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Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah
yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai
pendamaian bagi dosa-dosa kita. 
(1 Yohanes 4 : 10 )
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1 Yohanes 4:7-12

7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi,
sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi,
lahir dari Allah dan mengenal Allah.

8. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah
adalah kasih. 

9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu
bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia,
supaya kita hidup oleh-Nya.

10. Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah
yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai
pendamaian bagi dosa-dosa kita.

11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi
kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.

12 Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling
mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam
kita.
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     Shalom abang, kakak dan sahabat alumni terkasih. 
Kapan kita terakhir mengekspresikan kasih kita kepada sesama kita melalui pernyataan “ ku kasihi
kau dengan kasih Tuhan ” ? Mungkin akan ada kata atau cara lainnya untuk mengungkapkan kasih
kita kepada sesama baik keluarga, pasangan, anak, sahabat, rekan kerja atau siapapun yang di
sekitar kita.Di kala mata terbuka bangun tidur dan sebelum tidur,bahkan sepanjang hari, masihkah
ada sapaan kerinduan kita kepada Allah ?
     Sering kali dunia mendambakan kasih yang sejati, kasih yang menjatuhkan yang membuat kita
jauh dari Allah. Cinta yang lebih mengutamakan pasangan,karir, posisi, harta bahkan pengakuan
serta pujian. Bahkan permasalahan dunia baik bencana alam di Januari lalu dan juga covid-19
yang meresahkan lebih dari satu tahun ini pun belum usai. Terkadang aku terdiam bertanya,
bagaimana kita tetap bertahan menunjukkan kasih-Nya pada dunia ini? 

Saudaraku terkasih.
Bila hari ini dan kemarin bahkan esok kita merasa tanggungan kita semakin berat, bahkan alumni
kita yang berduka kehilangan, bergumul selama isolasi mandiri dalam pemulihan covid-19, depresi
karena pembatasan sosial, putus asa kesukaran mencari kerja dan pelayananpun menurun,
masihkah kita bergandeng tangan bangkit berjuang dan berpengharapan menyambut hari baru? 

Saat yang lainnya Begitu mudah sirna
KasihMu ya Tuhan
Tetap bertahan
Engkaulah alasan
Hatiku percaya
Kasih masih ada
Dalam dunia

    Jika Yesus dipihak kita, kita tidak akan berkekurangan. Seperti syair di atas, marilah kita memiliki
Hati yang masih percaya,  berpegang pada kasih mula-mula dan menghidupi firman Janji
penyertaanNya. YESUSLAH jalan kita mengalami KASIH. KASIH-NYA alasan kita untuk tetap
BERTAHAN. Walau keadaan mengubah banyak hal, satu yang pasti yang tidak akan berubah dan
berlalu yaitu KASIH PEMELIHARAAN-NYA. Bukankah karena kasih-Nya kita harus semakin bergiat
melayani menyatakan kemuliaanNya?

Sahabat terkasih, 
     Di tahun 2021 ini, pelayanan publik melalui Misi Digital masih menjadi fokus dan harus semakin
dimaksimalkan, keterlibatan alumni melalui persekutuan alumni yang tlah dibentuk yaitu Alumni
Kesehatan dan alumni Jabodetabek, Interestgroup dan kegiatan lainnya juga menjadi perhatian
kita. Dalam kasih-Nya kita semakin bersukacita bersekutu, bersaksi dan melayani. Dengan
kemurahan-Nya, Persekutuan alumni ini tetap hadir memperhatikan, mendorong dan membina
seluruh alumni KMK USU.
    Melalui Warta Februari “Herein is Love” ini, pengurus PA KMK USU hadir menyapa dan berbagi
kepada seluruh alumni KMK USU.Kita kembali diingatkan untuk semakin rindu sama-sama
memperhatikan dan mendoakan kondisi dan perkembangan alumni dan persekutuan alumni KMK
USU. Warta kita berisi topik doa, renungan dan artikel yang menginspirasi dan media sosial PA KMK
USU yang samakin mendekatkan kita. Semakin banyak hal yang kita kerjakan, maka semakin taat
juga kita mendoakannya. 

Mazmur 145:18
TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, pada setiap orang yang berseru
kepada-Nya dalam kesetiaan.

Selamat membaca, merenungkan dan mendoakannya. Kasih dan kemurahan Allah memenuhi hati,
jiwa dan pikiran kita. Yesus Kristus menyertai.

Salam Hangat, 
Lenny Fytrya Sihombing, S.S

SEKAPUR SIRIH
Lenny Fytrya Sihombing, S.S
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Pengurus/Staff PA
KMK USU 

Untuk Info pelayanan, hubungi pengurus/staff berikut : 

W A R T A  A L U M N I  K M K  U S U  E D I S I  F E B R U A R I  2 0 2 1

F E B R U A R I  2 0 2 1

“Though our feelings

come and go, God’s

love for us does not.”

-– C.S. Lewis
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R E N U N G A N

Refleksi Kasih Yesus terkait
dengan Hari Valentine!

Pdt. Johannes Ginting

HAPPY

VALENTINE'S

DAY (?)

     Itulah kasih itu!!  Bukan kita yang telah mengasihi Allah,  tetapi Allah yang telah

mengasihi kita dan yang telah mengutus AnakNya sebagai Pendamai bagi dosa dosa Kita. 

     Saudara - Saudari para alumni dan anggota KMK  USU,  pada Hari Valentine day ini, kita

diingatkan pada Hari Kasih Sayang tentang kononnya hari ini sebagai peringatan kepada Santo

Valentine yang kabarnya Dia telah jadi martir.  Ini akibat  perjuangannya didalam

penggembalaannya dengan memberkati pasangan dalam pernikahan dan juga meneguhkan

pertunangan. Padahal waktu itu,  hal hal Ini dilarang Penguasa  Roma. Saya yakin bahwa Santo

sebagai seorang Gembala, Pemimpin Gereja pada zamannya memiliki keberanian untuk

melakukan pelayanan pemberkatan Nikah dan Peneguhan Pertunangan itu didorong oleh kasih

Allah yang membara dalam hati Santo Valentine. 

      Sebagaimana dalam Nats, yang mendukung tema kita: bahwa Allah telah mengasihi kita

dengan mengutus AnakNya sebagai Pendamai bagi dosa dosa kita. Rasul Johanes melihat

bagaimana kasih Allah yang didemonstrasikan Yesus selama bergaul dengan murid murid ini

sampai mati Yesus diatas  kayu salib. 03



R E N U N G A N

“For the Son of Man came to
seek and save those who are
lost”  (Luke 19:10, NLT).

rahmat yang kaya 

kasihNya yang besar 

melimpah

  Dia pernah mengutarakan kasih Bapak  itu dengan

kalimat "karena begitu besar kasih Allah akan dunia

ini sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang

tunggal agar siapa yang percaya memperoleh

hidup yang kekal." (Joh. 16). Rasul Paulus juga

menguraikan hal Ini dalam Ef. 2:4: "tetapi Allah

yang kaya dengan rahmat,  Oleh karena kasihNya

yang besar,  yang dilimpahkanNya kepada kita."

