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yang
Terbaik

Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang
dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan

dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai
untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.

- Lukas 6 : 38



“    Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri – demikianlah firman Tuhan
-: Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-
segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku ….”
(Kej. 22:16). Tiga orang anak muda berkumpul dan berbicara
tentang persembahan. Orang pertama berkata: “Setiap kali saya
menerima gaji maka sepuluh persennya akan saya sisihkan sebagai
persembahan”. Orang kedua tidak mau kalah, ia berkata: “Kamu,
sepuluh persen? Kalau saya menyiapkan 50 persen”. Orang ketiga
terdiam mendengarnya, ia berkata: “Kalau saya, selalu memberi 100
persen”. Melihat kedua temannya dalam kebingungan, orang ketiga
melanjutkan: “Setiap kali gajian, saya mengambil semua uang saya,
lalu saya lempar ke atas dan berkata Tuhan, silakan ambil berapa
pun yang Tuhan mau, tapi yang jatuh buat saya.”
    Abraham diminta untuk memberikan “persembahan” bagi Tuhan.
Bukan sekadar memberikan harta bendanya (ternak) yang sudah ia
dapatkan, tetapi ia diminta untuk memberikan ‘harta’nya yang
paling berharga, yaitu anaknya: Ishak. Anak yang lahir di masa
tuanya; anak yang lahir dari kandungan istrinya. Apakah Abraham
tidak mengasihi Ishak? Tentu saja Abraham mengasihi Ishak.
Namun, ia menyadari bahwa ia lebih mengasihi Tuhan yang
menyertainya, memberkatinya dan juga mengaruniakan Ishak.
Karena itu, ia rela memberikan Ishak, anaknya sebagai
persembahan.
    ‘Memberikan yang terbaik’ adalah bagian dari pengajaran
gereja tentang persembahan. Memberikan yang terbaik bukan
hanya dalam bentuk persembahan materi, tetapi juga dalam
bentuk tenaga, pikiran, dan waktu. Sudahkah kita memberikan yang
terbaik bagi Tuhan? Atau hanya pura-pura memberi yang terbaik?
[Pdt. Engeline Chandra]

WARTA ALUMNI

KMK USU

"MEMBERI YANG TERBAIK"

MEMBERI YANG TERBAIK
Kejadian 22:15-18
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Apakah pekerjaanmu
tetap memuliakan Allah ?

    Dalam kehidupan sebagai profesional, baik pegawai/ karyawan dengan gaji rutin
dan atau sebagai wiraswasta dengan kemandirian pengelolaan keuangan, sebagai
seorang Kristen kita sering dihadapkan dengan situasi - situasi yang menjadi dilema
bagi kita. Ketika ada begitu banyak tawaran dan godaan uang yang muncul di
sekeliling kita dan banyak diantaranya yang sedemikian rupa begitu memikat hati
dan pikiran manusiawi kita. Di tengah kebutuhan dan tantangan zaman di mana
kesibukan dan prioritas hidup kita sering mengarah kepada hal- hal duniawi, kita
seolah sering berada di persimpangan jalan untuk memutuskan apakah tujuan hidup
kita masih tetap untuk mencari jiwa atau jangan- jangan sudah bergeser jauh
kepada kesibukan mencari uang, demi gengsi dan kepuasan duniawi. Mari kita
merefleksi diri atas respon atau reaksi kita ketika tawaran dan kesempatan
menggiurkan itu datang kepada kita. Apakah kita secara tegas menolak, memberi
waktu kepada diri sendiri untuk berpikir dan menimbang- nimbang baik buruknya,
atau justru tanpa berpikir panjang menerima dan ikut serta dalam suatu
ketidakbenaran? 

    Bekerja adalah keniscayaan bagi setiap insan di muka bumi karena sejak Adam
dan Hawa diusir dari taman Eden (Kejadian 3) manusia harus mengusahakan tanah di
mana ia berada untuk melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya. Dalam
perkembangan zaman, nilai dan kualitas pekerjaan mulai disetarakan dengan uang
yang nota bene merupakan alat tukar yang disepakati untuk menggantikan
kebutuhan- kebutuhan hidup manusia. Bahkan dalam konteks persembahan, uang
dikumpulkan untuk mendukung pelayanan dalam lembaga- lembaga persekutuan.
Dengan adanya uang kegiatan pelayanan dapat didukung dan dimaksimalkan.  
Namun pertanyaannya, apakah dengan memberi persembahan, pelayanan sudah
cukup? Mari kembali kita merefleksi diri kita, sudahkah kita memberi dengan kerelaan
hati, bukan hanya uang kita, tetapi juga diri kita untuk melayani Tuhan? Dalam 1
Samuel 16: 7 digambarkan bahwa manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan
melihat hati. Konteks ayat ini menegur dan meneguhkan kita bahwa apa yang ingin
kita buktikan kepada dunia tidak serta merta berkenan bagi Tuhan. 

