Mission Trip STT Intheos
Pada akhir semester genap tahun
ajaran 2016/2017, sebuah tim pelayanan
yang dimentori oleh dosen Evan Siahaan
mengadakan perjalanan misi (mission trip)
ke beberapa wilayah di Sulawesi Selatan,
dari 17 Juni hingga 15 Juli 2017. Tim terdiri
dari empat orang mahasiswa, yakni: Abe
Nego, Deva Petra, Yuliana Christian dan
Albert Saragih. Tim tiba di Makassar untuk
transit di GSJA Eben Haezer yang digembalakan oleh alumni Pdt. Yusak Lempoy
dan Nonik Yemni, dan melanjutkan perjalanan menuju Palopo untuk memulai
pelayanan. Tim melakukan pelayanan di GSJA Talitakum Palopo dan pada acara
Mini Youth Camp wilayah 3 GSSJA BPD Sulselbatra. Selain itu tim juga
berkesempatan melayani di GSJA Bukit Sion Lamasi yang digembalakan oleh
alumni Pdt. Supriadi. Setelah itu tim juga melakukan pelayanan di GSJA Nehemia
Sorowako yang digembalakan Pdt. Daslan Situmeang dan ibu Susan Tarigan,
serta GSJA Eben Haezer Wasuponda.
Tim
melanjutkan
pelayanan di daerah
Tana Toraja, seperti
GSJA
Rantepao,
GSJA Lokko Uru,
Pangala dan GSJA Sangalla. Pelayanan tersebut
menjadi sebuah stimulasi bagi para mahasiswa
untuk memiliki beban yang lebih lagi terhadap
pelayanan yang ada di daerah. Perjalanan dengan
medan yang amat menantang di pegunungan
Pangala, Tana Toraja, memberi kesan tersendiri
dadd
bagi seluruh anggota tim yang baru pertama kali
melihat pesona Tana Toraja. Namun yang lebih
mengesankan adalah antusias jemaat serta anakanak Sekolah Minggu mengikuti pelayanan tim.
Setelah melayani di Tana Toraja, tim menuju
Makassar untuk kembali ke Solo. Tim mengakhiri
pelayanan di GSJA Eben Haezer Makassar.
Keberhasilan mission trip ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan para alumni yang dengan sukacita memberikan
dukungan dana kepada tim yang ada. Sampai berjumpa dalam perjalanan misi berikutnya yang lebih dinamis
bersama Tuhan. Maju terus Alumni, maju terus civitas academica STT Intheos bagi kemuliaan Tuhan.

Kabar INTHEOS
Voume 11, Januari – Juli 2017
– EDITORIAL KABAR INTHEOS JULI 2017 –
Syalom. Memasuki semester genap tahun ajaran 2016/2017, sederet aktivitas telah dilakukan dalam rangka
terus memberikan arti dan makna dari kehadiran sekolah ini dan seluruh civitas academica, bahkan terlebih para
alumni yang menjadi bagian dari kemajuan sekolah ini. Mengapa para alumni? Sesuai dengan rencana pada awal
tahun ajaran 2016/2017, bahwa STT Intheos melalui pengurus Ikatan Alumni Kharismatik ingin mengadakan Reuni
Akbar dari Angkatan pertama cikal bakal STT Intheos di kemudian hari. Tujuan Reuni ini tidak lain adalah untuk
menguatkan kembali tali kasih di antara alumni yang telah tersebar ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan di luar
negeri, agar dapat berbuat sesuatu yang memberkati almamater. Intheos telah melahirkan banyak lulusan dan telah
menjadi hamba Tuhan dalam segala bidang pelayanan, baik gerejawi, pendidikan, sosial bahkan hingga pemerintah
seperti Sekretaris Jendral Bimas Kristen. Intheos ingin menata lagi kekuatan dari menata kekuatan Alumni demi
memetakan dampak nyata institusi bagi pelayanan dan kehidupan berbangsa.
Selain itu pembenaan infrastruktur pun terus dilakukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan yang ada.
Kerjasama antar lembaga, baik dalam dan luar negeri, di bidang pendidikan, gereja dan sosial lainnya terus
digiatkan. Memasuki semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 nanti, STT Intheos akan divisitasi oleh asesor Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dalam rangka reakreditasi Prodi Teologi Kependetaan Stratum 1,
sehingga pembenahan di segala bidang menjadi sebuah prioritas yang terelakkan lagi. Tema makro tahun ajaran
2016/2017; Hamba Tuhan yang Bekerja, menjadi spirit bagi seluruh Civitas Academica untuk bekerja, memajukan
pekerjaan Tuhan yang ada dan dipercayakan bagi institusi ini. Jayalah Intheos bagi kemuliaan Tuhan Yesus.
Redaksi

