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Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,  yang
karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali 

 oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, 
 kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 

(1 Petrus 1 : 3)
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WE DESIRE HELP
Oleh Max Jeganathan
dalam tulisannya : Why Do We Even Need A Savior?

     Ada pandangan yang mengatakan bahwa kita hanya perlu
melihat ke dalam hati kita untuk mengetahui apa yang
sesungguhnya kita butuhkan. Secara dangkal, pandangan ini
terkesan meyakinkan. Tapi, sejatinya saat kita hanya melihat diri
kita sendiri semakin dalam, kita bukannya menemukan jawaban,
malahan kita akan menemukan lebih banyak lagi pertanyaan.
   Kita mungkin sudah berusaha meyakinkan diri bahwa kita
dapat memecahkan segala masalah seorang diri. Tapi, naluri
mendasar kita adalah: ketika kita menghadapi masalah, kita
akan mencari bantuan dari luar, dari seseorang yang kita
anggap lebih mampu daripada kita. Mungkin inilah salah satu
konsep yang mendasari mengapa kisah-kisah superhero muncul.
Ketika kita melihat kisah-kisah superhero, kisah-kisah yang
diangkat adalah kisah tentang bagaimana mereka, dengan
kekuatan supernya menyelamatkan manusia. Ada Iron man yang
menyelamatkan bumi dari senjata pemusnah massal; Superman
yang menunjukkan belas kasihnya meskipun dia harus
mempertaruhkan nyawanya di hadapan musuh. Namun,
bagaimana jika hal-hal yang kita kagumi pada superhero -
superhero itu menjadi satu di dalam Sosok Juruselamat yang
menyelamatkan aku dan kamu ? Kekristenan memiliki
pemahaman yang unik dan jujur tentang realita penderitaan di
dunia kita (1 Petrus 1 : 6). Ajaran Kristen tidak menyangkal
penderitaan sebagai ilusi, yang tidak artinya, hasil dari karma,
atau sesuatu yang dapat dihindari. Kekristenan mengakui
bahwa penderitaan adalah realita kehidupan yang tidak dapat
dihindari.
     Manusia merindukan keadilan dan pengampunan (Mazmur
51) dan ; sebuah misi penyelamatan yang kedengarannya paling
tidak mungkin: Tuhan masuk sendiri ke dalam dunia sebagai
Pribadi Yesus Kristus (Kolose 1). Allah, melalui Yesus Kristus
menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan
kita dari dosa dan maut.
    Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhan kita yang paling dalam,
kebutuhan untuk diselamatkan. Dia juga memuaskan hasrat kita yang
terdalam, yaitu di dalam Dia kita beroleh hidup yang berkelimpahan
(Yohanes 10:10). Melalui anugerah-Nya, Yesus menyingkirkan
kesalahan dan rasa malu kita. Dia menutupi ketidaksempurnaan kita
dengan kesempurnaan-Nya, dan menjadikan kita anggota keluarga
Allah, di mana kita diyakinkan akan identitas kekal kita sebagai anak-
anak-Nya. Inilah misi penyelamatan terbesar yang pernah dilakukan.
Kita beruntung, di dalam Pribadi Kristus, kita diselamatkan.
Kristus telah melakukan apa yang tidak dapat diri kita sendiri
lakukan. Pertanyaan untukku dan untukmu adalah: Apakah kita
menolak-Nya atau menerima-Nya?
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Saudara saudaraku yg saya kasihi di dalam Kristus
Yesus Tuhan kita.
Selamat menyambut Hari Raya Paskah.
Tema  : Dunia Membutuhkan Juruselamat

    Sudah satu tahun lebih kita terkekang, terbelenggu
akibat pandemi covid-19 yg melanda dunia, banyak yg
terpapar, bahkan menderita dan tidak sedikit yg
meninggal dunia. Hal ini mengingatkan kita bahwa
betapa rapuhnya hidup kita, tidak terkecuali apakah dia
orang percaya, hamba Tuhan maupun orang yg tidak
percaya. Seperti pemazmur dalm Mazmur 90
mengatakan : hidup ini seperti rumput yang bertumbuh,
diwaktu pagi berkembang dan bertumbuh diwaktu
petang lisut dan layu. Masa hidup kami tujuh puluh
tahun dan jika kami kuat , delapan puluh tahun dan
kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan;
sebab berlalunya buru buru dan kami melayang lenyap.
Bulan April ini kita merayakan Paskah yg dimulai oleh
Karya Tuhan yg ajaib mebebaskan bangsa Israel dari
penindasan dan perbudakan yg dilakukan bangsa Mesir
lebih dari 400 tahun ( Keluaran 12:12-14) dan peristiwa
itu yang terus - menerus dirayakan sebagai “Hari Raya
bagi Tuhan “ turun temurun dan menjadi ketetapan
untuk selamanya.

Medan, 29 Maret 2021

And  he  d epar t ed

f r om our  s i g h t  tha t

we  m i gh t  r e tu rn  t o

ou r  hear t ,  and

the re  f i n d  H im .  Fo r

He  depar t ed ,  and

beho l d ,  He  i s  h e r e .   

 

-  S t .  Augus t i n e
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The stone was rolled away from the door, not to
permit Christ to come out, but to enable the

disciples to go in.  
- Peter Marshall

E D I S I  A P R I L  2 0 2 1

     Puji Tuhan. Karya-Nya untuk membebaskan/
memerdekakan orang berdosa dari belenggu dosa, kutuk
dan maut disempurnakan dengan mengutus Anak-Nya
yang Tunggal, Tuhan Yesus Kristus kedalam dunia 2000
tahun yang lalu. Kita yg berdosa dan pantas
mendapatkan hukuman akibat dosa kita, terpisah dari
Allah Bapa selamanya, tetapi Dia rela menjadi
pengantara bagi kita dengan menggantikan kita untuk
menanggung dosa - dosa kita, supaya kita
dimerdekakan/ dibenarkan di hadapan Bapa-Nya,
sehingga kita diperdamaikan kembali dengan Bapa di
dalam Kristus. Relasi yang sudah rusak total dengan Allah
Bapa dipulihkan total didalam Tuhan Yesus. Gambar dan
rupa Allah yg sdh rusak yang tidak bisa lagi
mencerminkan kemuliaan Allah, dipulihkan didalam
Kristus, untuk bisa kembali mencerminkan kemuliaan Allah
Tri Tunggal yang Esa.
      Paskah berarti kita yang dulu mati karena dosa,
dihidupkan kembali di dalam Kristus. Kita yang percaya
sebenarnya hidup kita sudah dikuburkan dalam kematian-
Nya, dan sudah dibangkitkan dalam kebangkitan-Nya
untuk hidup bagi Dia, karena itu kita bisa mengatakan
seperti Rasul Paulus dalam Galatia 2:19-20 ; Sebab aku
telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya
aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus,
namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang
hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan
hidupku yang kuhidupi sekarang didalam daging, adalah
hidup oleh iman didalam Anak Allah yang telah mengasihi
aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Karena itu,
sebagai alumni yang sudah dibina di KMK- USU, marilah
kita merayakan hari raya paskah tahun ini dengan hati
yang bersyukur

    Beribadah dengan hati yang tulus,
karena kita mempunyai banyak saksi,
bagaikan awan yang mengelilingi kita,
marilah kita menanggalkan semua beban
dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam
perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Marilah kita melakukannya dengan mata
yang tertuju kepada Yesus yang
meminpin kita dalam iman dan yang
membawa iman kita itu kepada
kesempurnaan, yang dengan
mengabaikan kehinaan, tekun memikul
salib ganti sukacita yang disediakan
bagi Dia, yang sekarang duduk disebelah
kanan takhta Allah.(Ibr 12:1-2). Akhirnya
sebagai Pembina Yayasan Persekutuan
Alumni KMK-USU, saya menyampaikan : 

Selamat Hari Raya Paskah kepada
seluruh Alumni KMK USU dan

keluarga , juga kepada adek - adek
kami yang sekarang sedang dibina di

KMK dimanapun berada.
Kiranya Tuhan memberkati dan
melindungi kita. Tuhan menyinari kita
dengan wajah-Nya dan memberi kita
kasih karunia. Tuhan menghadapkan
wajah-Nya kepada kita dan memberi kita
damai sejahtera. Amin.

even the darkness will not be dark
to you; the night will shine like the
day, for darkness is as light to you.

 
- Psalm 139 : 12

Salam Hangat, 

dr.Ranto Bonar Sinaga
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     Pertemuan yang tidak disengaja karena tugas pelayanan sosial di Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3) di kota tempat ku tinggal, mungkin bagi kebanyakan orang
pengalaman ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Seperti hari-hari sebelumnya, hampir
setiap hari menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat, namun biasanya
laporan yang selalu berkaitan dengan masalah keluarga seperti KDRT, masalah kemiskinan,
anak putus sekolah, anak kecanduan narkoba,  pengangguran dan banyak masalah sosial
lainnya. Menerima laporan dari warga bahwa ada nenek terlantar di rumahnya dimana
lokasi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor tempat bekerja, merupakan pengaduan
tidak biasa. Menyaksikan seorang nenek yang badannya masih terlihat gemuk, fisik yang
lemah hampir tidak bisa bergerak, rambut yang sudah memutih, terbaring di lantai dengan
beralaskan kotoran dan kencing yang entah sudah berapa lama menambah aroma ruangan
kamar semakin disukai oleh lalat yang lalu-lalang bergantian hinggap ditubuhnya.
     Tanpa ada perbincangan dengan dibantu oleh warga lain yang tanpa ada keluarga
dekat segera membantu membersihkan dan membawa ke rumah sakit umum daerah
setempat. Hari-hari di rumah sakit merupakan pengalaman istimewa bagi si nenek dan
mulai mengenang hal-hal indah di saat masih remaja dulu. Pengalaman menjadi seorang
perawat pada usia belia menjadikan si nenek bangga akan dirinya dan tentu lebih bangga
melihat ayahnya yang ketika itu masih aktif sebagai prajurit tentara turut bangga dengan
kesuksesannya, namun rumah sakit tempat si nenek bekerja tidak bertahan lama karena
kehadiran rumah sakit tersebut ditolak oleh masyarakat karena diangap mengandung unsur
kristenisasi. Pengalaman paling tidak bisa dilupakan si nenek selama bekerja menjadi
perawat ternyata karena selalu bersama dengan dokter dan para medis lainnya yang
sungguh baik meskipun berbeda keyakinan dengan si nenek. 