MENCARI JIWA ATAU MENCARI

UANG ?

ARTIKEL

Oleh : Leon Agusta, SS, M. Eng. Lit.
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A R T I K E L

TUHAN MEMBERI KITA HATI UNTUK
MELAYANI DIA

apabila komiten kita untuk memberi diri mencari
jiwa bagi Tuhan adalah komitmen yang murni,

maka keseluruhan hati dan pikiran kita akan kita
condongkan kepada Tuhan dalam mengerjakan

profesi kita

    Tuhan memberi kita hati untuk melayani Dia, bukan
karena kita layak tetapi karena Dia mengasihi kita.
Mungkin sering agak susah dipahami, tetapi terkadang
justru dalam ketidakmengertian dan ketidakberdayaan
kitalah Tuhan ingin menunjukkan kuasaNya. Roma 11: 33
menyatakan betapa manusia tidak mampu menyelidiki
keputusan- keputusan Allah dan tak terselami jalan-
jalanNya. Maka dalam keterbatasan pengertian dan daya
kita sudah sepatutnya kita bersyukur kalau Tuhan telah
memanggil kita untuk melayani Dia. Bentuk respon kita
atas kasih dan panggilan Tuhan itu pastinya termasuk
dalam aktivitas pekerjaan yang kita tekuni saat ini.
Pergumulan tentang godaan dan tantangan pekerjaan
adalah keniscayaan dalam pekerjaan apapun di dunia ini.
Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita melihat
pekerjaan kita sebagai bagian dari rencana Tuhan atas
hidup kita termasuk panggilannya bagi kita untuk
melayaniNya. Sehingga tujuan kita bekerja tidak dibatasi
oleh ambisi mengumpulkan uang tetapi lebih jauh dari itu
adalah sebagai kesaksian hidup dan persembahan diri
kita sebagai pelayan Tuhan yang ditugaskan mencari jiwa
untuk kemuliaan namaNya. 

    Ada banyak tokoh dalam
Alkitab yang akhirnya jatuh
ke dalam dosa karena uang
diantaranya Akhan, Hofni
dan Pinehas, Hizkia, Ananias
dan Safira, dan Yudas
Iskariot. Godaan uang
sedemikian rupa
membutakan mata hati
manusia sehingga terkadang
sampai melukai bahkan
membunuh orang lain demi
uang. Betapa kuat godaan
iblis dalam representasi uang
yang menyulut ketamakan
manusia demi kepuasan
duniawi. 

Apakah kita pernah atau
bahkan mulai sering
berada dalam keadan
sedemikian lemah secara
rohani sehingga seakan
godaan mengumpulkan
uang sudah mulai mengikis
komitmen pribadi kita
untuk memberi diri
mencari jiwa bagi Tuhan? 

    Mari kembali mengintrospeksi diri kita dan meminta kekuatan dari Tuhan agar hati
kita diteguhkan dan pikiran kita dikuatkan kembali untuk mengutamakan Dia dalam
hidup dan pekerjaan kita. Mari berjuang meneladani tokoh- tokoh Alkitab yang
memberi kesaksian hidup yang benar tentang uang seperti Abraham, Raja Salomo, dan
Paulus yang diberkati Tuhan dengan kekayaan dan kecukupan atas kesetiaan mereka
kepada Tuhan. Abraham diberkati dengan kekayaan harta (Kejadian 13:2-3), Raja
Salomo diberi hikmat oleh Tuhan untuk memperluas dan melipatgandakan kekayaannya
(1 Raja- Raja 10:29; 2 Tawarikh 9: 3-14). Sementara Paulus dipelihara Tuhan dalam
pelayanannya dengan bekerja sebagai pembuat dan penjual tenda, sehingga dapat
menghidupi kehidupannya dan bahkan orang- orang yang ditemuinya dalam
perjalanan pelayanannya. Maka, apabila komiten kita untuk memberi diri mencari jiwa
bagi Tuhan adalah komitmen yang murni, maka keseluruhan hati dan pikiran kita akan
kita condongkan kepada Tuhan dalam mengerjakan profesi kita. Tidak hanya mencari
uang, tetapi terlebih utama menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita bekerja mencari
uang dan mencari jiwa dengan semangat seperti yang tertulis di Kolose 3:17 “Apapun
yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam
nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah, Bapa Kita.” Amin. 