Terus 2:5a "telah menghidupkan kita bersama sama

dengan Kristus”. Dengan tiga kata, Rasul Paulus

menjelaskan bagaimana kasih sayang Allah dalam

Kristus kepada kita :

      Jika kita merenungkan kalimat kalimat ini, batin,  

jiwa, roh kita dihidupkan kembali! Berapa kaya

rahmat Allah?!  Kaya  sekali tak terhingga.  Artinya,

betapa besarpun dosa kita,  berapa besarpun

kedurhakaan kita, (Ef.2:2-3), berapa konyolpun

karakter kita:  jikalau kita datang menerima

rahmatNya, Dia sanggup menutupi dosa kita,

menghidupkan kita dalam kemuliaanNya lepas dari

kedurhakaan Dan kekonyolan  kita . Tetapi bukan

saja dosa kita yang ditutupi Dan dilupaNya!. Dia

melanjutkan dengan menyatakan jaminan kasihNya

yang besar dengan Pengorbanan nyawa, darah dan

hidupNya. Mengenai jaminanNya: tidak ada dapat

memisahkan kita lagi dari kasih Bapa (Roma. 8 : 38-

39). Tetapi bukan hanya itu!  Dia malah melimpahi

kita dengan RohNya sebagai materai, mengajar,

menghibur, memberi kuasa, membangun batin kita

menjadi manusia baru, tempat kediaman Roh Allah

Menjadi bait Allah yang indah dihadapan Bapak di

sorga!.

Dan kalau kita uraikan terus, tidak ada

cukup kata manusia  untuk menguraikan

cinta kasihNya sampai kepada

kekekalan, hidup bersamaNya!  Ia akan

menunjukkan kekayaan kasih

karuniaNya yang melimpah limpah Itu! 

 (Ef. 2:6-7).

     Jika seorang punya kekasih

mengucapkan greeting ini kepada

pasangannya dan sebaliknya dengan

didorong dan dikuasai oleh kelimpahan

hadiratNya yang telah kita terima, akan

seperti yang diutara diatas tadi!. Maka

greeting 'Happy Valentine's Day ' bukan

hanya ucapan menurut tradisi tetapi Itu

memberi kehidupan yang disertai kasih

sayang sorgawi dan suasana sorga

menguasai intelijens caution, emotional

caution, dan spiritual caution. 

     Tetapi jika ucapan greeting 'Happy

Valentine's Day ' tersebut tidak disertai

3 unsur kimia sorgawi tadi (kaya

rahmat,  besar kasih,  dan melimpah)

pasangan tersebut hanya mengikuti

tradisi balikkan dan jatuh hanya

kepada keinginan daging yang kadang

kala jatuh kepada kepuasan seks yang

dapat menghancurkan kedua

pasangan: cinta sebelum pernikahan. 

Renungan ini kiraNya mengingatkan kita

akan kasih Allah kepada kita dan

marilah kita refleksi dan evaluasi

bagaimana kita bisa saling mengasihi

satu dengan yang lain. 

Salam,

Pdt. Johannes Ginting
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PELAYANAN

ALUMNI
P A  KMK  U S U

W A R T A  A L U M N I  K M K  U S U E D I S I  F E B R U A R I  2 0 2 1

KTB INTEREST GROUP

     Kita bersyukur untuk KTB Interest Group
(pra alumni dan fresh graduate) yang tetap
berjalan dengan baik sampai saat ini yakni, KTB
Interest Group ASN, KTB IG Karir 1, KTB IG
Karir 2 dan KTB IG Pendidik. Beberapa
dokumentasi kegiatan KTB Interest group yang
pernah dikerjakan yakni  :

KTB INTEREST GROUP PENDIDIK

KTB INTEREST GROUP KARIR 1

KTB INTEREST GROUP

ASN

PAGE 12 | PLAYTIME

     Saat ini kita akan melakukan
pengembangan dengan mengajak abang
kakak alumni yang lainnya untuk ikut
mengambil bagian sebagai abang/kakak
PA agar semakin banyak alumni/pra
alumni yang memperoleh bimbingan dan
siap untuk memasuki dunia kerja.

KTB INTEREST GROUP

KARIR 2
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IBADAH ALUMNI KMK USU
      Di awal tahun ini, sebagai ucapan syukur alumni
KMK USU dan kembali diteguhkan untuk terus bergiat
dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang masih
Allah percayakan selagi hari masih siang serta didorong
untuk saling mendukung pelayanan persekutuan alumni
KMK USU di berbagai persekutuan, pekerjaan, dan lini
kehidupan, maka PA KMK USU mengadakan ibadah
awal tahun dengan tema “Selagi Masih Siang”
dengan Nats “Yohanes 9:4-5” dengan pembicara
Dr.drs. M.Victor Tobing MA, D.Th. 
     Pertemuan petugas acara untuk latihan pada hari
kamis tanggal 7 Januari pukul 19.30 WIB dan simulasi
dilakukan pada hari sabtu pukul 18.00 WIB dan open
room pukul 19.00 WIB. Ibadah live streaming dimulai
tepat waktu pukul 19.30 WIB yang dihadiri 97 orang
(zoom:62 dan  youtube: 35 dan berlangsung selama 2
jam 30 menit 50 detik. Adapun susunan acara dimulai
dengan pemutaran Vidio Opening, Lagu Pembukaan,
Ibadah dan Ramah Tamah.

IBADAH JABODETABEK
      Bersyukur untuk terbentuknya persekutuan alumni
KMK USU Jabodetabek yang juga diawali dengan
ibadah ucapan syukur pada hari sabtu, 30 Januari
2021 dengan tema Penderitaan Orang Yang
Menerima Injil dengan nats 2 Timotius 2:1-13, oleh
pembicara Pdt.Armand Barus,Ph.D Melalui ibadah
awal tahun ini, alumni KMK USU Jabodetabek
diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus
meruapakan panggiln yang sangat mulia. Alumni
didorong dan diteguhkan menajdi kuat dan ikut
menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil serta
alumni Jabodetabek memiliki persekutuan yang baik
untuk semakin terlibat berbagian dalam
pendertitaan karena pemberitaan Injil. Mari kita
berdoa kiranya melalui persekutuan Alumni KMK USU
dan fakultas serta termasuk persekutuan kesehatan
dan Jabodetabek, alumni KMK USU dapat bersekutu
melayani bersama, semakin bertumbuh dan berbuah
dan nama Tuhan semakin dimuliakan.

TIM PM DAN TIM PEMUSIK
     Bersyukur untuk alumni yang terlibat untuk
berbagian dalam live streaming, produksi video
penginjilan dan renungan serta projek musik.
Untuk bulan Februari tim akan fokus dalam
pengumpulan library footage dan back sound.
Pengambilan footage pada bulan Januari masih
dilakukan sekali yaitu pada hari Rabu, 20 Januari
2021. Mari berdoa agar tim tetap sehat dan
mengikuti protokol kesehatan selama recording,
shooting dan juga pengambilan foto. Bagi alumni
yang terbeban dibagian photographer, editor
dan sound engineer silahkan menghubungi
pengurus/Tim PM (Trya, 082167953324).

Februari  2021 Pelayanan  Alumni
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PELAYANAN ALUMNI

Ibadah Kesehatan
    Bersyukur untuk terbentuknya persekutuan alumni KMK USU

Kesehatan dan juga diawali dengan ibadah ucapan syukur pada hari

Sabtu, 23 Januari 2021 dengan tema Dipanggil Untuk Melayani

dengan nats 1 Pet 4: 7-11 Bbersama dr.Juniar Situmorang, M.Kes.

Melalui ibadah awal tahun ini, alumni KMK USU Kesehatan diingatkan

untuk berbagian dalam persekutuan alumni kesehatan serta kembali

diteguhkan untuk terus bergiat dalam mengerjakan panggilan

pelayanannya di dunia kesehatan.   Pertemuan petugas acara untuk

latihan pada hari kamis tanggal 21 Januari pukul 19.00 WIB. Untuk

simulasi dilakukan pada hari sabtu pukul 18.00 WIB dan open room

pukul 19.00 WIB. Ibadah live streaming dimulai tepat waktu pukul 19.30

WIB dan dihadiri 48 orang (zoom:26 dan  youtube: 22 dan berlangsung

selama 2 jam 2 menit. Adapun susunan acara dimulai dengan

Pembukaan, Ibadah dan Ramah Tamah. Mari berdoa untuk 3 alumni

yang bersedia sebagai Tim di persekutuan Alumni Kesehatan. Bagi

alumni kesehatan yang terbeban sebagai tim yang melayani di

persekutuan alumni kesehatan dapat menghubungi pengurus.

