TATA IBADAH
Dies Natalis STT INTIM Makassar ke-69
Tahun 2017

GEREJA KRISTEN PROTESTAN DI BALI
1. PANGGILAN BERIBADAH
P : Allah itu Mahakasih, Mahabenar, dan Mahasetia! Karena
kemurahan-Nya, kita
bisa berkumpul pada saat ini untuk memuliakan-Nya. Kiranya hati
kita tertuju hanya pada-Nya dan senantiasa mengagungkan-Nya.
J : Benarlah untuk selama-lamanya kasih Allah bagi kita !
P : Allah itu Mahakasih, Mahabenar, dan Mahasetia! Karena
kemurahan-Nya, STT
INTIM Makassar telah hadir dan berkarya demi hormat dan
kemuliaan-Nya selama 69 tahun.
Mari kita bersyukur dan bersama-sama merayakan keagungan
Allah.
J : Benarlah untuk selama-lamanya kasih Allah bagi kita !
P : Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, bahkan penolong
bagi kita. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun ada banyak
tantangan yang datang silih berganti dalam hidup ini. Oleh sebab
itu, marilah kita bersukacita dan bersyukur atas segala karya dan
kebaikan-Nya bagi kita dengan berdiri dan menyanyikan:
(Jemaat Berdiri)
2. Menyanyi KJ 10 : 2 & 5 “Pujilah Tuhan, Sang Raja”
2. Pujilah Tuhan; segala kuasa pada-Nya!
Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya!
Tiada terp'ri yang kepadamu dib'ri;
tidakkah itu kaurasa?
5. Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi!
Semua mahluk bernafas, iringilah kami!
Puji terus Nama Yang Maha Kudus!
Padukan suaramu, Amin.
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3. VOTUM DAN SALAM
PF
: Sidang Jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita
berada
Dihadapan-Nya. Marilah merendahkan diri dihadapan-Nya dan
mengaku dengan bersama-sama mengucapkan :
PF+J : Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya.
PF
: “Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
kepada Saudara.”
J
: Salam sejahtera bagi Saudara juga.
PF+J : 1 . / 1 . //
A - min.
(Jemaat Duduk)
4. INTROITUS
PF Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya: "Sesungguhnya aku telah
mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari
bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan
kebenaran berkenan kepada-Nya. (Kis. 10:34-35)
5. PUJIAN PBA 142 “MenyenangkanMu”
Tuhan ku mau menyenangkanMu
Tuhan bentuklah hati ini
jadi bejana untuk hormatMu
cemerlang bagai emas murni
##

MenyenangkanMu senangkanMu ]
hanya itu kerinduanku
] 2x

Tuhan ku serahkan hatiku
semua ku berikan padaMu
kuduskan hingga tulus selalu
agar aku menyenangkanMu

##

6. PEMBACAAN MAZMUR (Mzm. 145:14-21)
P : TUHAN itu penopang bagi semua orang yang jatuh
J : dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
P : Mata sekalian orang menantikan Engkau,
J : dan Engkaupun memberi mereka makanan pada waktunya;
P : Engkau yang membuka tangan-Mu
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dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.
TUHAN itu adil dalam segala jalan-Nya
dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya.
TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya,
pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan.
Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan akan Dia,
mendengarkan teriak mereka minta tolong dan
menyelamatkan mereka.
TUHAN menjaga semua orang yang mengasihi-Nya,
tetapi semua orang fasik akan dibinasakan-Nya.
Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada TUHAN
dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus
untuk seterusnya dan selamanya.
Haleluya!
Amin.

7. DOA SYUKUR DAN PENGAKUAN DOSA
PF ……………..
8. PUJIAN : NKB 10 : 1 & 3“Dari Kungkungan Malam Gelap”
1. Dari kungkungan malam gelap, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah;
masuk ke dalam t’rang-Mu tetap; Yesus, ‘ku datanglah.
Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib.
Dan kurindukan dosaku raib, Yesus, ‘ku datanglah.
3. Dari gelisah, angkuh, sesat, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah;
masuk ke dalam naungan berkat, Yesus, ‘ku datanglah.
Dari kecewa, hati sendu, masuk ke dalam t’rang kasih-Mu
dan sukacita pun milikku, Yesus, ‘ku datanglah.
9. BERITA ANUGERAH
PF Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini , sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal. (Yohanes 3: 16)
(jemaat menyambut dengan berdiri, bersalaman dan mengatakan :
“Tuhan Mengasihi dan Mengampuni Kita)
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10. PETUNJUK HIDUP BARU
(Jemaat Berdiri)
PF “Jikalau seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci
saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak
mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi
Allah, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia:
Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
(1 Yohanes 4 : 20-21)
11. PUJIAN NKB 21: 1 & 2 “Ku diberikan Kidung Baru”
1. 'Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku:
irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu.
Ref. : Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku.
2. ‘Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku;
segala dosaku dihapusNya, hingga baru kidungku.

