s unusual to entertain the idea of not being 
one. However, the session concludes that being normal 
means going back to God’s original design – created for His 
glory and to be children that He can be proud of. 

The retreat provided us with a safe space to discuss things 
that we have to consider in the process of adulting. Many a 
time we get more questions than answers, confusion than 
clarity. Yet, these questions are the ones that contribute to 
our growth by helping us to doubt our doubts and to believe 
our beliefs. 

I am really grateful to be able to join this camp, and I hope 
that more ISCF members will be prompted to ask more 
questions of their lives so as to grow and be molded into 
“normal” people according to God’s original grand design. 

Apalah Arti 
Hidup? 
NTU ISCF Camp

Oleh: Natasha Soejanto

NTU Accountancy, Graduated

s h a r i n g  k a m p u s



This year’s NUS ISCF camp theme was 
Chasing Rainbows: Finding Joy in the 
Journey. The camp committee felt that 
this theme would fit the needs of Christian 
students as we are often blinded by 
worldly pleasures (getting good grades, 
being popular, etc). The phrase ‘Chasing 
Rainbows’ is associated with unrealistic 
pursuits. We enjoy the pleasures in life 
but over time, the things that once gave 
us happiness become meaningless, failing 
to fill the voids in our hearts. In the Bible, 
God gave Noah a rainbow as a sign of the 
covenant between Him and mankind. 
While most of us already know this 
promise, it’s often difficult to treasure it in 
our everyday lives. That is why we wanted 
to rediscover ourselves and set joyfulness 
as our default state of mind.

It was a 4D3N camp held from 14¬–17 
May 2018, equipped with seven different 
sessions related to ‘joy’, games, and a 
movie screening. All the sessions were 
very insightful for me. I looked back and 
realised I still do seek worldly pleasures 

over God in hard times. Sometimes, I also 
let other people define who I am, and this 
is the sole cause of me not being joyful. As 
Christians, we are created in the image of 
God and only God defines our identity. Our 
worth is in Christ. When we realise that, we 
will know God truly loves us for who we are, 
and this will bring us true joy.

Serving with the other camp committee 
members to organise this year’s camp and 
being in the camp itself has taught me a 
lot. At first, I was hesitant to take up the 
vice-head role for the camp because I felt 
incapable and lacking in a lot of ways. But 
then I realised, it was actually a privilege 
for me to serve in the ISCF camp and 
eventually bring glory to God. As time 
went by, I felt joyful serving with the others, 
because of how God guided us through all 
the challenges to make this a camp that was 
a blessing to other people. It was also a joy 
to see ISCF camp participants gather and 
have fellowship with one another.

Oleh: Listya Nuansa Putri

NUS Chemistry, Year 3

Chasing 
Rainbows
NUS ISCF Camp
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A r t i k e l

“I am the vine; you are the 
branches. If you remain in 
me and I in you, you will 
bear much fruit; apart from 
me you can do nothing.”
John 15:5

1. Bersyukur buat acara outing yang 
boleh Tuhan berkati dan doakan buat 
pertemanan yang bisa terus dibangun 
sesudahnya.
2. Bersyukur buat dua KTB putri 
yang baru terbentuk. Ada 7 mahasiswi 
yang telah bersedia buat ikut KTB. 
Doakan juga buat 2 alumni yang akan 
memimpin KTB ini.
3. Doakan buat rencana pelayanan 
semester depan. Dari 6 pengurus, 
hanya 2 yang ada di Singapura 
saat ini, sehingga lumayan sulit 
untuk bertemu dan membicarakan 
rencana pelayanan. Doakan buat 
Helena sebagai ketua yang akan 
mengkoordinasikan semua ini.

POKOK DOA

SIM ISCF:

NTU ISCF:

1. For the Word that has been planted 
in our hearts so that it may grow and be 
sowed as we roam the waves of life
2. So that we may grow in our faith not 
by accepting blind claims but to question 
our doubts and believing our beliefs.
3. So that we may continue tirelessly to 
seek and remember our Creator in the 
days of our youth, to fear the Lord and to 
keep His commandments, and to pour 
out our lives as a drink offering during 
our limited time on this Earth.