“If we confess
our sins, He is

faithful and just
and will forgive
us our sins and

purify us from all
unrighteousness” 

( 1  JOHN 1 :9 ,  NIV) .Interest Group Mitto Ekklesia
    Interest Group Mitto Ekklesia telah memulai pelayanan kembali

pada pertengahan Januari 2021. Kegiatan yang dilaksanakan adalah

berjam doa mingguan yang rutin dilaksanakan setiap hari Selasa. Jam

doa yang dilaksanakan dimulai dengan ibadah singkat dengan

bernyanyi 1-2 lagu dan sharing firman yang dibawakan oleh anggota

grup secara bergantian. Kiranya melalui jam doa ini orang-orang yang

bermisi semakin teguh dalam pekerjaan misi Allah di dunia. Pelayanan

IG Mitto Ekklesia yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah

Retreat Doa Virtual. Kegiatan ini direncanakan akan rutin dilaksanakan

setiap 2 bulan sekali. Konsep kegiatan adalah melakukan sharing

pelayanan misi oleh narasumber dan mendoakan pelayanan mereka di

lapangan. Selain itu, narasumber dapat didukung dengan daya dan

dana, menjadi salah satu sarana untuk membahas dan melaksanakan

Misi yang bersifat Holistik dan pelayanan gereja. 

      Selama Desember 2020, interest group tetap rutin melakukan jam

doa mingguan setiap hari Selasa. Bersyukur untuk orang-orang yang

boleh bergabung berdoa bersama bagi pelayanan misi alumni KMK

USU dan para missionaris di berbagai tempat. Interest group ini juga

menjadi sarana untuk mendukung pelayanan misi para hamba Tuhan di

mana pun berada melalui doa, daya dan dana. Kiranya Tuhan

menambahkan keteguhan hati anggota grup untuk berdoa kepada-Nya

dan setia dalam mendukung pelayanan misi di Indonesia dan Dunia.

Kegiatan berikutnya adalah Mission Trip Virtual yang masih

direncanakan jadwal kegiatannya. Konsep kegiatan ini telah

dibicarakan oleh Tim Misi dan saat ini masih dalam tahap persiapan.
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Misi Jermal
     Pelayanan Misi Jermal telah
kembali dilaksanakan pada
pertengahan Januari 2021. Kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan adalah
pelayanan mimbar dan Sekolah
Minggu. Pelayanan mimbar
dilaksanakan setiap minggu ke-2 dan
ke-5 selama 2021 dan pelayanan
mimbar pertama akan dilaksanakan
pada 14 Februari 2021 yang
dibawakan oleh Bang Manat Simbolon
di GKPI Pos PI Jermal III. Pelayanan
Sekolah Minggu sudah dimulai pada 17
Januari 2021. Sekolah Minggu kembali
dilaksanakan dengan melihat
beberapa kondisi yang terjadi disana,
dimana adik-adik tidak mengikuti
ibadah Sekolah Minggu selama
pandemic dan mereka sering tidak
taat mengikuti protocol kesehatan
dalam aktivitas sehari-hari, khususya
pada tahun 2020.

God’s love
encourages us.

“Such things were
written in the
Scriptures long ago to
teach us. And the
Scriptures give us hope
and encouragement as
we wait patiently for
God’s promises to be
fulfilled. May God, who
gives this patience and
encouragement, help
you live in complete
harmony with each
other, as is fitting for
followers of Christ
Jesus” 

ROMANS 15:4-5, NLT

PELAYANAN DI
GKPI POS PI
JERMAL III

Mengajar Sekolah
Minggu 
Setiap hari Minggu 
09:30 - 10:30 PM

Pelayanan Mimbar 
Setiap Minggu ke-2 dan
ke-5

Sabtu Ceria 
Saat ini masih
mempertimbangkan
kondisi pandemi.

    Orangtua adik-adik juga tidak
semua dapat memfasilitasi adik-
adik untuk bertumbuh dalam
firman Tuhan seperti mengajak
mereka ibadah Sekolah Minggu
online karena keterbatasan
android dan orangtua masih
kurang terbeban mendidik anak-
anaknya untuk belajar firman
Tuhan.Kondisi ini membuat adik-
adik kering secara rohani karena
sudah lama tidak belajar firman
Tuhan lagi. Mereka juga sudah
kurang terbeban untuk mengikuti
ibadah Sekolah Minggu yang
sudah dimulai kembali pada
November 2020 lalu oleh Kak
Siboro. Hal ini terlihat dari jumlah
kehadiran adik-adik ± 3 orang
setiap minggu dari yang semula
berjumlah ± 18 orang setiap
minggu.

Tim yang melayani dan adik-adik
yang dilayani taat protocol
kesehatan selama ibadah
berlangsung; protocol kesehatan
yang wajib diikuti adalah:

 Tim rindu untuk memulai pelayanan
Sekolah Minggu ini bersama pihak
gereja dengan tetap memperhatikan
kondisi yang menjadi perhatian pada
saat ini. Tim menyepakati
pelaksanaan pelayanan Sekolah
Minggu dengan pertimbangan
sebagai berikut :

          - Memakasi masker
          - Mencuci tangan sebelum dan
sesudah ibadah

Ibadah Sekolah Minggu
dimulai pukul 09:30 – 10:30
WIB.
Tim selalu memberikan
edukasi kepada adik-adik
untuk taat protocol
kesehatan guna
memaksimalkan pelayanan
Sekolah Minggu.

          - Menjaga jarak antar
sesama min. 1 meter. 

      Tim akan mengevaluasi
kemaksimalan pelayanan selama
1 bulan pertama untuk
mempertimbangan kelanjutan
pelayanan Sekolah Minggu ke
depan bersama pihak gereja.

Bagi  saudara/i yang bersedia
terlibat dalam pelayanan ini

dapat menghubungi
pengurus/staff.08



Teras Kita 2020

God’s love is patient toward us.
“The LORD isn’t really being slow
about His promise, as some people
think. No, He is being patient for your
sake. He does not want anyone to be
destroyed, but wants everyone to
repent”  (2 Peter 3:9, NLT).

    Program Teras Kita akan dimulai kembali

pada Februari 2021. Program ini kembali

dilaksanakan karena menjadi wadah yang

dapat menjangkau muda/I Kristen untuk

bertumbuh dalam Tuhan melalui

pengajaran firman Tuhan dari kegiatan-

kegiatan yang dikerjakan. Beberapa

kegiatan yang dilakukan dari Teras Kita

adalah talkshow rutin 1x/bulan, menulis

artikel renungan untuk dishare ke website

Teras Kita dan media-media sosial lainnya,

sharing renungan rutin setiap hari di grup

whatsapp dan Instagram serta mendoakan

anggota-anggota Teras Kita yang perlu

didukung dalam doa.

      Artikel-artikel yang telah dipublikasikan
ditulis oleh alumni KMK USU dengan topik yang
relevan dengan kondisi muda/I Kristen saat ini.
Adapun artikel-artikel tersebut dapat diakses
pada link di bawah ini.

Adakah Ruang di Hatimu :
https://teraskita2020.com/2021/01/08/adak
ah-ruang-di-hatimu-untuk-merenungkan-
kisah-kelahiran-yesus/

KASIH - Daya Naluri Lembut atau Sifat Allah :
https://teraskita2020.com/2021/01/13/kasih-
daya-naluri-lembut-atau-sifat-allah/

Kehampaan Hidup :
https://teraskita2020.com/2021/01/22/soso
k-setia-yang-mengisi-hampanya-hidup/

Ketika Aku Merasa Sendiri :
https://teraskita2020.com/2021/01/26/ketik
a-aku-merasa-sendiri/ 

Dalam penyertaan Tuhan, Program Teras Kita
masih tetap berlanjut untuk melayani kaum
muda dan masyarakat umum. Kiranya melalui
program ini, karya Tuhan semakin nyata dan
orang-orang yang dilayani bertumbuh dalam
firman-Nya.