Salam,
Leon Agusta, SS, M. Eng. Lit.P A G E  0 3
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COMING  SOON

CLICK TO SEE
OUR ACTIVITY

PELAYANAN PA KMK USU 

“… karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang
percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani” (Roma 1:16).

Injillah yang menggerakkan PA KMK USU melayani sesama melalui kegerakan
misi baik secara tatap muka maupun virtual. Kiranya pelayanan ini tidak

menjadi lelah tapi  semakin meluas di tengah-tengah dimana pun kita bermisi.

BAGAIMANAKAH  PELAYANAN
PA  KMK  USU  SAAT  INI  ?

WEBINAR PENDIDIK " Teaching For
Transformation" 

Jumat, 14 Mei 2021, Pukul 19.00 WIB (Streaming on Zoom &
Youtube)

TERAS KITA "Talkshow Muda-Mudi Gereja"
Jumat, 21 Mei 2021, Pukul 19.00 WIB (Streaming on Zoom &
Youtube)

RETREAT DOA VIRTUAL 
Minggu, 23 Mei 2021, Pukul 19.00 WIB ( Streaming on
Zoom PA KMK USU )
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KELOMPOK TUMBUH BERSAMA
KTB  Interest  Group  Pendidik  1

     Menjadi seorang pendidik khususnya menjadi dosen mengharuskan kita untuk memiliki
Pendidikan minimal S2 (Master). Dan kita akan sangat senang dan bersyukur jika kita dapat
melanjutkan study ke jenjang lebih tinggi dengan beasiswa. 
Pada pertemuan kali ini peserta mengevaluasi bersama motivation letter yang telah dikerjakan
setiap peserta. Ada 5 motivation letter yang dievaluasi bersama. Peserta sangat semangat dan
antusias dengan kegiatan ini. Mari berdoa untuk setiap peserta agar selalu taat mendoakan dan
menggumulkan panggilannya khususnya bagi yang berdoa untuk menjadi seorang Pendidik
kedepannya. Melalui KTB ini kita berdoa semakin banyak orang-orang Kristen yang mengasihi Allah
dengan sungguh menjadi seorang Pendidik/Dosen di kampus-kampus yang Tuhan pakai untuk
memberitakan siapa Kristus. 

Write  Motivation  Letter

KTB  Pasutri
     Saat ini kita juga memfasilitasi alumni-
alumni KMK USU yang telah berkeluarga
untuk KTB Pasutri. Kita bersyukur untuk KTB
yang sudah terbentuk, kita berdoa kiranya
bisa kontiniu dan berdoa bagi seluruh
Alumni KMK USU yang telah berkeluarga
agar tetap mencari KTB. Mari abang dan
kakak yang belum memiliki KTB Pasutri
dapat bergabung dengan pelayanan kita.
Kita berdoa, alumni-alumni KMK USU
menjadi keluarga Kristen yang berdampak
dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan
negara.
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WARTA ALUMNI EDISI MEI 2021

   Bekerja adalah mengaplikasikan setiap talenta,
bakat yang Tuhan beri, untuk kita bisa menjadi berkat
bagi banyak orang dan dunia ini seperti yang Tuhan
kehendaki, dan pada akhirnya segala sesuatu
membawa kemuliaan bagi Tuhan yang memberikan
mandat atau tugas itu. 

Lalu bagaimana kita mengerjakannya sehingga
menjadi berkat bagi banyak orang ? Bagaimana kita
menjadi seorang Pendidik yang bekerja sesuai
dengan nilai-nilai seorang Kristen ? Bekerja haruslah
berlandaskan Firman Tuhan, bekerja menurut
kehendak Allah seperti ; 1) Bekerja Keras, 2) Kualitas
Maksimal, 3) Hemat, 4) Menjadi Berkat. Apa
keunggulan etos kerja Kristen ketika kita
menggarapnya di dalam kehidupan kita bekerja?
Memperkembangkan etos kerja Kristen membawa kita
kepada banyak keunggulan yang telah Tuhan siapkan.