NUS ISCF:

1. Pray so that NUS ISCF will always 
treasure the covenant written in her 
Lord’s blood and not any other idols. 
And so God will grant NUS ISCF 
members power and boldness in 
bringing and proclaiming the good news 
of this new covenant to the campus. 
2. Pray that more people in ISCF will 
be eager and realise what a privilege that 
they have to serve God’s work through 
ISCF for the glory of God. Especially for 
the recruiting of committee members.
3. As NUS ISCF is welcoming new 
freshies into the fellowship, pray that 
God will use ISCF in reaching out to the 
freshies. Pray that NUS ISCF can be a 
warm community reflecting God’s love 
and yet also a community that proclaims 
the gospel boldly (with love also, but 
without watering down the message)

18
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SURAT 
DOA STAFF

Empat bulan sudah lewat sejak Rika mulai 
mengambil sabbatical leave nya. Tinggal 2 
bulan lagi dan Rika akan kembali. Ketika 
plan tentang sabbatical leave ini mulai 
dibicarakan dan kemudian dijalankan, saya 
lumayan takut dan gentar karena belum 
pernah harus melalukan segala pelayanan 
di Esther Network sendirian. Benar-benar 
tanpa kekuatan dan kasih setia-Nya rasanya 
akan sulit sekali melewatinya. Bersyukur 
pada Allah yang setia, Dia tidak pernah 
meninggakan saya sendirian.

Mungkin hal yang paling sulit dan 
kehilangan bukan soal pekerjaan yang 
makin banyak dan menumpuk tetapi lebih 
tidak adanya teman diskusi dan sharing 
yang benar-benar mengerti perjuangan 
dalam pelayanan ini. Saat-saat ini saya 
belajar untuk banyak berdoa bertanya pada 
Tuhan dan bergantung pada-Nya.

Psalms 148:13. Let them praise the name of 
the Lord, for his name alone is exalted; his 
splendor is above the earth and the heavens.
Ayat di atas mengingatkan saya tentang 
kemegahan dan keagungan alam ciptaan 
Tuhan di Nepal. Betapa mulianya Tuhan 
dan segenap alam ciptaan-Nya tunduk 

s u r a t  d o a  s t a f f

memuji Dia. Bersyukur untuk waktu 
istirahat dan penyegaran yang Tuhan 
berikan. Perjalanan 8 hari naik dan turun 
Annapurna Base Camp benar-benar 
menjadi waktu sejenak berpisah dari 
kota dan segala hingar bingarnya. Purely 
enjoy the magnificent snow mountain view. 
Really amazing. Bukan tanpa kesulitan 
tersendiri ketika melalui semuanya, jari-
jari kaki yang sakit dan penuh blisters 
ikut menemani. Tanpa Tuhan yang 
menjawab doa dan beri kekuatan rasanya 
tidak mungkin bisa menyelesaikan dan 
menikmati perjalanan naik dan turun 
gunung 4,130m.

Bersyukur juga untuk waktu bersama 
keluarga di akhir Juni kemarin ketika 
mereka datang ke Singapura. Bersyukur 
Tuhan masih beri mereka kesehatan dan 
biarlah Tuhan yang terus jaga mereka.

Fonny
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Bersyukur untuk kedekatan yang bisa 
terjalin dengan mahasiswa-mahasiswa 
yang dimuridkan melalui KTB, baik 
dari NTU, MDIS, maupun PSB. Untuk 
pelayanan MDIS/PSB yang saat ini 
tidak mengadakan persekutuan, wadah 
KTB menjadi satu-satunya wadah untuk 
bertemu dan membina mahasiswa. 
Pergumulan yang dihadapi saat ini adalah 
memikirkan bagaimana mendorong 
mahasiswa-mahasiswa yang sudah dibina 
ini untuk mengembangkan persekutuan 
di kedua kampus ini. Berharap mereka 
memiliki kerinduan akan ada mahasiswa-
mahasiswa lain yang dapat dijangkau dan 
dibina melalui gerakan mahasiswa ini.

Untuk pelayanan di NTU, bersyukur 
untuk dua hal. Pertama, terbentuknya 
Exco 2018/2019 sekalipun dalam 
prosesnya ada beberapa hal yang tidak 
terduga. Kedua, camp NTU yang berjalan 
di bulan Mei yang lalu dimana ada 
sekitar 20 lebih mahasiswa yang diajak 
untuk memikirkan arti hidup. Berharap 
melalui camp ini membawa dampak 
yang signifikan untuk mahasiswa yang 
sudah mengikutinya. Di tahun ajaran 
yang baru di NTU, setidaknya 2-3 orang 

ASW pendamping akan dilibatkan 
untuk mendukung pelayanan. Berharap 
hal ini akan meningkatkan efektivitas 
pelayanan disini.