Kunjungi : http://teraskita2020.com/
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Misi Mentawai

God’s love corrects us.

“You have forgotten the exhortation
which is addressed to you as sons,‘My
son, do not regard lightly the
discipline of the Lord,Nor faint when
you are punished by Him;For whom
the Lord loves He disciplines,And He
punishes every son whom He accepts” 

(Hebrews 12:5-6, NASB).

     Terpujilah Tuhan yang senantiasa

memelihara pelayanan misi Mentawai

sampai saat ini. Pelayanan Misi Mentawai

sudah mulai dilaksanakan kembali pada

pertengahan Januari 2021. Pelayanan yang

akan dilaksanakan diantaranya pelayanan

ibadah Minggu, mengajar anak les,

membina anak asrama dan Sekolah Minggu.

Sedangkan, pelayanan yang belum

dilaksanakan masih akan direncanakan

untuk dimulai kembali dalam waktu dekat.

Saat ini Tim Mentawai sedang

melaksanakan share month bersama dengan

pihak gereja untuk membahas rencana

pelayanan ke depan. Kiranya Tuhan

memberkati setiap perencanaan yang

dilaksanakan.

Interest Group

Interest Grup Politik

 https://chat.whatsapp.com/LBnC3AhO9RM3

kw54gb9k52 

Interest Group ASN

https://chat.whatsapp.com/CpIO1kK9wdC3

PubnpB3YUv 

Interest Group Bisnis

https://chat.whatsapp.com/C93OLTcw9nkL

NvnSk48crS  

Interest Group Pendidikan

https://chat.whatsapp.com/JE5GL5LbAHz1H

HL47MLTht 

Interest Group Karir

https://chat.whatsapp.com/HgmGRUE8vBB5

s4xvzo2JPm  

Interest Group Kesehatan

https://chat.whatsapp.com/CGA7GvX9Yss4

kvnETDFIo6 

Interest Group Misi

https://chat.whatsapp.com/Ih1q5Nn4SWk7Z

exbIyQS1I 

Interest Group Science & Tecnology

https://chat.whatsapp.com/KlFPhqdi5Rk7J3

eAEG61jF

    Interest Group dibentuk sebagai wadah

diskusi yang lebih terstruktur, sistematis dan

sesuai dengan minat setiap peserta yang telah

bergabung. Mari bergabung dan diskusi bersama

di interest group melalui link berikut ini :

Warta Alumni
KMK USU
     Warta Alumni KMK USU terbit setiap awal

bulan dengan tema/topik yang berbeda.

Kiranya setiap pembaca terberkati. Untuk

melihat warta alumni edisi - edisi lainnya

dapat mengunjungi website kita di

www.pakmkusu.org.
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KESAKSIAN

OLEH : GAPENDA SARI KABAN ( ALUMNI FT 2013 )

MENGASIHI DENGAN
MENGAMPUNI

Mengasihi tanpa Mengampuni,
apakah bisa ?

       Itu adalah suara Mamak yang menelpon aku. Mungkin sekitar 6
tahun yang lalu, saat aku masih tercatat sebagai mahasiswa tingkat 2
di Universitas Sumatera Utara.Beliau menangis dan aku hanya bisa
diam serta ikut menangis pula, aku bahkan tidak tau harus
memberikan kata-kata penghiburan seperti apa.Masalah yang sama
sekali tidak pernah kami duga. Hal ini bermula ketika beberapa orang
debt collector dari sebuah Bank datang ke rumah kala itu. Mereka
menyampaikan maksud kedatangan mereka bahwa kami harus
membayar utang sebesar 100 juta. Sebenarnya itu bukan utang
keluarga kami, namun Paman ku (Adik dari Mamak) meminjam
sertifikat rumah kami sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman
ke Bank beberapa bulan yang lalu sebagai dana untuk modal usaha.
Tapi ternyata usaha beliau bangkrut dan tidak sanggup membayar
cicilan ke bank. Pamanku pun sudah kabur dan tidak bisa dihubungi
sama sekali. Tentu saja kedatangan debt collector itu mengagetkan
kami semua, karena ada persyaratan kalau kami tidak meneruskan
membayar cicilan utang tersebut maka pihak Bank akan menyita
rumah kami.

Kesaksian 

MENGASIHI
DENGAN
MENGAMPUNI

“Sekarang kita harus gimana?” Suara di ujung telepon

terdengar sangat lirih dan putus asa.
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“Pengampunan

adalah kunci

yang membuka

pintu

kebencian dan

belenggu

kebencian. Ia

itu adalah

kekuatan yang

memecah

rantai

kepahitan dan

belenggu

keegoisan”. 

– Corrie ten Boom

Sejak Bapak meninggal, keluarga
ku hidup pas-pasan dari gaji
Mamak yang adalah seorang
PNS. Tidak berlebihan namun
tidak bisa aku bilang sangat
kekurangan. Terbilang cukup
untuk biaya hidup kami sehari-
hari, dimana aku dan adikku
masih kuliah pada masa itu.

     Beberapa hari kemudian, aku
pulang ke rumah untuk
mendiskusikan masalah ini
dengan Mamak. Jujur, aku dan
keluarga sangat kecewa dengan
Paman ku. Aku dan keluarga
juga sangat terluka, khususnya
Mamak yang merasa dikhianati
oleh orang terdekatnya.
Pamanku dan keluarganya sama
sekalli tidak bisa terlacak
keberadaanya, beberapa kabar
yang kami dengar mengatakan
bahwa Pamanku dan
keluarganya sudah pindah
rumah dan istri Pamanku juga
sakit akibat kebangkrutan usaha
mereka. Mustahil rasanya untuk
mendesak mereka membayar
cicilan utang tersebut dengan
kondisi mereka yang juga sangat
terpuruk. Akhirnya aku dan
Mamak bersepakat untuk
membayar cicilan utang tersebut
dengan konsekuensi belanja
bulanan yang dikirimkan
Mamak kepada ku akan di
potong. Baiklah pikirku,
daripada Mamak jatuh sakit,
mungkin ini jalan yang terbaik.
Puji Tuhan, saat itu aku juga
mendapat beasiswa dari sebuah
yayasan sehingga aku masih
bisa melanjutkan perkuliahan
(Yes, Tuhan sangat baik ).

    Disaat diskusi dengan
Mamak, ada kata-kata
dan sikap Mamak yang
sampai saat ini terus
kuingat. Beliau berkata
walaupun hatinya
sangat sakit, Mamak
mau memaafkan
Pamanku dan
memintaku untuk
berdoa bersamanya.
Doa kami supaya
Pamanku dan
keluarganya dalam
keadaan baik dan
kembali mencari Tuhan.
Kebesaran hati Mamak
untuk mengampuni
mengingatkan aku
tentang Kemurahan
Hati Tuhan. Aku
teringat akan Firman
Tuhan yaitu
Perumpamaan tentang
Pengampunan dalam
Matius 18 : 21-35. Tuhan
kita telah berbelas kasih
kepada kita,
mengampuni bahkan
melupakan kesalahan
kita, apa hak kita untuk
tidak melepaskan
pengampunan kepada
orang lain yang
menyakiti kita? Saat itu
aku pun meminta
kepada Tuhan agar
diberikan hati yang
penuh kasih agar
sanggup mengampuni
sekalipun rasanya sakit
sekali.
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Pengampunan
membaawa damai
Setahun lebih, Pamanku masih

belum diketahui

keberadaanya. Sampai suatu

ketika, Kakak Perempuan

Mamak meninggal dunia. Aku

dan Mamak datang ke acara

tersebut dan di depan gedung

itu aku melihat Pamanku.