    Cucu adalah sebutan dan panggilan si nenek setiap menyapa dan meminta sesuatu.
Suara lembut si nenek bertanya “apakah cucu orang Kristen?” cucu sangat mirip dengan
dokter di rumah sakit itu. Nenek memilih tidak menikah karena berharap menikah dengan
orang baik seperti dokter itu. Nenek belum ada bertemu dengan orang Kristen yang baik
seperti dokter itu. Cucu orang Kristen kan? Cucu sama baiknya dengan dokter itu. Cucu
mirip dengan dokter itu. Demikianlah ucapan dengan nada lembut yang keluar dari mulut si
nenek. Rasa lelah selama lima hari merawat si nenek di rumah sakit sekejap berubah
menjadi sukacita luar biasa ketika si nenek meminta untuk cucu berbicara. 
Cerita Firman tentang siapa Yesus dan untuk apa Yesus datang ke dunia serta berbagi dari
pesan injil dalam Matius 25:36 “Ketika Aku sakit, kamu melawat Aku” segera diperdengarkan
kepada si nenek dan beberapa orang yang sakit di ruangan bersama si nenek dan para
penunggu orang sakit turut serta mendengar kesaksian tersebut. Betapa bahagianya si
Nenek ketika diajak berdoa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya. Sejak
si nenek terima Yesus, fisiknya dinyatakan sehat oleh perawat dan di izinkan untuk pulang. 

     Sesampai dirumah ternyata rumah si nenek sudah kosong dan semua isi rumah sudah
diambil oleh para keluarga dekat, untung ada tetangga yang baik meminjamkan tikar buat
alas si nenek tidur. Cucu izin pulang dan baru sampai di rumah mendapat telepon dari
tetangga si nenek bahwa si nenek sudah meninggal. Tidak ada satupun rumah keluarga
besar si nenek yang mau menerima mayat si nenek di rumahnya. Ketika cucu meminta
mayatnya, mungkin karena cucu bukan bagian dari keluarga si nenek dengan terpaksa
keluarga besar ada yang menerima untuk di bawa ke rumahnya. Kembali kesempatan
menyaksikan kisah si nenek yang sudah bersama Tuhannya yang baru sehari diterimanya
kisah itu kembali di perdengarkan di tengah tengah keluarga besar si nenek. 
Kejadian serupa seperti ini sering mewarnai pelayanan yang kami kerjakan. Kiranya kita
semua dipakai-Nya menjadi kitab terbuka dan pewarta injil kabar keselamatan
dimanapun kita berada. Amin. (RS)

SEBELUM MENUTUP
MATA KU MENERIMA DIA

Salam, 
R.S (Alumni KMK USU Up FT)PAGE 3



Oleh  :  Tet t i  Tamba  (A lumni  FMIPA)

KEILAHIAN
KRISTUS

ARTIKEL

      Selama 17 tahun dalam pelayanan misi
menjangkau STA, pertanyaan yang seringkali saya
dengar adalah: mengapa orang Kristen mempercayai
Yesus sebagai Tuhan yang mengampuni dosa dan
menjadi Juru selamat? Bukankah Yesus hanyalah
nabi? Perayaan Jumat Agung dan Paskah adalah
sesuatu yang menggelikan dan tidak bermakna.
Dalam percakapan dengan orang awam yang tidak
percaya, kita akan mendengar: Yesus memang patut
diteladani karena moral-Nya dalam kasih, keadilan
sosial, supranatural yang dimiliki-Nya dalam
mengadakan muzijat, menyembuhkan orang sakit,
menghidupkan orang mati. Hanya sebatas teladan
moral, tetapi mempercayai Dia sebagai Tuhan
adalah sesuatu yang musrik (mendustakan Allah,
menduakan Allah, sesuatu yang dibenci dan dilaknat
Allah). Kita juga banyak menjumpai orang Kristen
(beragama kristen, bergereja, sekolah teologi,
belajar Alkitab) tidak percaya bahwa Yesus
adalah Tuhan. Menurut mereka, Yesus hanyalah
manusia biasa yang juga berdosa. Jikalau kitapun
tidak meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati
karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci;
bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga,
sesuai dengan Kitab Suci, maka sia-sialah
kepercayaan kita. Seperti yang diungkapkan Paulus
dalam 1 Korintus 15: 1: 2 – 4. 

     Dalam artikel ini, saya
akan membukakan tentang
Yesus adalah Tuhan
dalam pribadi-Nya dan
karya-Nya.

 Selain mengungkapkan
keilahian Yesus Kristus, perlu
juga kita memahami dan
menyadari aplikasi doktrin
ini dalam kehidupan kita.
Memahami pribadi Kristus
dan karya Kristus adalah
dasar yang teramat penting
dalam iman Kristen. Hal ini
mendasari pemahaman
soteriologi (doktrin
keselamatan); karena
jikalau Tuhan kita tidak
sesuai seperti pengakuan-
Nya, maka penebusan-Nya
tidak sempurna. 
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As people get more busy, the Church
has to employ new ways to make the

faithful keep coming back.

Arti diurapi adalah:Panggilan atau
ketetapan Allah bagi seseorang untuk
menjalankan fungsi/jabatan tertentu.
Menunjukkan janji dan penganugerahan
karunia-karunia yang diperlukan untuk
fungsi/jabatan tersebut. 

Apakah Yesus Kristus hanya seorang
nabi?
     Nama “Yesus” dalam bentuk bahasa
Yunani, berasal dari kata Ibrani yaitu
Jehoshua, Joshua (Yos 1: 1; Za 3: 1), Jeshua
(Ezr 2: 2) yang berarti seorang penyelamat
atau Juru selamat. Nama ini berasal dari akar
kata yasha’, bentuk hiphil hoshia’ yang artinya
menyelamatkan. Sesuai dengan Mat. 1: 21 “Ia
akan melahirkan anak laki-laki dan engkau
akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah
yang akan menyelamatkan umat-Nya dari
dosa mereka.”  Asal-usul kata lain adalah
Jeho (Yehovah) dan shua yang artinya
“membantu”. Nama “Kristus” adalah nama
jabatan sama dengan Maschiach (Mesias)
dari akar kata mashach yang artinya “Yang
Diurapi”. Yesus disebut Kristus berarti
“Yang Diurapi”. Zacharias Ursinus dalam
buku on the Heidelberg Catechism 
 mengungkapkan, Yesus disebut Kristus
karena Ia ditetapkan atau ditunjuk Allah
Bapa dan Diurapi Roh Kudus untuk menjadi
NABI, IMAM, RAJA.

Pengurapan hanya dilakukan untuk tiga
jabatan tertentu yaitu, Nabi, Imam, dan Raja.
Dua kriteria untuk menjadi seseorang yang
diurapi telah digenapi Yesus yaitu: (1)
ditetapkan atau dipilih oleh Allah sendiri (Yoh
7: 28-29; Ibr 1: 1-4), (2) diberikan karunia-
karunia untuk melakukan tugas-tugas jabatan
tersebut. Yesus Kristus memiliki tiga jabatan
tersebut sekaligus :

 Jabatan Nabi
      Nabi adalah jabatan yang ditunjuk
oleh Allah untuk menerima ‘rahasia-Nya’
atau ‘perkataan-Nya’ untuk disampaikan
kepada seseorang atau suatu bangsa (1
Raj 22: 19; Yer 23: 22; Am 3:7). Nabi
disebut Abdi Allah, (Kel 3: 1-4:17; Yes 6;
Yer 1: 4-19; Yeh 1-3; Hos 1: 2; Am 7:14-15;
Yun 1:1), pelihat (1 Taw 29: 29; Yes 30:
10). Yesus Kristus sebagai Nabi untuk
menyatakan Allah dan seluruh
kehendak-Nya (Yoh 1: 18; 8: 26). Untuk
memulai dan memelihara pelayanan
Injil. Untuk membangkitkan dan
mengutus para nabi, rasul, guru, dan
semua pelayan gereja; untuk
memperlengkapi mereka dengan
karunia-karunia lain yang dibutuhkan (Ef
4: 11; Luk 11: 49; 21: 15; 1 Pet 1: 11).
Mengajar anak-anak Tuhan secara
efektif dalam hati mereka melalui
Roh Kudus yang memberi iluminasi
kepada pikiran mereka dan dengan
Injil menggerakkan hati mereka
kepada iman dan ketaatan (Mat 3: 11;
Luk 24: 45; Ef 5: 26; Mrk 16: 20; Kis 16:
14; 14: 3). 
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 Jabatan Imam

Jabatan Raja

"Therefore, my
dear brothers
and sisters,
stand firm. 

Let nothing move
you. Always 

give yourselves
fully to the work

of the Lord,
because you

know that your
labor in the

Lord is not in
vain.”