On the side note, ada kemungkinan saya 
akan dipercayakan bidang pelayanan 
yang baru dalam satu semester ke 
depan. Bila semua berjalan sesuai 
dengan rencana, maka akan ada banyak 
pembelajaran baru di dalam prosesnya.  

Mohon dukungan doa teman-teman:
•	 Untuk pengembangan pelayanan di 

MDIS dan PSB, khususnya untuk 
menggerakkan mahasiswa untuk 
memulai kembali persekutuan 
untuk menjangkau lebih banyak 
mahasiswa.

•	 Hubungan yang solid antara 
staf, ASW, Exco, pengurus, dan 
keseluruhan anggota NTU ISCF 
untuk boleh menggerakkan 
persekutuan ini yang seharusnya 
dijalankan dengan mendorong 
inisiatif mahasiswa.

•	 Bidang pelayanan baru yang akan 
di-explore supaya boleh terus 
efektif dalam pelayanan.

Vibo



Dalam satu renungan yang baru-
baru ini saya dengar, pembicaranya 
menanyakan satu pertanyaan, ”How are 
you?” Pertanyaan itu sejenak menangkap 
perhatian saya dan membawa ke dalam 
perenungan ke belakang. Banyaknya 
meeting dan hal-hal yang perlu di-follow 
up enam bulan ke belakang sangat men-
drain saya. Dan itu jarang saya bawa ke 
dalam perenungan lebih jauh dalam inner 
life saya, asking ”how am I?”

Saya merasa, jarangnya menanyakan 
hal tersebut kepada diri, sering menjadi 
alasan kita ragu, takut dan enggan 
untuk membayangkan tanggung jawab 
di depan. Saya bersyukur, beberapa 
minggu ke belakang (di mana kampus-
kampus sedang libur) boleh menjadi 
waktu saya menilik lagi pertanyaan di 

Darryl

1 Chronicle 16:34
Give thanks to the Lord, 
for he is good; 
his love endures forever.  

atas; perenungan yang mengizinkan 
perspektif baru, memberi signifikansi 
dari hal-hal dan perasaan yang saya 
alami serta memperkokoh saya dalam 
persiapan menjalankan tanggung-jawab 
di depan. 

Pokok doa saya :
•	 Supaya kita bisa memasukkan 

momen-momen perenungan 
seperti di atas ke dalam rythm hidup 
kita, yang boleh meng-energize 
keseharian kita. 

•	 Untuk courage to own dan 
menjalankan peran baru yang 
diberikan kepada saya sebagai Head 
of Ministry mulai tengah tahun ini.
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Staff Update: Adrian Nugroho is taking sabbatical leave from 1 
April 2018 till 31 March 2019. During this period, he plans to take 
more TTC (Trinity Theological College) classes that lead to an 
M.T.S (Master of Theological Studies) degree, as well as to rest and 
rejuvenate (including some short traveling trips to some countries 
/ regions in Indonesia with parents) and to explore the possibility 
of teaching engineering part-time somewhere in Singapore.

Ian



Rekan-rekan sepelayanan yang terkasih 
dalam Kristus,

Pujian dan syukur kami panjatkan, 
saya dan keluarga, bagi Tuhan kita yang 
selalu memberkati dan mencukupkan 
segalah keperluan kami. Tidak hanya 
demikin, Tuhan juga yang menaruh 
konviksi dan hikmat bagi pelayanan 
saya, baik di FES, di gereja, di keluarga, 
dan di berbagai situasi. Kami sekeluarga 
bersyukur atas kesempatan liburan 
bersama di Indonesia di masa Lebaran 
bulan Juni lalu. Naiah dan Niel sangat 
menikmati kunjungan ke beberapa kota 
di Jawa Tengah, sekaligus mengunjungi 
keluarga kami yang jarang kami kunjungi 
selama ini. Juga bersyukur bahwa kedua 
anak tetap terjaga kesehatannya selama 
liburan, sehingga sekembalinya kami ke 
Singapura, Naiah bisa kembali masuk 
sekolah tanpa berhalangan.