Akhirnya Pamanku muncul

dan menampakkan dirinya.

Dan tebak apa yang terjadi ?

Pamanku langsung

memelukku erat sambil

menangis. Aku tau walaupun

kata ‘maaf’ tidak pernah keluar

dari mulut Pamanku, hatinya

pasti sangat menyesal. Aku

pun membalas pelukan beliau

dan menanyakan kabarnya.

Mamak hanya bisa tersenyum

haru melihat kami. Disaat

itulah aku mengerti betapa

besar artinya pengampunan

dan bagaimana pengampunan

bisa memulihkan hati yang

terluka.

      Sekarang kita memasuki Bulan Februari. Bulan

yang selalu disebut-sebut sebagai Bulan Kasih

Sayang. Banyak tradisi ataupun kebiasaan yang

mungkin kita lakukan, seperti memberikan bunga,

ucapan, coklat atau kado lain untuk orang-orang

yang kita kasihi. Itu baik, tidak ada yang salah

dengan hal itu. Lakukanlah, jika itu memang

berasal dari kerinduan hati kita dan dapat

menyenangkan hati orang-orang yang kita kasihi.

Namun, dari pengalaman yang aku ceritakan tadi,

aku belajar bahwa bukti terbesar dari Kasih ialah

Pengampunan. Sama seperti Kristus yang

menunjukkan Kasih-Nya dengan mengampuni

kita manusia yang berdosa. Karena dosa, kita

manusia sering sekali saling menyakiti, bahkan

terkadang tanpa menyadari dan tidak ada niat

sama sekali tapi nyatanya sering kali perkataan

atau perbuatan kita melukai orang lain. Ketika

membaca tulisan ini, apakah ada orang yang

terlintas di pikiran kita? Orang yang harus kita

ampuni maupun yang telah kita lukai? Jika iya, di

bulan yang penuh kasih sayang ini, marilah kita

mengasihi dengan mengampuni. Tuhanlah

kiranya yang memberikan Kasih-Nya di hati kita

agar kita rela mengampuni seperti Bapa Surgawi

kita.

       Ohya, anyway, puji Tuhan sekarang Pamanku sudah
lebih baik secara finansial dan kembali melanjutkan
pembayaran cicilan utang tersebut. Yes, Our God is
Good dan waktu-Nya tetap yang terbaik. Tuhan Yesus
meberkati!

Salam Hangat, 
Gapenda Sari Kaban
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PELAYANAN
MAHASISWA

U K M  K M K  U S U

Pelayanan
Mahasiswa
UKM KMK USU

UKM KMK USU bergerak didasarkan pada Visi Allah
yaitu Mahasiswa USU berada dalam kegelapan dan
menuju kebinasaan sehingga mereka
membutuhkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan
Juruselamat pribadinya dan siap diutus sebagai
alumni yang berkualitas, menjadi garam dan
terang. Visi inilah yang menggerakkan abang dan
kakak kita terdahulu untuk mengerjakan
pekerjaan Allah di tengah-tengah kampus USU,
sehingga sampai saat ini kita boleh melihat
pekerjaan tangan Tuhan yang memelihara
pelayanan ini melalui komponen pelayanan yang
Tuhan perlengkapi sehingga banyak jiwa yang
dimenangkan. Dan kiranya pelayanan ini terus
berlanjut dari generasi ke generasi dengan
mengerjakan semangat yang sama dan juga Visi
yang sama sehingga nama Allah yang
dipermuliakan sampai selama-lamanya.

Untuk melihat kegerakan dan
semangat komponen
pelayanan dalam
mengerjakan Visi sepanjang
tahun 2020 maka disepakati
adanya arahan yang
dikerjakan se-USU yaitu
“Kelompok Kecil yang
Menghidupi Visi” dengan 2
poin penekanan yaitu
Kontinuitas Kelompok Kecil
yang Baik dan Kelompok
Kecil Memiliki Transfer Visi
yang Baik. Berikut adalah
kesimpulan dari kondisi
pelayanan kita yang
diperoleh dari evaluasi
pengerjaan program
semester B 2020

God’s love pursues us

"For the Son of Man has
come to seek and to
save that which was
lost” (Luke 19:10).

Refleksi kondisi pelayanan mahasiswa (UKM
KMK USU ) saat ini. Direview dari Evaluasi
Pelayanan Desember 2020.

God’s love is sacrificial

“For God so loved the
world, that He gave His
only begotten Son, that
whoever believes in Him
shall not perish, but have
eternal life” (John 3:16).
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k e l o m p o k  k e c i l  d i  u k m  k m k  u s u

      Melakukan pembinaan kepada mahasiswa USU supaya mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus
dalam iman dan pengetahuan sehingga memiliki karakter sebagai seorang murid Kristus.Kita
bersyukur terdapat 481 KK yang menjadi ujung tombak pelayanan UKM KMK USU, sebagai tempat
belajar Firman bersama dan bertumbuh dalam Kristus. 
      Dalam kelompok kecil, terdapat komponen 3P1M ( Pengajaran, Penyembahan, Persekutuan, dan
Misi) dengan kondisi pengajaran di 13 Unit Pelayanan masih alkitabiah, melakukan penggalian
alkitab dan menggunakan bahan pendukung dalam KK yang sesuai kurikulum pelayanan. Pada
semester B ada 1 KK yang memiliki kondisi persekutuan tidak baik karena kontiniutas KK yang
tidak baik. Pada semester B, kita bersyukur ada 434 Pemimpin KK yang terdiri dari 183 PKK
mahasiswa dan 251 PKK alumni yang memimpin 481 kelompok kecil di UKM KMK USU.
      Ada 481 Kelompok Kecil se-USU, dengan minggu efektif pelayanan sebanyak 9 minggu efektif.
Dari 481 KK, ada sebanyak 39% KK tidak pernah kelompok PA sama sekali, 40,5% yang kelompok
kurang dari setengah jumlah minggu efektif, dan hanya 0,6% KK se-USU yang kontiniu yakni
mengerjakan 9 kali pertemuan pada semester B. Dapat disimpulkan bahwa kontinuitas kelompok
kecil se-USU tidak baik yaitu hanya 3 KK yang kontiniu dari 481 KK yang ada di 13 UP.
      Pada semester A jumlah Kelompok Kecil yang memiliki transfer visi yang baik dilihat dari
Kelompok Kecil (KK) potensial yang belum menghasilkan PKK, ada 29 KK yang telah mengutus
PKK dengan persentase 12,01% dari jumlah seluruh KK potensial. Sementara di semester B
terdapat 243 KK potensial yang belum menghasilkan PKK dari 252 KK atau dari 1152 AKK potensial.
Dari data tersebut ada 11 KK yang mengutus 13 PKK pada semester B dengan persentase 4,5%
dari jumlah keseluruhan KK yang belum menghasilkan PKK pada semester B.

p e m b i n a a n

p e l a y a n a n  u k m  k m k  u s u

w a r t a  a l u m n i  e d i s i  f e b r u a r i  2 0 2 1
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       Pemimpin Kelompok Kecil adalah orang yang Tuhan
percayakan untuk menggembalakan kawanan domba Allah.
Sebagai seorang PKK yang menggembalakan adik PA nya
maka PKK yang memiliki peran penting dalam memotivasi
dan mendoakan AKK agar terus berakar, bertumbuh dan
berbuah. PKK juga sangat berperan untuk mendorong AKK
agar memiliki kedekatan dan pengenalan yang baik kepada
Allah. Bersyukur dalam semester A ini ada 434 PKK yaitu
183 PKK Mahasiswa dan 251 PKK alumni. Masih sama
dengan semester A, jumlah PKK alumni lebih banyak
dibanding dengan jumlah PKK mahasiswa.