KUNJUNGAN

SINERGI
Anda dapat menjadi bagian dari sebuah misi Kerajaan Allah yang mulia dengan menjadi mitra pelayanan kami;
menjadi pendoa syafaat atau penyokong dana bagi seluruh kegiatan mahasiswa dan dosen STT Intheos yang
berorientasi misi. Salurkan dana misi Anda ke rekening pelayanan misi STT Intheos Surakarta. Karena berapa pun
dana yang Anda berikan akan berdampak bagi pekerjaan Tuhan melalui institusi tercinta ini. Dana misi Anda
dapat dikirim melalui rekening di bawah ini:

1. AYUB E. LANDE, S.Th., MRE; BANK BCA KCPPASAR LEGI; No rek: 0790298675
2. AYUB EDUARD LANDE, S.Th. ; BANK CIMB NIAGA; No Rek: 284-01-00729-18-8
3. SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INTHEOS SURAKARTA; BANK BRI Unit NGEMPLAK; No: 0902-01-017922-53-2

Pada tanggal 3 April 2017 Ketua STT “Intheos” dikunjungi
oleh Ketua STTRI Jakarta Dr. Yuzo yang membicarakan
perkembangan dan kemajuan STT. STT “Intheos” memberi
kesempatan kepada Dr. Yuzo untuk mengadakan seminar
setengah hari yang berbicara tentang Makna Salib bagi Kita.

Pada tanggal 7-9 Maret 2017, Dr. Daniel Sutoyo, M. Th
bersama Dr. Daniel Ronda dari STT Jafray Jakarta telah
melakukan visitasi Assesment Lapangan di Sekolah Tinggi
Teologi Parausorat Nauli Jakart; Prodi Teologi dan PAK

Retreat STT dan SMTK INTHEOS Surakarta

Tanggal 11-13 April 2017 telah diadakan Retreat mahasiswa STT dan SMTK
Intheos di Wisma El Bethel Karangpandan, Karanganyar. Hadir sebagai
pembicara adalah Pdt. Dr. Sonny Zaluchu, memberikan materi sesuai tema
yang diusung: Hamba Tuhan yang Bekerja Keras. Melalui retreat ini diharapkan
mahasiswa memiliki mentalitas seorang hamba yang suka bekerja keras demi
mewujudkan cita-citanya dalam panggilan Tuhan.

REUNI AKBAR

Pada tanggal 26-27 Mei 2017 telah diadakan Reuni Akbar seluruh angkatan, dari 1980-an hingga 2000-an. Acara
diadakan di Rivers Hill Tawangmangu, dengan pembukaan di Aula STT Intheos Surakarta. Tidak semua alumni dapat
mengikuti karena bertepatan dengan acara pencurahan Roh Kudus di masing-masing gereja lokal. Namu demikian,
antusias dari berbagai daerah yang mewakili teman dan rekan-rekan seangkatan begitu terlihat dalam pertemuan ini.
Hadir dalam acara ini, ibu Mavis Pardede, istri dari pendiri sekolah mendiang Pontas Pardede, membuat acara semakin
berkesan. Akhirnya, sebagai tanda kasih,
panitia menyerahkan donasi sebesar Rp. 20
juta yang dapat dipergunakan untuk
mengembangkan
institusi
almamater
tercinta. Besar harapan, acara serupa akan
digelar kembali agar semakin memperat
ikatan kasih di antara alumni yang dulu
pernah
bersama-sama
mengenyam
pendidikan di institusi STT Intheos, tanpa
mempedulikan latar belakang denominasi
gereja yang saat ini dilayani. Maju terus
IKHARIS bagi kemuliaan Tuhan Yesus
melalui STT Intheos.

Kegiatan Dosen (Kuliah Overseas)

Dr. Dra. Sarah Andrianti, M.Th.
mengajar di Bible College of
Malaysia (BCM) pada 8 Maret
2017.

Ini adalah kegiatan yang dimentori oleh ibu Dr. Sarah Andrianti, membuat kerajinan
tangan dari kain flanel. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan ekstra kurikuler
kepada siswa SMTK Intheos Surakarta, yang merupakan bagian dari STT Intheos
Surakarta.

Kegiatan Dosen (Kuliah Overseas)

Pada tanggal 12-25 Mei 2017, Dr. Andreas Sudjono, M.Th., telah diundang untuk memberikan kuliah tentang
Eskatologi dalam Perspektif Kitab Wahyu di Bible College Of Malaysia. Kuliah ini telah menjadi berkat bagi mahasiswa
yang berasal dari berbagai gereja Sidang jemaat Allah yang ada di Malaysia.

Seminar

Pada tanggal 7 Juli 2017, Evan Siahaan, M.Th., mendapat kepercayaan untuk
menyampaikan Diskusi di hadapan para pendeta dan penyuluh di lingkungan Bimas
Kristen Kementrian Agama RI Kota Makassar, dengan mengusung tema: Dialog
Kerukunan Intern Umat Kristen. Acara diadakan di Gereja Toraja Bawwakareang,
Makassar, Sulawesi Selatan.