Dalam pelayanan saya di gereja Reformed 
Evangelical Church Singapore, saya 
baru saja diberikan kepercayaan untuk 
memulai pelayanan kepada anak-anak 
remaja (youth). Secara jujur ini adalah 
area pelayanan yang tergolong baru 

untuk saya pribadi, karena walaupun 
pernah beberapa kali berkotbah 
kepada persekutuan (komisi) remaja 
di gereja-gereja lain, akan tetapi saya 
sendiri belum pernah menggembalakan 
kalangan remaja secara khusus. Doakan 
kiranya Tuhan memberikan saya hikmat 
untuk memulai pelayanan di kalangan 
remaja dan dapat melayani mereka 
secara efektif untuk menolong mereka 
bertumbuh dalam iman, pengertian dan 
pelayanan bagi Tuhan.

Perkataan Tuhan Yesus bahwa tuaian 
memang banyak tetapi pekerjanya sedikit 
(Matius 9:37) terbukti sebagai nubuatan 
yang terus dialami di sepanjang masa, 
termasuk dalam pelayanan FES IM saat 
ini khususnya. Dengan ini saya mengajak 
rekan-rekan sekalian untuk berdoa 
bersama-sama dengan tim staff dan 
Working Committee FES IM kiranya Allah 
membangkitkan dari antara mahasiswa 
dan alumni ISCF, mereka yang terbeban 
untuk melayani penuh waktu sebagai 
pekerja lapangan (field staff) dalam 
pelayanan mahasiswa FES IM. 

“Karena itu mintalah kepada tuan 
yang empunya tuaian, supaya Ia 
mengirimkan pekerja-pekerja untuk 
tuaian itu.”  (Matius 9:38)

Mike
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Laporan Keuangan FES IM 
(Jan 2018 - Jun 2018)

“The Lord is my shepherd; I shall not 
want. He makes me lie down in green 
pastures. He leads me beside still waters. 
He restores my soul. He leads me in paths 
of righteousness for his name’s sake. Even 
though I walk through the valley of the 
shadow of death, I will fear no evil, for you 
are with me; your rod and your staff, they 
comfort me.” – Psalm 23:1-4

Berkat Tuhan sepanjang tahun 2018 terasa 
nyata. Apabila dibandingkan dengan 
tahun 2017 silam, hingga pertengahan 
tahun 2018 ini keuangan FES-IM 
terbilang relatif stabil. Sampai bulan Juni 
2018, keuangan FES-IM ditutup degan 
total surplus $9,801.86.

Bahwasanya, Tuhan sedang menuntun kita 
melalui padang rumput hijau dan air yang 
tenang. Walau pun demikian kita mau tetap 
bersandar kepada Tuhan, sehingga saat 
kita sedang melewati “lembah kekelaman”, 

Surat Doa Divisi Keuangan untuk PISTOS Jan 2018 – Jun 2018
1. Berdoa agar pelayanan FES-IM terus dipakai Tuhan untuk menjadi 

saluran berkatNya.
2. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sampai pertengahan tahun 2018.
3. Berdoa agar Tuhan menggerakan lewat donatur-donatur baru.

kita bisa tetap beriman dan berpegang 
padaNya. Kiranya di masa baik maupun 
buruk, Tuhan tetap memakai pelayanan 
ini demi kemuliaan nama-Nya.

Blessed is the man who trusts in the Lord, 
whose trust is the Lord. He is like a tree 
planted by water, that sends out its roots 
by the stream, and does not fear when heat 
comes, for its leaves remain green, and is 
not anxious in the year of drought, for it 
does not cease to bear fruit.” – Jeremiah 
17-7-8
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Pistos terbit dua kali setiap tahunnya, dengan tujuan 
membagikan informasi terkini mengenai perkembangan 
pelayanan FES Indonesian Ministry dan mendorong 
pemikiran yang lebih mendalam dan luas mengenai 
berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kehidupan 
dan kesaksian orang Kristen.

FES is an interdenominational Christian organization that 
seeks to reach, nurture and equip tertiary students in 
Singapore to be a faithful evangelical witness on campus 
and in society, making and building disciples of Jesus 
Christ who will be effective salt and light in the world.