E T O S  K E R J A  K R I S T E N  D A L A M  D U N I A

P E N D I D I K A N

    Peserta KTB  diskusi
bagaimana tantangan dan
kesempatan di dunia
Pendidikan di tengah
perkembangan zaman saat
ini dan bagaimana seorang
Kristen harusnya menyikapi
hal tersebut. 

Selain itu peserta juga
belajar tentang
‘pengenalan diri sendiri’
melalui tes MBTI. Melalui tes
dan pembahasan ini
peserta diharapkan dapat
mengetahui kekuatan,
kelebihan dan
kelemahannya sehingga
dapat membantunya dalam
memilih pekerjaan dan
menggumulkan panggilan
hidupnya kedepan. 

T A N T A N G A N  D A N

K E S E M P A T A N  D A L A M

D U N I A  P E N D I D I K A N

Apakah keistimewaan

dan keunggulan etos

kerja Kristen ketika kita

menggarapnya di dalam

kehidupan kita? 

 

 Memperkembangkan
etos kerja Kristen

membawa kita kepada
banyak keunggulan
yang telah Tuhan

siapkan.
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PERSEPULUHAN, MASIH
RELEVANKAH?

D R .  H E R N A  P E L A W I  

Siapa memberi
kepada orang

miskin tak akan
berkekurangan,

tetapi orang yang
menutup matanya

akan sangat
dikutuki.

Amsal 28:27

     Sebelum menjawab pertanyaan yang menjadi judul topik
bahasan dalam artikel ini, saya teringat kembali saat pertama kali
memberi persepuluhan. Saat itu adalah ketika saya menerima gaji
pertama saya. Pekerjaan saya waktu itu belum tetap. Hanya
berupa latihan kerja untuk persiapan masuk ke pekerjaan yang
sesungguhnya.
    Saat itu, gaji saya masih sangat sedikit. Tidak cukup untuk
membiayai hidup saya. Saya harus ditopang orangtua. Tapi saya
tetap bertekad untuk memberi persepuluhan. Hal ini karena di KTB
sejak kuliah, saya sudah belajar tentang persepuluhan. Saya dan
teman-teman KTB berkomitmen untuk taat dalam persepuluhan
sejak pertama sekali menerima gaji. Salah satu dasar Alkitab
untuk memberi persepuluhan adalah Bilangan 35:1-8. Ketika
bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, 11
suku Israel mendapat bagian tanah untuk mereka kelola dalam
rangka memenuhi kebutuhan mereka. Hanya suku Lewi yang tidak
mendapat bagian tanah pusaka. Karena suku Lewi dikhususkan
untuk menjadi pelayan / imam di Bait Allah. Sehingga sesuai
perintah Allah melalui Musa, ke 11 suku Israel yang lain harus
memberikan sebagian dari tanah yang menjadi milik pusakanya
kepada suku Lewi.
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        Siapakah suku Lewi zaman sekarang?
Menurut uraian di Santapan Harian, tgl. 7
Feb 2021, "orang-orang Lewi bagi kita saat
ini adalah mereka yang meneruskan
pekerjaan Tuhan, baik gereja, badan misi,
lembaga, maupun yayasan, bahkan
perorangan yang meneruskan pekerjaan
Tuhan di tengah dunia ini". Sehingga kepada
merekalah kita memberikan persepuluhan
kita pada zaman sekarang.
    Jadi untuk menjwab pertanyaan
pertanyaan yang menjadi judul artikel ini,
saya menjawab, tentu masih relevan dan
akan tetap relevan. Sebab selama Kristus
belum datang untuk kedua kalinya,
pekerjaan pemberitaan Injil akan tetap
diteruskan. Tentu pekerjaan ini harus
ditopang dengan dana.