1 CORINTHIANS 15:58

      Imam adalah jabatan mulia yang tertinggi dalam agama
Yahudi yang berkaitan dengan ibadah. Imam besar ditunjuk oleh
Allah dan dipercaya sebagai wakil umat di hadapan Allah serta
berperan sebagai pengantara yang kudus antara umat dengan
Allah. Imam mempunyai hak khusus untuk datang menjumpai
Allah dan berbicara serta bertindak atas nama umat-Nya. 
      Yesus Kristus sebagai Imam mengajar hukum-hukum Allah
kepada manusia melalui Roh Kudus dan menggerakkan hati
mereka untuk taat (Yoh 14: 26). Mempersembahkan korban yaitu
diri-Nya sendiri sebagai tebusan bagi dosa-dosa dunia (Ibr 2: 17,
7: 26-27). Bersyafaat terus-menerus bagi kita kepada Allah
Bapa (Ibr 9: 15-24). Mengaplikasikan pengorbanan-Nya kepada
umat pilihan-Nya melalui karya Roh Kudus yang melahirbarukan
dan memimpin mereka (Tit 3: 4-7). Karya keimaman Kristus
paling jelas disebutkan dalam surat Ibrani. Sang Pengantara
yaitu Kristus sebagai satu-satunya Imam Besar yang sempurna,
kekal dan ditunjuk oleh Allah sendiri, yang mengambil tempat
orang berdosa, dan mengorbankan diri-Nya (Ibr 5: 5, 9: 14, 10: 11-
14, 19: 22).

     Raja dalam bahasa Yunani
basileus berarti penguasa
pewaris pemerintah yang sah,
pembimbing kehidupan
rakyatnya melalui keadilan atau
ketidakadilan. Menurut Plato, 
 raja dianggap pembuat
kebajikan, kemauannya adalah
hukum. Yesus Kristus sebagai
Raja untuk memerintah gereja-
Nya, dengan Firman dan Roh
Kudus (Yes 9: 6-7; Ef 1: 21-22;
Flp 2: 9-11; 2 Tim 3: 16-17). 

    Untuk memelihara dan
melindungi orang percaya dari
musuh-musuh, memberikan
perlengkapan senjata rohani
(Luk 1: 32-33; Yoh 10: 28; Ef 6:
13-18). Menghakimi (Yoh 5: 22-
27; 17: 2), melimpahkan ke atas
gereja-Nya karunia-karunia dan
kemuliaan, membebaskan dari
segala kejahatan, mengontrol,
mengalahkan, serta menaklukkan
dan menghukum musuh-musuh-
Nya (Mrk 13:26; Why 17: 14, 19: 16,
19-21), kerajaan-Nya kekal (Why
11:15). 

Hanya Yesus
yang

menggunakan
jabatan

Kristus “Yang
Diurapi”. 
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"Keyakinan dan
pemahaman keilahian
Kristus adalah dasar
dari iman kita."

     Para nabi, imam, dan raja di Perjanjian
Lama juga diurapi dalam memangku
jabatan mereka (Kel 29:7; Im 4:3; Hak 9: 8;
1 Sam 9 : 16, 10 : 1, 24: 10; 2 Sam 19 : 10)
namun tidak berhak memiliki
gelar/jabatan ‘Kristus’. Mereka
mempunyai satu atau dua jabatan tetapi
tidak ada satupun yang memiliki ketiganya
sekaligus, karena hanya Yesus yang
memiliki ketiga jabatan tersebut sekaligus.
Sehingga Yesus adalah Kristus sang
Mesias yang ditetapkan dan dijanjikan
Allah sejak kekekalan (Yes 11: 2, 42: 1)
untuk menebus dosa manusia dan telah
dinubuatkan oleh para nabi (Mik 5: 1-3; Za
6: 9-15, 9: 9, 12: 10; Yes 7: 14, 9: 5, 52: 13-
53: 12; Mzm 22: 16-18; ). Secara historis
tergenapi dalam Perjanjian baru (Mat 3:
16; Mrk 1:10; Luk 3: 22; Yoh 1: 32; 3: 34).  

Apakah Yesus memiliki natur Ilahi?
Apakah Yesus adalah Tuhan?

      Orang percaya meyakini Alkitab
sebagai firman Tuhan yang tidak bersalah.
Alkitab mencatat bukti-bukti keilahian
Kristus yang sama dengan YHWH.  Yesus
Kristus adalah Firman logos yang telah
menjadi manusia (Yoh 1: 1-3, 14, 18, 3: 16-
18). Kristus adalah Allah yang sudah
ada dari kekekalan sampai ke
kekekalan (Yoh 8: 58, 17: 5; Kol 1: 16-19; Ibr
1:2; 1 Yoh 4: 3). 

Yesus Kristus Anak Allah adalah pribadi
yang berbeda dari Allah Bapa, Roh
Kudus, dan ketiganya adalah satu (1
Yoh 5: 7; Kej 1: 26; Yoh 10: 30).   
     Yesus Kristus setara dengan Allah
Bapa (Yoh 3: 35-36, 5: 19-27; Kis 2: 36;
1 Yoh 1:3); Mahahadir (Mat 18: 20, 28:
20), Mahatahu (Mat 16: 21, Luk 6: 8;
Yoh 4:29), Mahakuasa (Mat 28: 18, Mrk
5: 11-13); Berasal dari surga (Yoh 3: 13),  
datang dari Allah dan kembali kepada
Allah (Yoh 13:3). Yesus Kristus adalah
Tuhan, memberikan hidup kekal (Yoh
17: 2; Kis 10: 36; Rom 14: 9; Flp 2: 11),
Allah Bapa dan Anak bekerja bersama
untuk satu tujuan (Yoh 5: 17, 6: 37-40,
10: 35-38). 

Kelahiran Yesus Kristus (Mat 1: 18 - 25)
dari anak dara Maria adalah karya Roh
Kudus yang ajaib, bukan hasil
persetubuhan manusia berdosa tetapi
oleh Roh Allah. Ini menjelaskan
ketidakberdosaan Kristus sebagai
manusia.  
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Jikalau kita ragu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tentulah sia-sia menjadi
orang Kristen, karena kita akan termasuk golongan yang dibinasakan.

Kualitas iman akan sangat berpengaruh
pada pikiran, perasaan, dan perbuatan
kita. Jikalau kita ragu bahwa Yesus
Kristus adalah Tuhan, tentulah sia-sia
menjadi orang Kristen, karena kita akan
termasuk golongan yang dibinasakan.
Mempengaruhi kita untuk mengasihi
Allah dengan segenap hati, jiwa,
kekuatan, dan degenap akal budi, 
 kasih kita kepada orang lain.
Mempengaruhi kita dalam ketaatan
melaksanakan amanat Agung-Nya
untuk memuridkan semua bangsa
menjadi murid Kristus. Kualitas
pemahaman kita tentang Kristus juga
mempengaruhi ketaatan pada firman
Tuhan dan kesediaan menjadi tanah
yang gembur supaya firman Tuhan
tumbuh dan berbuah dalam hidup kita. 
     Mempengaruhi sikap hati kita dalam
menyembah-Nya, doa-doa kita. Juga
akan mempengaruhi kesungguhan dan
tanggung jawab kita melawan
kedagingan dan kuasa dosa.
Ketundukan pada pimpinan Roh Kudus
dalam setiap aspek dan waktu kita
(dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga,
relasi, dsb) untuk merebut waktu-waktu
yang jahat menjadi kemuliaan bagi
Allah.

     Menjadi orang percaya bukan lagi
hanya membedakan mana yang
benar dan salah, tetapi membedakan
dan memilih mana yang terbaik dari
yang baik, mana yang maha kudus
dari yang kudus. Firman Tuhan dalam
Ibrani 4: 12 mengingatkan kita
“Sebab firman Allah hidup dan kuat
dan lebih tajam dari pedang bermata
dua manapun; ia menusuk amat
dalam sampai memisahkan jiwa dan
roh, sendi-sendi dan sum-sum; ia
sanggup membedakan pertimbangan
dan pikiran hati kita.” 

Apa perbedaan orang percaya
dengan Setan? 

Orang percaya mengenal dan
meyakini Kristus adalah Tuhan dan
firman-Nya. Setan pun mengenal dan
percaya Kristus adalah Tuhan dan
firman-Nya. Perbedaannya adalah
Setan tidak mempercayakan dirinya
untuk taat kepada Tuhan, sedangkan
kita orang percaya menyerahkan diri
kita sepenuhnya (pikiran, perasaan,
dan perbuatan) untuk tunduk dan taat
kepada Tuhan.    

Salam Hangat, 
Tetti Tamba
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PELAYANAN
ALUMNI KMK USU

P E R  B U L A N  M A R E T  2 0 2 1

W A R T A  A L U M N I  E D I S I  A P R I L  2 0 2 1

     Dunia masih mengalami pandemic Covid-19, demikian dengan Indonesia. Banyak hal dan upaya
dikerahkan untuk meminimalisir virus tersebut, salah satunya melalui vaksinasi yang saat ini sedang
berlangsung di berbagai lokasi. Namun, bersyukur bahwa Allah senantiasa memelihara anak-anak-
Nya di tengah kondisi ini. Pandemi tidak menjadi alasan bagi manusia tidak menjaga kesehatan
dirinya di tengah-tengah kondisi yang membuat setiap orang harus lebih berjaga-jaga dan
terutama memelihara hidupnya dalam takut akan Tuhan dan melayani-Nya. Demikianlah dalam
pemeliharaan Tuhan, PA KMK USU masih dapat melayani di tengah masa pandemic Covid-19, baik
online maupun offline namun tetap memberlakukan protocol kesehatan.

Bersyukur untuk beberapa pelayanan yang masih dapat dikerjakan oleh PA KMK USU sepanjang
bulan Maret 2021. 

PA KMK USU Ministry
       PA KMK USU merupakan wadah
pelayanan publik khususnya
pemberdayaan secara digital melalui
kegiatan Live Streaming, Proyek Musik,
Renungan dan Podcast. Mari berdoa
untuk Tim Produksi yang masih tetap
terbeban melayani ditengah - tengah
kondisi tim yang juga bekerja. 