      Kondisi PKK se USU beragam, ada PKK yang tidak
militan dan menurun semangatnya dalam menggembalakan
AKK nya, ada PKK yang sulit dihubungi sehingga tidak
memimpin kelompok dalam waktu yang lama, ada juga PKK
yang sibuk dalam studi, namun bersyukur masih ada PKK
yang tetap berjuang dalam menggembalakan, mengisi dan
tetap menjalin komunikasi dengan AKK nya. Grafik Jumlah PKK se USU

ANGGOTA KELOMPOK KECIL (AKK)
       AKK adalah orang-orang yang sudah mendengarkan Injil,
menerima Kristus sebagai satu- satunya Tuhan dan juruselamat,
dan dibina dalam kelompok kecil UKM KMK USU. Saat ini terdapat
1.983 AKK UKM KMK USU yaitu TB I 746, TB II 578, TB III 479, dan
TB IV 180.
       Pada semester B ini didapatkan ada 16 AKK yang tidak
komitmen lagi untuk dibina di kelompok kecil dikarenakan tidak
rindu kelompok, sudah memiliki persekutuan lain, membentuk
kelompok sendiri, dan karena kondisi pribadi. Selama pandemi ini
didapati banyak AKK yang berjuang untuk mengikuti KK secara
online karena banyak AKK yang berada di kampung masing-masing
dan kesulitan memperoleh jaringan internet yang baik. Namun,
bersyukur masih ada AKK yang rindu Kelompok Kecil meskipun
online, menyediakan waktu dan menyediakan dirinya untuk diisi,
berjuang untuk tetap mengisi diri, dan juga tetap berkomunikasi
dngan baik. Koordinasi pun tetap mengarahkan PKK untuk
berkomunikasi dengan AKK nya. Untuk profil dari AKK juga tidak
ada yang mencapai profil sesuai TB, dikarenakan kontinuitas KK
yang tidak baik.

“If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us
our sins and to cleanse us from all unrighteousness”
John 1 : 9

PEMIMPIN DAN ANGGOTA KELOMPOK

KECIL (?)

WARTA ALUMNI EDISI  FEBRUARI  2021

PEMIMPIN KELOMPOK KECIL

Grafik Jumlah AKK  se USU
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      Bersyukur di semester ini ada orang – orang yang melayani di organisasi/pelayanan lain.

AKK diperlengkapi dalam kelompok kecil dan dipantau oleh PKK, namun tidak semua unit

pelayanan yang memperlengkapi AKK di KK, memantau dan mendata AKK dengan baik. Dari

13 Unit Pelayanan yang terdata terdapat 361 AKK yang melayani di organisasi lain. Bersyukur

ada AKK yang berdampak. 

      Jumlah pra alumni kita saat ini ada 804 orang yang sedang diperlengkapi sebelum

diutus ke dunia alumni. Bersyukur semester ini ada 62 pra alumni yang sudah diutus menjadi

alumni dengan kondisi tidak ada yang mencapai profil sesuai kurikulum pelayanan. Strategi

yang dikerjakan dalam memperlengkapi pra alumni adalah memberikan program ketaatan

bahan pilihan pra alumni sebagai PA pribadi kepada AKK, meningkatkan kesadaran pra

alumni untuk mengisi diri secara mandiri, mengerjakan pengisian pra alumni dan

mengarahkan pra alumni mengisi diri melalui pelayanan di luar UKM KMK USU.

Pra Alumni 

Jumlah Pra Alumni setiap Unit Pelayanan

PENGUTUSAN
(Pra Alumni)
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LOVE IS ?....
READ : 1 CORINTHIANS 13 : 4 - 8

SELESAIKAN KUIS DI ATAS DAN

DAPATKAN HADIAHNYA

Jawaban Quizz dikirim melalui :
- WA PA KMK USU (082276363241)

 

Hanya untuk 5 orang tercepat dan menjawab benar.

FIND THE HIDDEN WORDS !

QUIZ...
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Have you checked your
spiritual Engine lately? How’s it

running?
 

Is your spiritual engine hard to
start ?

 

Are you keeping up with the
maintenance ?

 

Are the maintenance lights
coming on and you’re ignoring

them?

      Dunia mungkin merasa bahwa

mereka sudah memahami spiritual

maintenance atau bahkan merasa

sudah mengerjakannya. Tetapi kita tahu

bahwa rohani yang kita bicarakan di sini

bukanlah rohani seperti yang mereka

bayangkan. Kondisi rohani disini adalah

rohani yang sudah menerima Yesus

sebagai Tuhan dan Juruselamat secara

pribadi. Hanya rohani demikian yang

hidup, eksis, dan berfungsi  sehingga

mungkin dikenai tindakan

maintenance. Bagi mereka sikap ini

arogan. Tetapi bagi kita tidak sama

sekali. Dalam komunikasi awal

penginjilan, kita memang harus

membongkar ‘rohani’ lawan bicara kita

dengan berbagai pertanyaan diagnostik

untuk mengetahui posisi ‘rohaninya’

supaya kita dapat menolongnya dengan

mengetahui apakah dia membutuhkan

penginjilan atau pembinaan.

Is It Time For
Maintenance Check Up ?
       Maintenance secara sederhananya adalah

pemeliharaan. Perihal maintenance banyak kita

jumpai dalam berbagai bidang kehidupan sehari-

hari, seperti gedung, mesin, jalan raya, dll.

Pemeliharaan atau perawatan (maintenance)

adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga

fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam

keadaan siap pakai untuk melaksanakan produksi

secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar

(fungsional dan kualitas) [1]. Jadi maintenance akan

membuat fasilitas atau sistem tertentu bekerja

sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana jika

maintenance ini dikaitkan dengan spiritual.

Spiritual juga ada dalam bahasa  Indonesia. Dalam

KBBI, spiritual berarti berhubungan dengan atau

bersifat kejiwaan (rohani, batin) [2]. Maka, spiritual
maintenance dapat berarti serangkaian aktivitas

untuk menjaga kondisi rohani agar tetap dalam

keadaan baik.

SPIRITUAL MAINTENANCE; IS IT TIME
FOR MAINTENANCE CHECK UP?

JOHN PIRMA SAHATA SITORUS

A R T I K E L
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whereas you do not know what
[will happen] tomorrow. For
what [is] your life? It is even a
vapor that appears for a little
time and then vanishes away.
-James 4 : 14

Firman

     Jadi spiritual maintenance hanya untuk

rohani yang sudah lahir baru. Sekarang,

benarkah ada usaha atau aktivitas yang bisa

kita lakukan untuk me-maintenance rohani

yang hanya bisa dihidupkan oleh kuasa Roh

Kudus itu? Dalam Urutan Keselamatan, kita

mengenal fase pembenaran lalu pengudusan,

lahir baru lalu pertumbuhan. Pembenaran dan

lahir baru hanya sekali sedangkan pengudusan

dan pertumbuhan terjadi sejak kita lahir baru

sampai kita mati jasmani atau selama sisa

hidup di dunia. Dalam sebuah Khotbah Minggu

[3], Pdt. Agus Marjanto menyinggung tentang

hal ini. Bahwa karena sebelum lahir baru, kita

adalah mati rohani sehingga secara rohani kita

tidak bisa mengerjakan apa-apa, maka

pembenaran dan lahir baru itu adalah 100%

anugerah Allah dan 0% pekerjaan manusia.

Tetapi setelah itu dalam proses yang

mengikutinya yaitu pengudusan, ini adalah

100% anugerah Allah dan 100% pekerjaan

manusia. Di dalam pengudusan kita

bertumbuh semakin serupa dengan Kristus.