     Dalam bagian lain firman Tuhan juga
mengatakan, "bawalah persembahan itu,
supaya ada persediaan di rumahKu". Umat
Tuhan harus menjamin ketersediaan di rumah
Tuhan. Untuk menunjang pelaksanaan tri tugas
gereja yaitu koinonia (bersekutu), diakonia (
melayani), dan marturia ( bersaksi).
    Dalam uraian Santapan Harian di atas juga
di sebutkan " Bangsa Israel harus memberikan
berbagai persembahan kepada Tuhan dan hal
ini dilakukan melalui suku Lewi yang mengelola
pelayanan di Bait Allah. Karena itu pula, apa
pun yang dimiliki oleh umat Tuhan harus ada
yang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan.
Setiap uang, harta, tanah atau apa pun yang
kita miliki, bukanlah milik kita sepenuhnya, ada
bagian yang harus kita serahkan agar
pelayanan Tuhan dapat terus dikerjakan.
Dimana ada umatNya, di situ pula pekerjaan
Tuhan akan dilakukan."   

Berapa besarnya persepuluhan yang kita berikan? 
Menurut arti katanya adalah sepersepuluh ( 10% ) dari penghasilan kita setiap bulannya. Ketika
menerima gaji, sepersepuluh langsung disisihkan untuk persepuluhan. Sisanya baru dibagi
untuk membeli kebutuhan pokok, dan kebutuhan lainnya termasuk gaji asisten/pegawai yang
bekerja membantu kita di rumah atau usaha yang kita miliki. Semakin besar penghasilan kita,
tentu jumlah persepuluhan juga semakin besar. Tapi bukankah yang tinggal pada kita 9 kali
lipat lebih besar yaitu 90% ?
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TAHUKAH
KAMU APA

KATA
ALKITAB

TENTANG
MEMBERI ?

  
    Sebenarnya angka 10% itu adalah angka
minimal. Karena kita percaya bahwa semua yang
ada pada kita adalah pemberian dari Tuhan,
maka kita siap memberikan seluruh hidup dan
hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan.
    Selain itu, sikap hati dalam memberi
persepuluhan dan persembahan haruslah
berkenan kepadaNya. Yaitu hati yang bersyukur
dan hormat pada Tuhan.
    Akhir kata, kita harus belajar taat dalam
memberikan persepuluhan. Kita percaya Tuhan
akan memelihara kita. Kita tidak akan
kekurangan. Bahkan Tuhan akan mencurahkan
berkatNya berlipat ganda. 
    Berkat Tuhan, jangan kita pandang hanya
berupa uang. Mungkin berupa kesehatan,
sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang
untuk berobat. Mungkin berupa keamanan,
sehingga semua harta kita tidak terjangkau
pencuri. Dan kita tidak perlu mengeluarkan uang
untuk membeli gantinya bila hilang. Mungkin
berupa damai sejahtera di keluarga, anak-anak
hidup tertib, sehingga tidak ada biaya yang
harus dikeluarkan untuk mengatasi berbagai
masalah yang mungkin saja terjadi akibat
kenakalan anak-anak di luar rumah. Dan banyak
lagi berkat Tuhan yang lainnya.
    Kesaksian saya, sejak awal memberi
persepuluhan sampai sekarang, saya tidak
pernah mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang
berkomentar, " hidupnya berkelimpahan,
sehingga dengan mudah dia memberikan
persepuluhan". Tapi saya pikir, pernyataan ini
salah. Yang benar adalah sebaliknya, yaitu
karena taat sejak awal maka Tuhan memberikan
kelimpahan. 
   Saya mengajak pembaca untuk mengimani
firmanNya dalam Matius 6:33, bunyinya " Tetapi
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaranNya,
maka semua itu akan ditambahkan kepadamu".
    Biarlah kita mau taat memberikan kembali
kepadaNya semua yang terbaik dalam hidup
kita. Kolose 3:23 mengingatkan kita, " Apapun
juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan
segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan
untuk manusia". Terpujilah Tuhan dalam hidup
kita..Amin. Salam, 

Dr. Herna Pelawi
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     Pada bagian ini peserta PA dari Kisah
Rasul 20 : 17 – 21:14 yakni bagaimana
Paulus dalam mengambil Keputusan di
tengah-tengah pelayanannya untuk
kembali ke Yerusalem. Meskipun banyak
orang Kristen melarang dia untuk pergi
dan menyatakan bahwa ia akan
ditangkap jika ia pergi ke Yerusalem, tapi
Paulus memutuskan untuk tetap pergi
karena ia yakin bahwa itu adalah
kehendak Allah baginya. Bagaimana
Paulus dapat begitu yakin dengan
keputusannya meskipun dia tau bahwa
begitu banyak tantangan berat yang
akan dia hadapi. 