Proyek Musik
       Untuk edisi Jumat Agung dan Paskah, kita
mempersiapkan 2 lagu. Bersyukur untuk
pemilihan lagu, latihan dan rekaman serta
pengambilan vidio clip yang diadakan di
bulan Maret lalu. Mari berdoa untuk proses
pengeditan agar di minggu pertama bulan
April vidio lagu tersebut dapat kita bagikan.
Setiap minggunya akan diadakan rekaman
untuk soundback tiap vidio yang dibutuhkan
khususnya vidio renungan. Mari berdoa untuk
setiap tim pemusik dan juga tim produksi
sehingga menikmati pelayanannya. Bagi
alumni yang rindu berbagian di tim produksi
PA KMK USU Ministry baik sebagai sound
enginering, editor, cameraman dan juga
operator dapat menghubungi
Pengurus/Kordinator Produksi PA KMK USU:
Trya 082167953324
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Yesaya 58 menjelaskan umat Allah yang sedang mengeluh dan menganggap bahwa Allah tidak mau
menolong mereka. Umat sibuk menghitung-hitung perbuatan baik dan puasa yang mereka kerjakan dan
menuntut Allah untuk memperhatikan mereka karena apa yang mereka kerjakan. 
      Tetapi Allah tahu bahwa ibadah dan puasa yang mereka kerjakan tersebut adalah munafik. Perbuatan
religius tidaklah ada nilainya jikalau itu tidak datang dari mereka yang dengan rendah hati, berusaha
menaati perintah-perintah Allah dan yang dengan penuh belas kasihan menjangkau orang yang
memerlukan pertolongan.
      Kemandirian rohani kita peroleh dengan ketaatan kepada Allah setiap harinya, memiliki kerendahan
hati untuk mendengar Firman dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kebergantungan penuh kepada Allah
akan menuntun seorang ASN untuk selalu memuliakan Allah melalui profesi yang dipercayakan baginya.
Penting bagi seorang ASN untuk tetap memiliki persekutuan bersama umat Kristen lainnya untuk mampu
saling mengingatkan dan berdoa untuk satu sama lain di dalam Kristus.

A P R I L  2 0 2 1

KTB Interest
Group ASN I
"Pentingnya Kemandirian
Rohani seorang Birokrat"

    Pertemuan hari ini
mendiskusikan Pentingnya
Kemandirian Rohani bagi
seorang ASN dan bagaimana
peran kemandirian rohani ASN
memengaruhi pengambilan
keputusan dalam Birokrasi.
Peserta PA bersama dari kitab
Yesaya 58 dengan tema
“Mengapa Allah Diam”. Peserta
belajar Kesalehan yang sejati
dan kesalehan yang palsu.

KTB Interest
Group ASN I
"Sharing & Latihan soal bersama"

Soal dan pembahasan disusun
oleh abang PA yakni bang Erik
Gultom dan diserahkan kepada
staff Fresh Graduate untuk
kemudian dapat dipindahkan
dalam bentuk Quiziz. Dua
pemenang dengan nilai tertinggi
memperoleh reward dari abang
PA. Setelah latihan, peserta
saling berbagi satu sama lain
tentang pergumulannya sebelum
mengikuti tes CPNS terdekat ini.
KTB diakhir dengan pujian dan
doa.

     Pertemuan kali ini peserta sharing, diskusi dan latihan soal bersama untuk mempersiapkan diri dalam
seleksi CPNS kedepannya. Hal ini merupakan ide dari peserta KTB untuk mengerjakan latihan soal setiap
minggunya selain PA Bersama. 
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    Melalui KTB ini peserta kembali belajar dan
diingatkan tentang panggilan sebagai seorang
percaya, bagaimana kondisi dunia Pendidikan
kampus saat ini dan peran seorang Kristen
Pendidik melalui profesi yang dipercayakan
baginya. 
    Setiap orang percaya memiliki panggilan utama
sebagaimana yang tertulis dalam Matius 28 : 19 –
20 untuk menjadikan semua bangsa muridNya,
dan masing – masing orang Kristen memiliki
panggilan sekunder tertentu, mungkin
pekerjaan,/karir/jabatan atau hal lainnya. Melalui
panggilannya dalam dunia Pendidikan ia akan
mengerjakan panggilan utamanya untuk
memberitakan kabar baik kepada setiap orang
dimanapun ia mengerjakan profesi/pekerjaannya.

     Pada KTB kali ini peserta belajar dan
diskusi tentang dunia Pendidikan sebagai
ladang misi Allah dan bagaimana peran
seorang Kristen di dalamnya, bagaimana
seorang Kristen menyikapi setiap kondisi di
dunia Pendidikan berdasarkan pandangan
seorang Kristen. 
    Dunia Pendidikan adalah wadah
pembentukan karakter manusia apakah
wadah tersebut akan menciptakan manusia
yang berkarakter Kristus, penuh Kasih
sehingga mampu mengerjakan bagiannya
sebagai garam dan terang atau wadah
untuk saling menunjukkan kemampuan,
status social sehingga tidak ada lagi kasih
antar sesama. 
Inti dari misi adalah menyatakan kasih Allah
bagi segenap dunia ini. Kehadiran seorang
Kristen harus menjadi nyata bagi orang di
sekitarnya khususnya di dunia profesi
sebagai seorang Pendidik, menyatakan
kasih kepada sesame Pendidik dan setiap
anak didik/mahasiswanya sehingga mereka
juga dapat mengenal Allah melalui
pekerjaan kita. 

   Untuk mendukung dan memperhatikan alumni
KMK USU setiap minggu pukup 21.00 WIB kita
mengadakan kontak doa. Kondisi persekutuan
alumni, alumni dan bangsa juga akan dibagikan
melalui topik doa di kontak doa tersebut. Bagi
abang, kakak dan sahabat alumni dapat juga
membagikan topik doanya dengan menghubungi
kontak PA KMK USU. 

Kiranya kasih setia Allah yang senantiasa
memelihara persekutuan kita.

P E L A Y A N A N  A L U M N I  K M K  U S U  E D I S I  A P R I L  2 0 2 1

KTB Interest
Group Pendidik II 
Panggilan di Dunia Pendidikan

KTB Interest
Group Pendidik II 
Dunia Pendidikan sebagai Ladang Misi Allah 

Kontak Doa
Alumni KMK USU 

Tawa 
Kita Mengapa burung terbang ke Selatan pada musim dingin ?

Karena jaraknya terlalu jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki

Mengapa Mozart menjual ayam-ayamnya ?
Karena mereka terus berkata bach, bach, bach (Johan Sebastian Bach, komponis sezaman dengan Mozart)
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    Pelayanan Misi Mentawai di bulan Maret masih
berjalan namun pelayanan di gereja belum
dikerjakan untuk sementara waktu. Hal ini terjadi
karena adanya kesalahpahaman yang terjadi antara
beberapa jemaat terhadap Tim Mentawai yang
menduga bahwa Tim Mentawai melayani untuk
mendapatkan keuntungan. Saat ini,
kesalahpahaman tersebut sedang ditangani dan
masih dalam proses penyelesaian dengan beberapa
jemaat tersebut. Kiranya Tuhan menguatkan iman
Tim Mentawai dalam menghadapi pergumulan
tersebut.
      Pergumulan tersebut tidak mengurangi sukacita
Tim untuk tetap melayani jemaat yang masih
terbuka untuk dilayani. Pelayanan yang masih
mereka laksanakan diantaranya : mengajar les anak,
membantu pembinaan anak-anak asrama,
kunjungan ke rumah jemaat, pelayanan Kelompok
Kecil dan penginjilan pribadi. Pelayanan mengajar
les anak dilaksanakan setiap hari Senin-Kamis dan
dibagi ke dalam beberapa kelompok. Selain itu, Tim
membantu pembinaan anak asrama di sore hari
dengan berbagi firman dan doa. Tim juga
melaksanakan kunjungan ke rumah jemaat dan
berbagi firman dan sharing kepada jemaat.
Demikian juga dengan pelayanan kelompok kecil
dan penginjilan pribadi tetap dilaksanakan untuk
membantu pertumbuhan iman orang Mentawai yang
dilayani.

Jika karunia untuk

melayani, baiklah kita

melayani; jika karunia

untuk mengajar, baiklah

kita mengajar.
- Roma 12 : 7

     Sukacita senantiasa atas pemeliharaan
Tuhan terhadap jemaat GKPI Pos PI Jermal
III dan Tim Misi yang melayani disana.
Bersyukur atas pelayanan Sekolah Minggu
yang masih berjalan rutin setiap
minggunya. Sampai saat ini Tim tetap
memantau pelayanan Sekolah Minggu
agar tetap mengikuti protocol kesehatan
dan memantau pertumbuhan iman ASM
melalui evaluasi mengajar. Setiap minggu,
ASM diimbau untuk taat mengikuti protocol
kesehatan dengan memakai masker dan
duduk berjarak minimal 1 meter dengan
orang-orang disekitarnya. ASM juga diajar
firman Tuhan sesuai dengan sasaran nats
firman Tuhan yang dibawakan oleh Tim
setiap minggunya. Kiranya Tim yang
melayani dan ASM bersukacita dan ASM
semakin mengenal Yesus Kristus dalam
hidupnya.
      Selain pelayanan Sekolah Minggu,
pelayanan mimbar masih tetap berjalan.
Pelayanan mimbar dilaksanakan pada
minggu ke-2 Maret 2021, yaitu pada
Minggu, 14 Maret 2021 dan dibawakan
oleh Bang Martua Sinurat. Bersyukur untuk
pemberitaan firman Tuhan yang telah
disampaikan dan kiranya jemaat diberi
pengertian akan kebenaran firman Tuhan
dan menghidupi firman tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari.

MISI JERMAL MISI MENTAWAI
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TERAS KITA 2020

Our Lord has written the

promise of the resurrection,

not in books alone, but in

every leaf in spring-time.  