Ref. :
(Jemaat Duduk)

12. PELAYANAN FIRMAN TUHAN
a. Doa
b. Pembacaan Alkitab : Mazmur 5 : 5 – 7
c. Khotbah
Tema : Menabur Wacana Berteologi Demi Tatanan Kehidupan
Bersesama didalam dan Bersama Masyarakat
d. Saat Teduh
13. PENGAKUAN IMAN RASULI …
P ………

(Jemaat Berdiri)

14. PUJIAN KJ 280 : 1-3 “Aku Percaya”
1. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh Sabda kita kenal:
Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
2. Aku percaya Put’ra TunggalNya yang disalibkan di Golgota,
yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang.
3. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus.
Aku percaya G’reja yang esa; ‘ku jadi suci di dalamnya.
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(Jemaat Duduk)
15. DOA SYAFAAT
PF …….
16. PERSEMBAHAN
P Marilah kita memberi persembahan dengan mengingat Firman
Tuhan dari Mazmur 50:23: Siapa yang mempersembahkan syukur
sebagai korban, ia memuliakan Allah, siapa yang jujur jalannya
keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadaNya.
(Pada Ibadah ini dijalankan kolekte khusus kantong warna biru
guna membantu Korban Bencana Erupsi Gunung Agung di Bali)
17. PUJIAN PBA 39 “Betapa Hatiku”
Betapa hatiku, berterima kasih Yesus
Kau mengasihiku, Kau memilikiku
Hanya ini Tuhan persembahanku
Segenap hidupku, jiwa dan ragaku
S'bab tak kumiliki harta kekayaan
Yang cukup berarti 'tuk kupersembahkan
Hanya ini Tuhan permohonanku
Terimalah Tuhan persembahanku
Pakailah hidupku sebagai alatMu
Seumur hidupku
18. DOA PERSEMBAHAN
P……….

( Jemaat Berdiri)

19. PUJIAN PENUTUP KJ. 432 : 1& 2 “JIKA PADAKU DITANYAKAN”
1. Jika padaku ditanyakan apa akan kub’ritakan
pada dunia yang penuh penderitaan,
‘kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin,
pembebasan bagi orang yang ditawan,
yang buta dapat penglihatan, yang tertindas di bebaskan;
sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba.
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.
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2. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan
pada dunia yang penuh dengan cobaan,
aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya
menyampaikan kasih Allah yang sejati.
T’lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug’rah,
kes’lamatan dalam Kristus, PuteraNya.
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.
20. PENGUTUSAN DAN BERKAT
PF Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan
lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar serta
terimalah berkat Tuhan “ Tuhan memberkati engkau dan
melindungi engkau; Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
J

(Jemaat Duduk)
Keterangan :
P
: Majelis yang ditugaskan dalam akta liturgi tersebut.
J
: Jemaat
PF
: Pelayan Firman
PBA : Pujian Bagi Allah
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CIKAL BAKAL STT INTIM
• Pada tanggal 15 – 25 MAret 1947 diadakan konperensi Gereja-gereja dan Zending di Indonesia bagian Timur. Konfrensi
yang dilaksanakan di Malino tersebut bersepakat untuk mendirikan Majelis Usaha Bersama Gereja-gereja Kristen dan
berpusat di Makassar. Majelis Usaha Bersama ini bertugas mendirikan Yayasan untuk mengelola suatu Perguruan
Theologia yang semula disebut Sekolah Pendeta Makassar.
• Yayasan Perguruan Theologia yang semula bernama : Stichting Voor Theologish Onderwijs in Oost Indonesia didirikan
dengan akte notaris No.16 di hadapan Notaris Bruno Ernest Dietz, Notaris di Makassar, tanggal 13 September 1947.
Akte ini sudah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir 05 Desember 2007.
• Berhubung lokasi belum siap di Makassar, sementara kebutuhan akan Tenaga pelayan (pendeta) sudah mulai mendesak
maka untuk sementara Sekolah Pendeta mulai dibuka di Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan pada tanggal 18
September 1948.
• Pada mulanya sekolah ini dikenal dengan nama Sekolah Pendeta yang mendidik calon pelayan pribumi menjadi gembala
atau pengantar jemaat-jemaat di Indonesia bagian Timur
• Ciri khas STT INTIM yaitu Sekolah Pendeta, Indonesianisasi dan oikumenis. Didirikan dan didukung oleh semua Gereja
di Indonesia Bagian Timur dengan kata lain milik Gereja-gereja di Indonesia Bagian Timur.
MENGAPA MAKASSAR?
Konfrensi Malino menetapkan Makassar dengan pertimbangan :
• Kota Makassar sangat strategis baik secara politik, social, budaya, ekonomi dan transportasi.
• Makassar adalah ibukota Indonesia Timur ; pintu gerbang untuk Indonesia Timur, pusat kegiatan pemerintahan,
perdagangan, pendidikan dan pengembangan agama-agama terutama dengan islam, pengaruh komunisme sudah mulai
muncul.
• Sekalipun belum ada tempat dan gedung yang pasti di Makassar tetapi kerinduan untuk belajar dan menyelesaikan
studinya di Makassar begitu kuat sehingga pada tanggal 18 September 1952, sebagian siswa yakni siswa tingkat IV
sudah mulai kuliah di Makassar.
DARI SEKOLAH PENDETA KE STT INTIM
• Sekolah Pendeta pada mulanya menerima tamatan SMP dengan lama studi 4 tahun.
• Akademi Theologia, dengan lama studi 6 tahun.
• Penerimaan lulusan SMA dimulai pada tahun 1964/1965, lama studi 4 tahun untuk memperoleh gelar Sarjana Muda
Theologia (Sm.Th)
• Jenjang pendidikan Stratum Satu (S1) sejak tahun 1970.
• Terminal Sarjana Muda Theologia ditiadakan sejak tahun 1980.
• Penerapan Sistem Satuan Kredit Semester diberlakukan sejak tahun 1979.
• Program Study Pendidikan Agama Kristen dibuka tahun 1978 dibawah paying Departemen Agama RI.
PROGRAM PASCASARJANA THEOLOGIA
• Jawaban tuntutan kualitas SDM baik dalam jemaat maupun masyarakat.
• Keputusan Musyawarah Gereja-gereja pendukung sejak 1992, tetapi baru bisa dimulai pada tahun 1997, dengan
konsentrasi sejarah gereja.
• Keputusan Musyawarah Gereja-gereja Pendukung tahun 2004 dan Sidang tahunan 2005, program pascasarjana ini
dikembangkan dalam dua jalur yaitu jalur akademik (M.Th) dan jalur professional (M.Min), sudah diakreditasi dan
mendapat izin operasional dari Badan Konsorsium Ilmu Teologi Kristen Departemen Agama RI.
VISI DAN MISI
a. Visi Kelembagaan :
• Pada tahun 2020 STT INTIM MAKASSAR, menjadi salah satu pusat (unggulan) pendidikan, pengembangan dan
pemikiran ilmu Theologia dengan dukungan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang handal dan
relevan dengan konteks dan perkembangan dan kebutuhan gereja-gereja di Indonesia; pusat pembinaan dan
pendiidikan kader-kader pemimpin – pelayan, yang memiliki kemampuan dan keterampilan mengembangkan
kepemimpinan dan pelayanan utuh dalam masyarakat majemuk dan modern.
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6.