Maka di dalam wilayah pengudusan atau

pertumbuhan inilah letak spiritual

maintenance itu. Lalu apa saja unsur yang bisa

mendukung spiritual maintenance kita?

“Kuduskanlah mereka dalam kebenaran;

firman-Mu adalah kebenaran.” (Yohanes 17:17)

      Berkenaan dengan ayat ini, saya akan

sedikit bercerita tentang Julianus. Julianus Zai

adalah seorang remaja Gereja BNKP Lasara di

Gidӧ, Kab. Nias. Kami bertemu dalam sebuah

Pelatihan Penginjilan yang diselenggarakan

oleh Lembaga Penginjilan EE di gerejanya pada

pertengahan tahun 2019. Waktu itu dia dan

teman-temannya diundang untuk menjadi

objek PI dalam pelatihan, dan dia adalah objek

PI di kelompok kami.

     Puji Tuhan, penginjilan berjalan dengan

baik dan dia menerima Injil dengan sukacita.

Sejak hari itu kami belum pernah bertemu

lagi. Komunikasi sampai sekarang hanya

melalui WA. Sesekali kegiatannya bisa

terlihat melalui status WAnya. Dari status WA

inilah saya bisa melihat perkembangan

kondisinya termasuk pergaulannya. Waktu

itu dia kelas 3 SMP dan saat ini kelas 2 SMK.

Perkembangan sampai sejauh ini

sebenarnya tidaklah terlalu mulus. Ada

kalanya kondisinya baik dan ada kalanya

buruk. Setiap saran-saran yang disampaikan

memang selalu diresponnya dengan baik.

Kondisi ini mengingatkan tentang

pentingnya pembinaan dan pengajaran

Firman dalam pertumbuhan dan spiritual

maintenance-nya. Kiranya Tuhan memimpin

pertumbuhan Julianus.

      Pada sekitar bulan April-Mei 2020,

Gubernur me-lockdown Pulau Nias akibat

perkembangan kasus Covid-19 di Sumatera

Utara. Sistem Work From Home (WFH) juga

mulai diberlakukan. Situasi ini membuat

saya memiliki cukup banyak waktu.
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S P I R I T U A L  M A I N T E N A N C E ;  I S  I T  T I M E  F O R

M A I N T E N A N C E  C H E C K  U P ?

Persekutuan

    Pada waktu itu mulai bermunculan kegiatan yang

serba online: Seminar Online, Ibadah Online, PA

Online mulai merebak. Dengan situasi waktu itu,

maka saya punya banyak kesempatan untuk

mengikuti Ibadah maupun PA Online. Apa yang

saya rasakan adalah bahwa saya diberkati oleh

begitu banyaknya Firman yang saya dengarkan

selama kurang lebih satu bulan itu, pengertian akan

Firman yang bertambah-tambah, sampai kepada

kestabilan kondisi rohani maupun pengendalian

diri. Waktu itu menjadi cukup berkesan bagi saya

secara pribadi dan diingatkan kembali tentang ayat

di atas. Akhirnya saya menyadari bahwa tidak ada

saat dimana kita bisa hidup kudus dalam kondisi

tanpa persekutuan dengan Firman.

“Janganlah kita menjauhkan diri dari
pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti

dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah
kita saling menasihati, dan semakin giat

melakukannya menjelang hari Tuhan yang
mendekat.” 

(Ibrani 10:25)"
       Persekutuan ada banyak sarananya, seperti:

Gereja, Wadah Pelayanan, KTB. Kita memang sudah

didesain olah Allah untuk hidup dalam persekutuan.

      Sebab sejak kita menerima Kristus yang adalah

Kepala, maka otomatis kita masuk menjadi bagian

dari anggota-anggota tubuh-Nya. Secara otomatis

kita langsung saling membutuhkan satu dengan

yang lain. Dalam berbagai kesempatan, kepada

teman pemuda di gereja yang akan berangkat

merantau, saya berpesan supaya jangan

meninggalkan persekutuan. Carilah persekutuan di

tempat mana pun akan tinggal dan bekerja. Pesan

yang sama juga tetap saya sampaikan ketika saya

sendiri yang akhirnya berangkat merantau, supaya

mereka tetap memelihara persekutuan yang ada.

Sebab persekutuan itu sendiri yang juga akan

memelihara, mengingatkan, dan menopang kita. 

    Dalam sebuah perbincangan

dengan teman KTB, ketika

menyinggung tentang persekutuan

dan pelayanan, ia mengatakan,

“Kurasa kalau sekarang ini aku gak

punya KTB ataupun pelayanan, ntah

udah gimana-lah kondisiku sekarang.”

Saya pun sepakat dengan apa yang

dia sampaikan.

     Firman dan Persekutuan tidak
lain adalah kasih kepada Allah dan
kasih kepada manusia atau bisa
juga dengan istilah HPDT dan
HPDS. Kedua hal inilah yang

menopang spiritual maintenance kita.

Is it time for Maintenance Check
Up? Yes. Karena maintenance itu

sifatnya rutin, maka kita bisa cek

kondisinya setiap hari. Mari kita cek,

apakah hati kita berkobar-kobar

dalam perenungan Firman, apakah

kita celik akan pengertian baru dalam

pembacaan Kitab Suci, apakah ada

koreksi dalam dengar-dengaran akan

Firman, apakah kita hidup dalam

persekutuan dengan orang percaya.

Semoga kita memiliki spiritual

maintenance yang baik. Semoga kita

maju dalam pertumbuhan dan

pengudusan. 

Tuhan Memberkati.

Salam Hangat, 
John Pirma S Sitorus 
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 Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi
kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia

membantu engkau dengan kasih-Nya.
Zefanya 3:17

Selamat Ulang tahun bagi abang, kakak dan
sahabat alumni yang berulangtahun pada
bulan Januari - Februari 2021.
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TOPIK  DOA
T O P I K  DOA  A L UMN I  F A K U L T A S

E D I S I  F E B R U A R Y  2 0 2 1

PRAY  

" T I DAK  ADA  SA TU

HA L  PUN  T ER L E TAK

D I  L UAR  J ANGKAUAN

DOA ,  KECUA L I  HA L -

HA L  D I  L UAR

KEHENDAK  TUHAN . "

-  GREG  L AUR I E

Doakan untuk program yang sudah direncanakan
untuk dikerjakan sepanjang setahun ini bisa
dikerjakan dengan baik dan setiap pengurus
Tuhan pimpin dalam mengerjakannya.
Doakan untuk kegiatan misi panti asuhan maupun
misi petani bisa tetap terus berjalan dengan baik
ditengah kondisi covid yang belum mereda dan
keterbatasan mengajar. Juga agar tim misi petani
maupun tim pengajar yang akan disharingkan
dapat terbeban.
Doakan untuk kesehatan alumni dimanapun
berada, ditengah covid yang masih meluas agar
baik alumni maupun keluarga tetap dalam
keadaan sehat dan menjaga protokol kesehatan.

Pengurus PA KMK FEBD3 agar lebih serius dan
komitmen dalam mengerjakan pelayanannya.
Setiap alumni tetap setia mengerjakan bagiannya
dimana pun berada.

PA KMK FP

PA KMK FEBD3

Saat ini belum ada mengerjakan
kegiatan apapun selain mengajar les
privat anak asuh, mari doakan agar
kegiatan ini boleh berjalan dengan
baik.
Doakan untuk alumni supaya tetap
diberikan kesehatan dimanapun berada
khususnya di masa pandemi dan tetap
mengerjakan protokol kesehatan.

Doakan alumni FK yang sedang
berjuang di per koas-an, di internship,
dan yang sedang mengambil
dr.spesialis, agar tetap berserah pada
Tuhan.
Doakan juga untuk semua alumni yang
sedang berjuang menangani covid,
agar tetap sehat.