- Martin Luther

PAGE 02

   Firman Tuhan dalam Matius 19:19 Hormatilah
ayahmu dan ibumu  dan kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah
kerinduan melalui salah satu pelayanan Teras Kita
terjadi melalui Talkshow Teras Kita episode 7 pada
Sabtu, 27 Maret 2021 dengan tema ‘Terang dalam
Keluarga’. Puji Tuhan, talkshow ini berjalan dengan
baik dari awal sampai akhir dan dibawakan oleh 2
orang narasumber, yaitu Bang Arpozen Nahampun
dan Kak Juni Purba. Bersyukur untuk sharing materi
dan diskusi yang telah berlangsung, selain itu
bersyukur untuk peserta muda-mudi yang bersedia
difollow up untuk dilayani melalui sharing dan doa.
Kiranya Tuhan memberikan pengertian dan hikmat-
Nya kepada setiap pendengar.
Teras Kita juga memberikan konten renungan harian
singkat setiap hari bagi anggota muda/I yang
bergabung dalam komunitas Teras Kita untuk
mengingatkan kembali akan pemeliharaan Allah dan
menjadi peneguhan bagi setiap pembaca atas
rencana Tuhan sepanjang hari.
Selain itu, Teras Kita juga membuat artikel renungan
yang rutin diterbitkan setiap bulan. Konten artikel
juga membahas seputar pergumulan atau kondisi-
kondisi yang dialami muda/I Kristen dan
mengarahkannya kembali kepada karya penebusan
Kristus di kayu salib. Artikel ini nantinya akan
diposting di website Teras Kita dan kamu dapat
mengunjunginya pada alamat website berikut:
https://teraskita2020.com/.

Patar A. Gultom, S.S, M.Th -
Pelanggaran Seksual :
https://teraskita2020.com/2021/03/
03/pelanggaran-seksual/
Juang Telaumbanua - Amnon Son of
David 'Fell in Love with Tamar' :
https://teraskita2020.com/2021/03/
10/amnon-son-of-david-fell-in-love-
with-tamar/

   Adapun artikel-artikel tersebut dapat
diakses pada link di bawah ini.

Tidak ketinggalan juga, Teras Kita
melaksanakan Bible Reading Project rutin
setiap hari. Project ini dinamakan ‘pdkT’
atau ‘pendekatan diri kepada Tuhan’.
Project ini dapat diihat dan diikuti melalui
akun instagram @teraskita2020. Tujuan
project ini dilaksanakan untuk
membangkitkan semangat membaca
Alkitab muda/I Kristen.
      Melalui program-program ini, para
pemuda/pemudi bisa belajar Bersama
sudut pandang alkitab dan akhirnya
menjadi komunitas muda/I Kristen yang
bertumbuh melalui topik dan pengajaran
yang dibahas di Teras Kita. 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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     Bersyukur melalui IG Mitto Ekkelsia ada orang-orang yang
dilayani baik untuk meneguhkan kembali maupun untuk
memperkenalkan Tuhan Yesus kepada yang belum
mengenal-Nya. IG ini sendiri tetap belajar taat bergumul
dalam doa bagi para pelayan Tuhan yang terlibat dalam
bermisi kepada suku-suku, bahasa dan kaum di berbagai
tempat dimana para alumni KMK USU melayani. Para
pendoa ialah anggota IG yang memberi waktu untuk berjam
doa bersama setiap minggu pada hari Selasa pukul 19.00
WIB.
     Para pekerja lapangan atau pun Utusan Lintas Budaya
(ULB) masih tetap membutuhkan dukungan doa di lapangan.
Pergumulan atau tantangan yang mereka hadapi menjadi
pergumulan di dalam doa bersama-sama yang bisa IG ini
doakan setiap minggunya. Melalui topik-topik doa dan
beberapa sharing sederhana yang disampaikan, anggota IG
perlahan melihat pergumulan dan tantangan yang mereka
hadapi. Kiranya Tuhan tetap memelihara anak-anak-Nya
yang tetap setia dalam pemberitaan Injil Tuhan.

   Selain pelayan doa, IG Mitto
Ekklesia melaksanakan pelayanan
penginjilan kepada kaum muda/I
Kristen. Hal ini dilaksanakan melalui
kegiatan Kebaktian Kebangunan
Rohani (KKR) Virtual pada Jumat, 5
Maret 2021 lalu. Bersyukur atas
pemeliharaan Tuhan sepanjang KKR
berlangsung, baik atas Injil yang
telah diberitakan, setiap persiapan
yang dilaksanakan dan setiap
peserta yang bergabung. Seperti
tema yang telah diberikan, yaitu
“The Cross, Me and The World”,

peserta diingatkan bahwa dunia
sudah jatuh ke dalam dosa dan
tidak ada jalan keselamatan selain
Yesus Kristus sehingga peserta
ditantang untuk menerima Yesus
sebagai satu-satunya Tuhan dan
Juruselamat hidupnya. Bersyukur
untuk setiap peserta yang bersedia
mau terima Tuhan sebagai
Juruselamat hidupnya dan
dipulihkan. Selain itu, bersyukur
juga untuk 4 orang peserta KKR
yang dibina di dalam Kelompok
Kecil PA KMK USU, beberapa
peserta HKBP Gunungsitoli yang
juga bersedia difollow up oleh PIC
Gunungsitoli dengan bersinergi
dengan pihak gereja dan beberapa
peserta dari Mentawai yang juga
difollow up oleh PIC disana. Kiranya
PIC-PIC daerah dan setiap mereka
yang difollow up tetap semangat
untuk melayani dan mengenal
Kristus.

Interest Group
Mitto Ekklesia

   Adapun jam doa mingguan menjadi kegiatan rutin yang
dilaksanakan dengan metode sharing sederhana dan belum
terlalu meluas, maka IG juga melaksanakan Retreat Doa
Virtual untuk mendukung alumni yang bermisi di lapangan
melalui doa, daya dan dana. Salah satunya sudah
terlaksana pada Minggu, 14 Maret 2021 lalu dengan tema
“Keluarga yang Bermisi” dan dibawakan oleh 2 orang
narasumber, yaitu Bang Voster Hutabarat dan Kak Anna
Simanullang. Kegiatan tersebut berlangsung dengan baik,
dimana narasumber sharing pelayanan yang dikerjakan di
lapangan dan berbagi topik doa untuk didoakan bersama.
Alumni yang berpartisipasi sebagai peserta kegiatan juga
diajak untuk menggalang dukungan dana bagi narasumber.
Kiranya kedua narasumber tetap setia melayani Tuhan di
tempatnya berada dan peserta kegiatan diteguhkan
kembali untuk menjadi orang-orang yang setia dan
semangat dalam bermisi terutama mereka yang sudah
berkeluarga.

PAGE 14



    Kerinduan Tim Misi Balige untuk melayani adik-adik Desa
Batunabolon masih terus ada, puji Tuhan. Tim masih tetap
mengajar les kepada adik-adik secara tatap muka. Seperti
biasanya, sebelum memulai belajar, Tim akan mengajak adik-
adik berdoa dan bernyanyi bersama lalu membagikan renungan
firman Tuhan. Setelah ibadah, Tim akan membagi adik-adik
berdasarkan kelompok belajar biasanya dan mulai mengajar.
Namun, pada Minggu, 28 Maret 2021 lalu Tim hanya mengajar 1
sesi saja kepada adik-adik SD karena hanya mereka yang bisa
diajak belajar saat itu, sementara adik-adik SMA ada kegiatan
pelayanan di gereja.

    Selama bermisi kepada adik-adik tersebut, Tim menghadapi
beberapa tantangan dari adik-adik yang dilayani, yaitu adik-
adik sulit memahami materi belajar karena kurang memahami
pembelajaran online dari sekolah. Hal ini disebabkan karena
kurangnya penjelasan materi yang diberikan guru melalui forum
belajar online sehingga adik-adik tidak memahami materi
belajar dengan baik dan membuat Tim perlu menolong mereka
belajar lebih ekstra lagi selama les. Bersyukur dalam proses
pelayanan yang dilalui Tim tetap semangat melayani dan ada
adik-adik yang juga semangat belajar baik belajar mata
pelajaran maupun belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan
memberikan pertumbuhan iman kepada adik-adik sehingga
mereka semakin mengenal Tuhan dan Juruselamat pribadinya.

MISI BALIGE

KESAN PELAYANAN 
MISI

   Kesan saya ketika pertama
sekali ikut dalam pelayanan
di PA KMK USU yaitu ketika
saya tertarik mendengar
cerita PKK saya, kak Sylvia
Sinuhaji tentang pelayanan
mission trip yang dilakukan
oleh PKK saya bersama tim.
Mendengar cerita itu saya
meminta untuk mengajak
saya jika acara mission trip
itu dilakukan kembali. 

       Kemudian mission trip saat itu dilakukan di daerah Purba Tongah, saya dengan semangat
mengikuti pelayanan tersebut bersama dengan kak Sylvia dan tim. Saat itu saya ditempatkan

melayani di pembinaan Guru Sekolah Minggu bersama dengan bang Amri, kak Melva, bang Saor,
dan bang Albertwan. Melihat guru-guru sekolah minggu yang ada di daerah Purba Tongah itu saya

terpanggil untuk melayani sebagai Guru Sekolah Minggu di gereja saya sendiri. Kondisi guru-guru
sekolah minggu disana rata-rata sudah tua, mengalami kesulitan dalam mengikuti pembinaan yang

bang Amri berikan dan mereka berkata bahwa tidak ada anak muda disana yang mau menjadi Guru
Sekolah Minggu. Inilah yang membuat saya terpanggil untuk menjadi Guru Sekolah Minggu di gereja

saya sendiri. Pulang dari mission trip saya menjumpai ketua Guru Sekolah Minggu di gereja dan
mendaftarkan diri sebagai Guru Sekolah Minggu. Saya benar-benar menikmati pelayanan saya

sebagai Guru Sekolah Minggu hingga saat ini.
 

LANJUTAN KESAN ....

Salam Hangat,

Gita Maria Sitinjak
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LIVE
STREAMING

Paskah Alumni KMK USU akan
diadakan pada hari minggu, tanggal 11
April 2021 dengan tema “Kebangkitan-
Nya Memberi Hidup Kekal” dengan
pembicara Pdt.Dr.Ir. Mangapul
Sagala,M.Th.