b. Visi Keluaran
• Keluaran STT INTIM adalah kader-kader pemimpin yang mempunyai kemampuan dan keterampilan
mengembangkan pemikiran Theologia Kristen Alkitabiah dan kontekstual, mengembangkan pelayanan dan
kepemimpinan gereja yang kreatif, dinamis, komunikatif, oikumenis dan kritis dalam masyarakat majemuk dan
berkembang cepat. Pelayan-pemimpin yang bertheologia dan thelogy yang melayani dan pemimpin.
c. Misi
• Menjalankan fungsi pendidikan tinggi di bidang teologi, mendidik kader pemimpin-pelayan gereja dan masyarakat
yang memiliki kualitas berimbang dan sinergis : academical, practical, dan spiritual, dapat mengembangkan
teologi Kristen, alkitabiah, kontekstual dan oikumenis.
• Medidik calon pelayan dan pemimpin yang bertumbuh dalam iman dan beribadah kepada Yesus Kristus yang
adalah Tuhan dan Juruselamat Dunia Kepala Gereja
• Melaksanakan program pendidikan/pembinaan bagi warga jemaat dan fungsionaris gereja.
• Visi dan Misi itu adalah visi dan misi gereja – gereja pendukung yang ditinjau (dievaluasi) setiap empat tahun.
Itulah yang dijabarkan ke dalam kurikulum.
KEKUATAN DAN PELUANG
• Didukung 20 Gereja Pendukung dan 4 Gereja simpatisan.
• Anggota Persekutuan Sekolah-sekolah Tinggi Teologi Indonesia dan Perhimpunan Sekolah-sekolah Teologi Asia
Tenggara.
• Minat mahasiswa meningkat setiap tahun
• Kampus yang luas (2,6 ha), ruang kuliah S-1 dan S-2, Kapel, Perpustakaan dengan manajemen dan koleksi yang
sangat baik serta asrama Putra dan Putri dengan daya tamping 200 orang.
• Dukungan Alumni sudah lebih dari 1000 orang tersebar di gereja jemaat dan lembaga-lembaga lain di dalam maupun
di luar negeri.
• Dukungan jemaat-jemaat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya.
• Meningkatnya kebutuhan tenaga pelayan dan pemimpin yang memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan dan
Spiritual yang kokoh dalam jemaat dan masyarakat.
• Meningkatkan kerinduan dan kebutuhan warga jemaat, individu dan kelompok mengikuti pendidikan teologi
kontekstual dan terapan come structure dan go structure.
• Kebutuhan tamatan sekolah teologi baik S1 maupun S2 pada lembaga di luar gereja, pemerintah dan swasta.
• Kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan tinggi swasta maupun negeri seperti : UGM Yogyakarta, UIN
Makassar, Vancouver School of Theology, Kanada.
• Kerjasama dengan lembaga Kristen dan non Kristen seperti : PGI, PGIW, LAI, toko buku BPK GM, Jemaat-jemaat di
Makassar dan sekitarnya.

IN CHRISTO LUX MUNDI CRESCIT
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