KOLUMNI FISIP

ALUMNI FK
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"Kita tidak akan

pernah mengerti

pentingnya doa

kalau kita tidak

mengetahui

bahwa hidup ini

adalah

peperangan."

-  J OHN  P I P ER

Bersyukur pengurus sudah mengadakan pertemuan dan membicarakan kegiatan pelayanan yang
akan dikerjakan kedepan (2021). Ada 2 ibadah alumni yang akan dikerjakan, Paskah dan juga
Natal sekaligus Peregenerasian Pengurus PAKTU, mari doakan pengurus dalam pengerjaannya
agar tetap mempersiapkannya dengan baik, pengurus semakin bersatu hati dan alumni juga
semakin rindu mengikuti setiap kegiatan.
Doakan pengurus dalam mempersiapkan peregenerasian dan orang-orang yang akan
disharingkan agar terbeban mengerjakan pelayanan ini kedepan.
Setiap alumni  tetap menikmati HPDT, pekerjaan dan pelayanan dan tetap sehat.

Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi alumni KMK FKG USU sampai hari ini.
Bersyukur buat kebaktian  alumni yang boleh berlangsung secara online setiap bulannya.
Bersyukur buat kelompok kelompok PA/KTB yang boleh berjalan kembali sampai saat ini.
Berdoa buat alumni, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan memasuki dan
menjalani tahun yang baru ini.
Berdoa kiranya alumni boleh terus menjadi saksi dan garam serta terang dalam kehidupannya
sehari-hari.
Berdoa agar kebaktian bulanan boleh terus berlangsung setiap bulannya, dan semakin banyak
alumni yang dapat mengikuti kebaktian tersebut, berdoa buat pengurus untuk sehati
mengerjakan pelayanan kepada seluruh alumni KMK FKG USU.
KTB/KPA yang sudah terbentuk boleh tetap berjalan dan semakin rindu untuk belajar dan
memahami Firman Tuhan.
Berdoa supaya alumni tetap setia dalam saat teduh dan tekun berdoa

PA KMK FT (PAKTU)

PA KMK FKG

Indonesia saat ini ditengah pandemi dan banyaknya
bencana alam yang terjadi.
Kesehatan keluarga.
Alumni dimanapun bekerja tetap menikmati pekerjaannya
dan mengerjakannya dengan penuh tanggungjawab.
Alumni yang sedang bergumul dalam penantian Teman
Hidup, keturunan dan pekerjaan, tetap berserah pada
Tuhan.

Doakan setiap alumni POMK FKM, baik didalam pelayanan
maupun pekerjaan tetap menikmati hubungan bersama
Tuhan, semakin bertumbuh dan menjadi berkat. 
Doakan setiap alumni POMK FKM yang masih berjuang
mencari pekerjaan agar tetap berpengharapan kepada
Tuhan dan tetap memperlengkapi diri.
Doakan setiap keluarga alumni POMK FKM yang masih
terkena dampak pandemi, kiranya Tuhan menolong dan
keluarga tetap berpengharapan kepada Tuhan.

Alumni FKep

Alumni FKM

Doakan setiap alumni FIB dimanapun berada agar
tetap setia kepada Tuhan dan dalam keadaan
sehat selalu.
Doakan juga untuk kepengurusan PA KMK FIB yang
sampai saat ini belum ada, agar ada alumni yang
mau memberi diri melayani sebagai pengurus.

PA KMK FIB
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Beberapa alumni yang di diagnosa positif covid 19 agar dapat
segera pulih.
Kita sebagai alumni dapat memahami apa kehendak Allah bagi
kita disaat saat ini, dan dapat mencari strategi untuk
mengerjakan nya sampai tujuannya berhasil.
Bagi alumni dan keluarganya yang terkena dampak (baik covid
maupun bencana alam) agar tetap menjaga pikiran dan hati
yang positif tanpa khawatir yang berlebihan dan tetap
berserah pada Tuhan.
Yang sedang menantikan pekerjaan, teman hidup, anak, agar
tetap menikmati waktu-waktu bersama Tuhan sembari
mempersiapkan diri.
Peregenerasian dibulan februari ini agar calon pengurus yang
disharingkan mau memberi diri, dan yang sudah menjawab iya
dapat sukacita melayani Tuhan lewat kepengurusan.

Doakan untuk para alumni agar dalam dunia kerja boleh terus
berjuang, menjadi berkat dan berdampak bagi sesama.
Doakan untuk setiap alumni dapat menikmati persekutuan
bersama Tuhan juga sesama.
Doakan untuk setiap alumni yang sudah berkeluarga agar
kiranya Tuhan berkati keluarga nya dan boleh terus bertumbuh
di dalam Tuhan.
Doakan untuk Yayasan INIKRIS Justitia dapat terus berkembang
dan menjadi berkat bagi sesama.

PA KMK FMIPA

INIKRIS FH

Pengurus dan staff sudah
membuat rancangan program
dan kegiatan pelayanan
(persekutuan, misi, interest grup,
dan digital) yang akan dikerjakan
sepanjang tahun 2021 ini,
doakan agar setiap kegiatan
yang direncanakan dapat
dikerjakan dengan baik,
pengurus dan staff semangat
dalam mengerjakan nya, alumni
pun semakin terbeban untuk
mengikuti setiap kegiatan dan
setiap orang yang dilayani
melalui misi yang dikerjakan
dapat mengenal Tuhan dengan
benar dan semakin
berpengharapan pada Tuhan.
Mari doakan juga agar setiap
program dan kegiatan yang
sudah maupun masih akan
dirancangkan oleh pengurus di
tiap Fakultas dapat dikerjakan
dengan baik dan alumni pun
terbeban untuk mengikuti setiap
kegiatannya.
Kita dimanapun berada dan
mengerjakan sesuatu tetap taat
mengikuti ProKes.
Alumni KMK USU tetap
berdampak di tengah keluarga,
pekerjaan, pelayanan dan
masyarakat.
Pemerintah dalam mengerjakan
tugasnya tetap sehat, berhikmat
dan bertanggung jawab.
Berdoa juga untuk kondisi
Indonesia saat ini, banyak
bencana alam yang terjadi,
Tuhan yang senantiasa
menguatkan mereka yang
terkena bencana, yang berduka,
yang sakit, Tuhan yang
sembuhkan dan agar mereka
juga semakin berpengharapan
pada Tuhan.

PA KMK USU

Bersyukur untuk setiap alumni yang sudah berbagian dalam
doa, daya dan dana dalam perjalanan pembangunan Rumah
Persekutuan ini. Bersyukur untuk dana yang sudah terkumpul
per 31 Desember 2020 yaitu Rp 389,472,502.
Saat ini masih ada dokumen yang kurang dalam pengurusan
IMB (masih dalam pengerjaan), doakan agar pembuatan
dokumen ini dapat segera di selesaikan, dan IMB segera
selesai.
Mari doakan agar semakin banyak alumni yang berbagian
dalam pembangunan RP ini.
Tim Teknis agar tetap semangat dan bertanggung jawab
dalam mengerjakan bagiannya di tengah kesibukan masing-
masing.

Pembangunan Rumah Persekutuan

"Selamat Berdoa"
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OVO  PA KMK USU 
an Bonar Banjarnahor

@pakmkusu PAKMKUSU pakmkusu.org PAKMKUSU

Mari dukung pelayanan kita melalui persembahan kasih, perpuluhan,

ucapan syukur abang, kakak, saudara/i sekalian melalui :

Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan
sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi

dengan sukacita.
(2 Korintus 9:7)

27

CONTACT US 

082276363241

Jl. Mandolin No. 67,

Titi Rantai, Medan 

pakmkusumdn@gmail.com