  Untuk membina dan meneguhkan alumni
KMK USU semakin bertumbuh dan juga
mendukung pelayanan mahasiswa, ibadah
live streaming masih efektif dikerjakan
bersama team dan pemberdayaan studio
alumni KMK USU.

Mari berdoa untuk kesehatan dan
kesatuan hati alumni yang berbagian baik
sebagai pembicara, pelayan acara dan
juga tim studio.

 Bersyukur untuk kegiatan live
streaming yang sudah dikerjakan di
bulan Maret seperti Renungan malam
melalui kerjasama dengan siaran radio
Nests FM Mentawai, KKR Virtual,
Retreat Doa Virtual dan juga
beberapa kebaktian pelayanan
mahasiswa baik se-USU dan juga di
unit pelayanan.

Ibadah Paskah Alumni KMK USU (11
April)
Seminar Fresh Graduate dan Pra
Alumni (19 April 2021)
Kebaktian pelayanan mahasiswa
UP MIPA (30 April) dan FIB serta
pengisian UKM KMK USU.

Mari berdoa agar melalui live streaming
yang sudah dan akan dikerjakan di bulan
April ini semakin maksimal dikerjakan. 

Adapun live streaming di bulan April yang
akan dikerjakan yaitu :
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Melayani Suku
Terabaikan 

K E S A K S I A N  P E N G I N J I L A N  D A N  P E L A Y A N A N  

PERGI KE BANDUNG JAWA BARAT UNTUK KULIAH S2
DI IAT BANDUNG DAN MELAYANI SUKU TERABAIKAN

Oleh Samuel Situmorang 

      Setelah menyelesaikan Perkuliahan S1 saya mendapatkan kesempatan untuk belajar
Theologia ke Institut Alkitab Tiranus Bandung. Saya pun berangkat ke kota Bandung,
Jawa Barat. Setelah mulai berkuliah di IAT Bandung kemudian saya bergabung dengan
tiga orang dosen saya yang sedang melayani kepada Suku Terabaikan di Pulau Jawa.
Kami diperlengkapi secara khusus dengan belajar Bahasa Suku tersebut dan kemudian
setiap hari saya didampingi para penginjil yang sudah berpengalaman pergi ke Desa-
desa dan di Kota untuk memberitakan Injil Keselamatan Kristus Yesus Tuhan dengan
pola interaktif dimana kami menjalin persahabatan terlebih dahulu kemudian kami
membagikan traktat penginjilan dan mendoakan mereka tiap hari dan pada waktu ada
yang tertarik kepada berita Injil, kemudian saya dan teman-teman yang melakukan
penginjilan menyampaikan Injil lebih lanjut sampai orang yang saya dan teman-teman
layani bersedia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya
secara pribadi. 
      Berselang dua sampai 3 Tahun melakukan Penginjilan Pribadi dengan berbagai
metode pendekatan dan melakukan penginjilan secara konsisten kemudian kami dapat
mengumpulkan lebih dari 500 orang lebih dari berbagai kabupaten dan desa-desa
untuk mengikuti Kebaktian Kebangunan Rohani yang kami kumpulkan di sebuah Gedung
Sekolah Internasional dan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan
Yesus Kristus atau kami memakai Tuhan Isa Al Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat
pribadinya kemudian kami melakukan follow up dengan membimbing mereka belajar
Firman Tuhan setiap minggu secara teratur dan mempersiapkan mereka juga untuk
bersaksi atau menyaksikan iman mereka kepada anggota keluarga mereka setelah kami
memperlengkapi mereka melalui Pelajaran Firman Tuhan dengan menggunakan Kitab
Suci Alkitab dalam Bahasa Suku para petobat-petobat baru tersebut. Saya sendiri
harus melakukan pelayanan ke desa-desa dan melakukannya dengan teratur setiap
minggu. Setelah melayani di desa-desa selama 2 tahun secara rutin maka hampir
semua keluarga satu kampung itu menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus.
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     Pada tahun 2001 sampai tahun 2003 saya juga mendapat
kesempatan memberitakan Injil kepada Suku Terabaikan yang ada
di pulau Jawa dan kadang-kadang saya melayani suku-suku
terabaikan yang bekerja di pabrik-pabrik tetapi menjalin
persahabatan terlebih dulu dengan mereka dengan mengunjungi
tempat-tempat kos mereka pada waktu malam hari kemudian kami
membagikan Traktat berisikan Injil dan setelah mereka
membacanya kami mendoakannya dan mulai bertanya apakah
mereka sudah menemukan jalan yang lurus itu. Dari begitu banyak
yang kami kunjungi dan membagikan traktat Injil kepada mereka
akhirnya ada satu dan dua orang yang bersedia untuk berdiskusi
lebih lanjut tentang siapa itu Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Isa Al
Masih. 
     Bagi petobat-petobat baru dibimbing terus sampai mereka
mengerti dan siap memberitakan Injil kembali kepada keluarganya
dan saudara-saudari mereka sehingga terjadi pemberitaan Injil itu
secara alami dan ada petobat-petobat baru dari suku tertentu
yang sudah dibimbing selama 2 tahun kemudian dia bersaksi
kepada adik dan kakaknya dan orang tuanya dengan berbagai
tantangan akhirnya ada keluarga besar yang berjumlah 7 keluarga
menjadi percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juruselamat
Pribadi keluarga besar ini. 

MELAYANI SUKU TERABAIKAN DI SATU
DAERAH DI PULAU JAWA

KEMBALI MELAYANI KEPADA SUKU TERABAIKAN DI
SUMATERA BAGIAN UTARA.

    Demikian seterusnya sampai terjadi gempabumi dan tsunami pada tahun 2005, saya
berangkat sebagai Volunteer terlebih dulu, kemudian saya melamar menjadi staff NGO
Internasional di provinsi ini dan sambil menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab saya
sebagai staff NGO Internasional, saya mencari para pelayan Kristus Yesus Tuhan yang
mempunyai Visi dan Misi yang sama dalam penjangkauan jiwa-jiwa dan saya menemukannnya
dan mulai mengajak mereka berdoa bersama setiap minggu dan saya juga membimbing
mereka untuk menyaksikan Injil Kristus kepada suku-suku dimana kami semua sedang melayani
dengan program bantuan kemanusiaan. Setelah ada beberapa bulan berdoa dan bersaksi
kepada masyarakat dimana kami melakukan kegiatan kemanusiaan baru ada yang mengaku
percaya sekeluarga setelah mereka kami doakan terus menerus dan mereka suami istri
bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dan mereka meminta kami membimbing iman
mereka kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat Pribadi mereka.

Betapa

indahnya

kedatangan

mereka yang

membawa kabar

baik!

K E S A K S I A N  P E N G I N J I L A N  D A N  P E L A Y A N A N  
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MELAYANI BERSAMA
LEMBAGA WAHANA
VISI INDONESIA DI
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

HELPING
OTHERS

    Pada bulan Juni 2019 saya bergabung dengan
salah satu Lembaga Pelayanan Kristen. Saya
mendapat tanggung jawab sebagai Pimpinan LEER
dan sampai hari ini saya tetap mengemban tugas
untuk memajukan Pemberitaan Injil di Alumni KMK 
 dan memastikan setiap hari Selasa malam ada Jam
Doa untuk mendukukung pelayanan yang dilakukan
oleh para Alumni KMK di berbagai daerah atau
Provinsi dan Kabupaten. Kita sudah melakukan
pelayanan Retreat Doa Virtual sebanyak 2 kali dan
satu kali KKR Virtual kepada Pemudi-Pemuda di Pulau
N dan Pulau M. Kami mengharapkan setiap alumni
KMK akan mengambil bagian dalam pelayanan kita
untuk kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita.
Sampai hari ini saya berdoa terus semoga Tuhan
Yesus Kristus berkenan menggerakkan lebih banyak
lagi para alumni KMK yang bersedia bermisi baik
sebagai pendoa, pengutus dan yang pergi ke front
depan untuk memberitakan Injil Keselamatan kepada
setiap Suku, Bahasa dan Kaum di seluruh dunia ini
untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus
Kristus kedua kalinya seperti yang disampaikannya
dalam Firman Tuhan Matius 24:14 : Injil Kerajaan ini
akan diberitakan kepada setiap Suku di seluruh dunia
baru tiba kesudahan zaman dimana Tuhan Yesus
Kristus akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini
untuk memberikan upah kepada setiap kita yang
percaya dan menghakimi seluruh umat manusia baik
yang hidup maupun yang sudah mati. Amin.
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K e b a k t i a n  s e  U S U  

P E L A Y A N A N  M A H A S I S W A

U K M  K M K  U S U

Bersyukur untuk Kebaktian se USU yang kita kerjakan pada 26 Maret 2021 dengan tema
Longing for Fellowship dimana komponen pelayanan diingatkan kembali akan
pentingnya kelompok kecil dan dimotivasi untuk kontiniu mengikuti kelompok kecil
sebagai wadah untuk mengisi diri. Mari berdoa untuk Kelompok Kecil kurang lebih 300 KK
agar dapat kontiniu dan berkualitas sehingga tercipta orang-orang Kristen yang
sungguh mencintai Tuhan.

J a m  D o a  s e  U S U  
Bersyukur untuk Jam Doa se USU yang kita kerjakan pada Sabtu, 13 Maret 2021. Setiap
komponen pelayanan diingatkan kembali akan pentingnya doa dalam menjaga
hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari Berdoa agar setiap komponen pelayanan yang
hadir agar semakin taat dalam berdoa dan menjadikan doa sebagai kebutuhan
terutama setiap harinya. 

Tahun ini kita akan mengadakan ibadah perayaan Ulang Tahun
UKM KMK USU yang ke 41. Bersyukur pada Tanggal27 Maret 2021
kita telah mengutus Tim HUT yang akan mengkordinir persiapan
hingga pelaksaan Ibadah ini. Mari berdoa untuk setiap anggota
Tim dapat menikmati pelayanannya dan bertumbuh dalam
Kristus sehingga semakin taat dalam pelayanannya. 

H U T  U K M  K M K  U S U
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P E L A Y A N A N  M A H A S I S W A

     Pelayanan di setiap
fakultas dan se USU
dikerjakan oleh Pengurus
di Unit-unit Pelayanan dan
pengurus di se USU. Mari
berdoa untuk pengurus se
USU agar dalam tugas
panggilannya dapat
dengan serius
mengerjakannya untuk
Tuhan. Berdoa untuk
kesatuan hati pengurus se
USU sehingga pelayanan
KMK USU dapat bergerak
sesuai Visi dan Misi UKM
KMK USU. Berdoa bagi
setiap pengurus yang
sedang diproses menjadi
seorang Pemimpin
Kelompok Kecil agar serius
menggumuli panggilannya
dan rela hati melayani
melalui pengembalaan. 

     Untuk membantu
mengkoordinir peregenerasian
Pengurus UKM KMK USU
Periode 2022, pengurus UKM
akan membentuk Tim
Regenerasi. Mari berdoa
kiranya keputusan ini adalah
keputusan yang tepat dan
menuntun pengurus dalam
melakukan pensharingan
sehingga ada orang-orang
yang memberi diri untuk
melayani sebagai Tim
Regenerasi berikutnya. 

    Kita bersyukur untuk
pengisian Transfer visi yang
akan diadakan tgl 24 April ini.
Melalui pengisian ini setiap
komponen pelayanan akan
dibukakan kembali tentang
amanat Agung, diingatkan
akan pentingnya
pengembalaan, bagaimana
menjadi seorang murid yang
Militan. Mari berdoa melalui
kegiatan ini ada orang-orang
yang akan kembali berjuang
dan memberi diri untuk
menjangkau dan
mengembalakan dengan
sungguh di kampus USU. 

     Mari berdoa untuk
kesiapan hati, persiapan
setiap Pengurus dan
Pemimpin Kelompok Kecil
untuk melakukan
penjangkauan kepada
mahasiswa baru tahun 2021
supaya Tuhan yang meminpin
dan menuntun, mengingat
juga mahasiswa baru tahun
2021 melalui jalur SMPTN
sudah datang ke USU.
Dengan kondisi pelayanan
yang masih dikerjakan secara
daring mengharuskan kita
untuk lebih berjuang, rela
memberi diri dan memberi
hati dengan sungguh untuk
memberitakan Injil. Mari
berdoa untuk setiap calon
Pemimpin Kelompok Kecil
yang sedang dipersiapkan
untuk menjangkau Mahasiswa
Baru agar benar-benar
menaati panggilannya,
belajar Firman Tuhan dengan
sungguh dan taat berdoa
untuk jiwa – jiwa yang akan
kita beritakan Injil.
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UJUNG JARI

MENCAPAI UJUNG

NEGERI DAN UJUNG

BUMI
Oleh  Manat  Simbolon

KESAKSIAN  PENGINJILAN

Banyak rencana dan misi pelayananan yang dibatalkan dan
ditunda, bahkan secara kuantitas dan kualitas pelayanan di
berbagai lembaga, persekutuan dan gereja menurun.

"Hambatan dan keterbatasan diubah Tuhan menjadi
percepatan dan jembatan."

    Tetapi Tuhan Yesus telah lebih dahulu menganugerahkan
kepada Paulus dan kita, Roh dan hikmat-Nya untuk mengubah
hambatan dan keterbatasan itu menjadi percepatan dan jembatan
Injil Keselamatan dapat diberitakan dan disampaikan ke ujung-
ujung bumi. Seperti Paulus yang dahulu memakai komunikasi off
line, kertas dan pena, sekarang pun kita harus belajar memakai
komunikasi on line, komputer dan gawai, untuk dapat
memberitakan Injil dan mengajar segala bangsa, suku, kaum dan
bahasa.
      Puji Tuhan, Sang Penginjil Agung, menggerakkan EE INDONESIA
untuk meluncurkan Pelatihan "SHARE IT", yaitu Pemberitaan dan
Pelatihan Penginjilan berbasiskan multimedia. Bagi anak-anak ada
pelatihan ABCD KIDS dan bagi remaja ada pelatihan EE4G. Kita
pun harus kembali belajar memberitakan Injil dan mengajar via
multimedia bersama rekan2 dari berbagai latar belakang
pelayanan, gereja, kota dan pulau di Indonesia. Bahkan Pelatihan
SHARE IT Indonesia, telah diadopsi oleh EE INTERNATIONAL di
Amerika ke dalam berbagai negara, bangsa dan bahasa, seperti
English, Mandarin, Rusia, dll, serta menjadi model Pelatihan
Penginjilan on line di seluruh dunia untuk mencapai ujung-ujung
bumi yang jauh.
       Selama pandemi, Kristus menolong kita melayani dan bersaksi
off line, seperti pembagian masker dan traktat Injil, penjualan dan
bantuan sembako kepada keluarga-keluarga lansia dan pra
sejahtera, melawat orang-orang sakit dan melayat ke rumah-
rumah duka, serta memberitakan Injil di gereja-gereja yang sudah
membuka ibadahnya. 

 Kolose 4:18     
      Salam dari padaku, Paulus.
Salam ini kutulis dengan tanganku
sendiri. Ingatlah akan belengguku.
Kasih karunia menyertai kamu.
Amin.

Belenggu dan penjara rumah di
Roma, seolah-olah menjadi akhir
pelayanan dan pemberitaan rasul
Paulus. Namun Tuhan justru
membuka pintu penjara rumah itu
dan menggerakkan banyak orang
datang kepadanya untuk
mendengarkan berita Kerajaan
Allah dan pengajaran tentang
Yesus Kristus Tuhan kita (Kis 28:30-
31), serta kembali diutus keluar
mencapai istana Kaisar dan
banyak orang-orang Roma (Flp
4:22).

"Belenggu dan penjara dipakai
Tuhan menjadi pemicu dan

sarana misi Allah."

    Dan justru belenggu dan
penjara dipakai Tuhan menjadi
pemicu dan sarana misi Allah,
sehingga Paulus memiliki waktu
dan tempat yang baik untuk
merenungkan dan menuliskan
Injilnya (2 Tim 2: 8-9) dan surat-
surat penggembalaan kepada
para pemimpin dan jemaat Kristen
di Kolose dan berbagai kota yang
lain. Demikian pula saat pandemi
Covid19 melanda dunia, seolah-
olah ada belenggu dan penjara
rumah, yang membelenggu dan
memenjarakan para pelayan dan
orang-orang yang akan dilayani. 
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Dulu saya mengandalkan para hamba Tuhan untuk melayani dan mengkotbahi keluarga saya,
namun belum.berhasil, tetapi sekarang Tuhan justru memakai saya sendiri melayani dan
memenangkan keluarga dan banyak orang, serta memperlengkapi adik-adik di kampus-kampus
dengan Penginjilan pribadi. (DP - Alumni Ukmkp Unimed)
Dulu saya takut dan gagal memberitakan Injil, sehingga banyak kesempatan yang terbuang,
tetapi sekarang saya disadarkan itu hanya intimidasi iblis dan saya harus mempergunakan setiap
kesempatan, serta mengajak teman-teman calon dokter untuk diperlengkapi sebelum Co Ast.
(GS - Sarjana Kedokteran)
Dulu saya kesulitan memberitakan Injil kepada keluarga dan orang-orang Kristen, tetapi sekarang
saya dapat menjelaskan apa itu iman yang tidak menyelamatkan dan iman yang menyelamatkan
(DT - Guru di Bogor)
Dulu saya hidup.hanya untuk mencari uang dan kenikmatan dunia, tetapi sekarang saya hidup
untuk Kristus dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. (JN - Pengusaha)
Dulu saya heran di daerah saya ada orang-orang Kristen yang menjadi mualaf dan bunuh diri,
tetapi sekarang saya tahu mereka belum sungguh bertobat dan beriman, sehingga perlu dilayani
dan diInjili. (FP - Pedeta di Toraja)

Bagaimana kesaksian peserta dan orang-orang yang diInjili ? 

Tuhan Yesus juga membuka kesempatan penginjilan dan pelatihan on line kepada pasien-pasien
COVID di berbagai rumah sakit dan tempat isolasi, juga kepada keluarga-keluarga yang berduka
akibat korban Covid, juga kepada kampus-kampus yang mau menjangkau para mahasiswa mereka,
juga kepada instansi-instansi swasta dan pemerintah, juga kepada gereja-gereja dan sinode-sinode
yang mau bangkit dan terus memberitakan Injil di masa pandemi, juga kepada tahanan-tahanan di
penjara yang menunggu kabar kelepasan kekal, juga kepada berbagai bangsa-bangsa di ujung-
ujung bumi yang menantikan Sang Juruselamat dunia.

 
"Kuncinya kita harus bertobat dan merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak

kecil."

Mereka yang mau percaya, taat dan setia mengikut Dia menjadi penjala dan penggembala
manusia.
Mereka yang mau diajar, belajar & mengajar segala bangsa, untuk melakukan segala sesuatu
yang telah diperintahkan-Nya.
Mereka yang mau menjadi hamba dan pelayan, serta saksi Sang Penebus bagi banyak orang. 
Mereka yang mau pergi mencari dan membawa pulang yang hilang, seperti Kristus yang telah
mencari dan menyelamatkan kita.

Tuhan Yesus mencari orang-orang yang mau bertobat dan merendahkan diri dan menjadi seperti
anak kecil, yaitu:

Dua orang pasien Covid yg sedang dirawat
& diisolasi di Rsud. Mentawai & Rs. Hermina

Depok dapat dijangkau dan menerima
anugerah hidup yang kekal melalui

Penginjilan online.

Dengan ujung jari, dari rumah kita bukan hanya
dapat bekerja & beribadah, tetapi juga dapat

memberitakan Injil dan memuridkan segala bangsa.
(Isteri bersama adik-adik Kmk Usu memberitakan Injil

dan memuridkan Mahasiswa Baru)
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TOPIK DOA
PA Fakultas dan Rumah Persekutuan

W A R T A  E D I S I  A P R I L  2 0 2 1

Doakan untuk kegiatan
PA bersama yang
dilakukan setiap bulan
agar dapat berjalan
dengan baik, khususnya
di bulan ini. Tuhan
berkati setiap alumni
yang rindu dan terbatas
mengikuti KTB dapat
dengan semangat
mengikuti dan semakin
diteguhkan.
Doakan untuk kegiatan
misi petani agar boleh
berjalan dan juga misi
panti agar Tuhan berkati
setiap pelayanan yang
dikerjakan setiap 2
bulan sekali.
Doakan untuk pengurus
agar semakin semangat
dan diberkati baik
pekerjaan maupun
pelayanan.
Doakan kesehatan dan
pekerjaan juga
pelayanan alumni
pertanian dimanapun
mereka berada, agar
selalu Tuhan sertai.

PA KMK FP
Berdoa utk para alumni
yang sedang menuju
ujian UKMMPD (ujian
dokter profesi) pada
bulan Mei dan Juni 2021
nanti agar dimudahkan
segalan prosesnya.
Berdoa bagi semua
alumni yang sedang
internship di seluruh
Indonesia baik yang
dipedalaman atau di 
 kota.
Berdoa bagi setiap
alumni yang saat ini
sedang menjadi garda
pertama pasien covid-19
agar tetap diberikan
kesehatan dan
kebesaran hari dalam
menangani para pasien.

ALUMNI FK
Berdoa untuk alumni FH
USU agar tetap setia
dalam persekutuan
pribadi dengan Tuhan,
walau tantangan dalam
kehidupan masing-
masing begitu berat
maupun dikala semua
aman-aman saja.
Berdoa agar para
Alumni KMK FH USU
tetap setia melayani
Tuhan di profesinya
maupun gerejanya
masing-masing, jangan
tenggelam dalam rupa-
rupa keinginan duniawi.
Berdoa untuk
pengurusan Sertifikat
Hak Milik Rumah
Persekutuan Inikris FH
USU agar Tuhan izinkan
rampung tahun ini.

INIKRIS FH

Doakan untuk semangat
pengurus Alumni FEBD3
untuk dapat
mengerjakan bagiannya.
Doakan untuk para
alumni dimanapun
mereka berada boleh
tetap menjadi garam
dan terang bagi semua.

PA KMK FEBD3
Doakan untuk Alumni
FISIP supaya tetap
diberikan kesehatan
dimanapun berada
khususnya dimasa
pandemi ini. 
Doakan supaya
Alumni tetap
memperhatikan
pelayanan
mahasiswa.

KOLUMNI FISIP
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KITA TIDAK AKAN PERNAH
MENGERTI PENTINGNYA DOA

KALAU KITA TIDAK MENGETAHUI
BAHWA HIDUP INI ADALAH

PEPERANGAN

Berdoa untuk kebaktian Alumni bulan
April 2021 buat komisi pembinaan
yang mempersiapkan acara, buat
Hamba Tuhan dan buat semua alumni
agar dapat mengikuti kebaktian
tersebut.
Berdoa buat kelompok-kelompok
PA/KTB yang sudah berjalan, kiranya
terus rindu dan semangat belajar
menggali Firman Tuhan.
Berdoa buat para alumni, kiranya
Tuhan selalu memberikan kekuatan
dan kesehatan dan alumni boleh terus
menjadi saksi dan garam serta terang
dalam kehidupannya sehari-hari.
Berdoa supaya alumni tetap setia
dalam saat teduh dan tekun berdoa.
Berdoa buat program /kegiatan
pelayanan yang akan dibuat untuk
semakin melengkapi alumni dalam
pekerjaan dan pelayanan.

PA KMK FKG

1Doakan untuk pelaksanaan program
2021 agar kiranya dapat berjalan
dengan baik sesuai dengan
kehendakNya.
Berdoa untuk para alumni agar tetap
diberikan kesehatan dan kiranya
berhikmat dalam mengkonsumsi
makanan dalam mendukung
kesehatan di tengah pandemi.
Doakan alumni dalam pekerjaannya
kiranya tetap terus mengandalkan
Tuhan.
Doakan untuk HPDT dan HPds alumni
supaya dapat berjalan dengan baik
dan seimbang.

PA KMK FT (PAKTU)
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"Banyak hal di
dunia ini yang

ditempa oleh doa"

Doakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang
masih dalam proses pengerjaan, saat ini
yang sedang dalam proses pembuatan
adalah "Gambar Rangkaian Elektrik Rumah
Persekutuan".
Doakan juga untuk kedepannya, untuk
harga-harga barang yang dibutuhkan agar
dapat harga yang sesuai kebutuhan, orang-
orang yang akan membangun juga orang-
orang yang bertanggung jawab dan dana
yang dibutuhkan Tuhan cukupkan.
Doakan Panitia dan Tim teknis agar semakin
bersatu hati dalam mengerjakan bagiannya
masing-masing, Pengurus PA KMK se-USU
juga bersatu hati dalam mengerjakan beban
bersama ini dan semakin banyak (semua)
alumni rindu juga berbagian dalam
pembangunan Rumah Persekutuan ini.

Pembangunan Rumah 
Persekutuan

Bersyukur untuk KKR Virtual yang sudah diadakan pada 05 Maret 2021 kemarin secara on
line dan berdoa untuk Ibadah Paskah yang akan diadakan pada Minggu, 11 April 2021
pukul 19.30, doakan pembicara, B’Mangapul Sagala dan juga perangkat acara supaya
semua dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi para alumni.
Berdoa untuk setiap kegiatan pelayanan (persekutuan, misi, interest grup, dan digital) baik
yang sudah dijalani maupun yang akan dijalani, kiranya Tuhan senantiasa memimpin
dalam setiap kegiatan.
Doakan setiap program dan kegiatan yang sudah maupun masih akan dirancangkan oleh
pengurus di tiap Fakultas biarlah dapat dikerjakan dengan baik dan alumni pun terbeban
untuk mengikuti setiap kegiatannya.
Alumni KMK USU tetap berdampak di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan dan
masyarakat.
Kita dimanapun berada dan mengerjakan sesuatu tetap taat mengikuti ProKes.
Bersyukur untuk vaksinasi Covid-19 yang sudah sampai tahap 2 yang diberikan kepada
sebagian masyarakat Indonesia, berdoa supaya pemberian vaksin bisa merata kepada
seluruh masyarakat.
Berdoa untuk Pemerintah RI dalam mengerjakan tugasnya agar tetap sehat, berhikmat
dan bertanggung jawab ditengah banyaknya cobaan yang melanda negeri ini.

PA KMK USU

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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Usahakanlah kesejahteraan
kota ke mana kamu Aku
buang, dan berdoalah
untuk kota itu kepada
TUHAN, sebab
kesejahteraannya adalah
kesejahteraanmu.
-Yer 29 : 7

BANGSA DAN  NEGARA

Mari berdoa untuk masyarakat Indonesia agar tetap
mematuhi anjuran Pemerintah terhadap 5M di
tengah-tengah kondisi pandemi covid-19.
Mari berdoa  bagi pasien yang terpapar covid-19
diberikan kekuatan dan pemulihan serta mendapatkan
pelayanan yang tepat selama perawatan.
Doakan juga untuk tenaga medis agar sehat dan
sabar melayani masyarakat baik di puskesmas dan
juga rumah sakit.
Mari berdoa untuk proses vaksinasi massal agar sesuai
dengan ketetapannya. 
Mari berdoa untuk pemerintah agar diberikan
kesehatan, hikmat dan tanggung jawab dalam
mengerjakan bagian mereka untuk mensejahterakan
rakyat dimulai dari pemerintah daerah sampai
pemerintah pusat.
Mari berdoa agar para pendidik dan siswa tetap
bertanggung jawab sesuai peranannya selama
pempelajaran jarak jauh. Mari berdoa pembelajaran
tatap muka di sekolah segera dimulai setelah tenaga
pendidik tuntans mendapatkan vaksinasi covid-19 dan
dilakukan dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan.
Mari berdoa agar perekonomian digital di Indonesia
semakin pesat sehingga berkontribusi untuk
pertumbuhan ekonomi nasional.

Mari berdoa agar anggaran
sekitar Rp110 triliun untuk
program perlindungan sosial
bagi masyarakat dari
Sabang sampai Merauke
dikelola dengan komitmen
yang tinggi dari berbagai
pihak agar penyaluran
bantuan tepat ke
masyarakat.
Mari berdoa untuk gereja-
gereja di setiap daerah, kota
dan seluruh provinsi di
Indonesia agar dipakai Tuhan
menyatakan terangNya.
Dengan adanya peristiwa
bom di gereja Katedral di
Makasar 28 Maret lalu tidak
mengurangi sukacita jemaat
untuk beribadah memuji
Tuhan. Doakanlah agar
melalui jumat agung 2 April
dan Paskah 4 Maret kita
semakin menyaksikan
kemurahan Allah atas
keluarga, gereja dan bangsa
kita. Mari berdoa untuk pihak
kepolisian yang sedang
melakukan penyelidikan dan
peningkatan keamanan di
gereja.
Mari berdoa agar gereja
dipulihkan dan diperlengkapi
Allah menyatakan
kehendakNya.
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ALUMNI UKM KMK USU
Yang berulangtahun pada

bulan Maret dan April 2021

PA KMK USU mengucapkan 
"SELAMAT" 

untuk abang & kakak yang telah
melangsungkan Pernikahan pada

bulan Maret - April 2021

 
"Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh

seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi
banyak sekali dosa."

(1 Petrus 4:8)
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OVO PA KMK USU 
An. Bonar Banjarnahor

Mari dukung pelayanan kita melalui persembahan kasih, perpuluhan,
ucapan syukur abang, kakak, saudara-saudari sekalian melalui : 

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

(2 Korintus 9 : 7)

Tabel Laporan Keuangan Maret 2021