ktb ig asn 1

ktb alumni

     
    Lalu bagaimana dengan kita dalam mengambil keputusan yang tepat ? Banyak kita
berdoa meminta kehendak Allah tapi tidak sedikit yang siap menerima ketika kehendak
Allah itu tidak nyaman dan menyenangkan. Apakah kita mengambil keputusan dengan
memerhatikan kenyamanan pribadi atau menaati Allah ? Hal ini akan begitu kompleks
ketika kita berada dalam dunia pekerjaan khususunya birokrasi. Bagaimana kita dapat
benar-benar yakin setiap keputusan yang kita ambil demi kesejahteraan bersama
adalah merupakan kehendak Allah. 

     Tanpa persekutuan di tengah kesibukan
pekerjaan, kita akan hidup dalam hampa dan lelah.
Untuk itu saat ini kita memfasilitasi alumni KMK USU
yang tidak memiliki KTB lagi untuk dapat
membentuk KTB yang baru agar Alumni KMK USU
tetap berada dalam persekutuan. Saat ini sudah
terbentuk 2 KTB, kita berdoa agar KTB yang
terbentuk dapat berjalan dengan baik, dapat saling
beradaptasi meskipun berbeda fakultas dan
stambuk. Kita juga berdoa bagi alumni - alumni
KMK USU yang tidak lagi memiliki kelompok PA agar
tetap haus belajar Firman Tuhan. 

Bagi abang dan kakak yang sedang mencari teman
KTB dapat menghubungi kita di 082276363241
(Of.PAKMKUSU) atau 081260317029 (Fanidia
Tumanggor).

WARTA ALUMNI EDISI MEI 2021

Lanjutan Kondisi Pelayanan Alumni....
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      Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan
terhadap pelayanan Misi Mentawai
sampai saat ini. Adanya pergumulan tidak
mengurangi sukacita Tim untuk melayani
Tuhan disana. Sampai saat ini, Tim masih
mengadakan les membaca dan berhitung
kepada adik-adik serta tetap mengajarkan
firman Tuhan dalam setiap pembelajaran.
Kegiatan ini dilakukan dengan membagi
adik-adik ke dalam beberapa kelompom
belajar dan diadakan mulai hari Senin-
Kamis. Progress belajar adik-adik masih
belum terlalu terlihat karena mereka masih
sulit mengikuti pelajaran dengan baik,
namun mereka tetap semangat untuk
belajar. Kiranya Tuhan berikan
pertumbuhan dalam proses belajar
mereka baik dalam wawasan maupun
pengenalan akan Tuhan.
Selain pelayanan kepada anak-anak, Tim
juga melayani remaja dan orangtua.
Pelayanan remaja dilakukan kepada anak-
anak asrama dengan berbagi firman
Tuhan dan berdoa. Tim juga melayani
orangtua melalui kunjungan penginjilan ke
beberapa rumah jemaat dengan berbagi
firman Tuhan, bernyanyi, berdoa dan
sharing kondisi jemaat. Pelayanan ini
menjadi kekuatan kasih Kristus yang dapat
dirasakan oleh jemaat yang dilayani dan
kiranya Tuhan berikan pertumbuhan
kepada setiap jemaat yang dilayani.

      Pelayanan Tim Misi Balige tetap
berjalan rutin setiap minggu, namun
pada 25 April lalu, Tim tidak melayani
ke Desa Batunabolon karena adik-adik
SMA pergi ke gereja dan adik-adik SD
juga ikut beribadah ke gereja. Namun,
untuk minggu berikutnya pelayanan
tetap dilaksanakan seperti biasanya.
Pelayanan yang dilaksanakan tetap
mengajar les mata pelajaran dengan
membagi adik-adik ke dalam 2
kelompok belajar dengan 2 gelombang
belajar juga. Selama dilayani, Tim
memantau pertumbuhan adik-adik
secara intelektual dan spiritual, dimana
pertumbuhan intelektual terlihat dari
kemampuan mereka mengerti
pembelajaran dan hasil tugas sekolah
dan les. Sedangkan pertumbuhan
spiritual dilihat dari buah kesaksian
hidupnya. Tim melihat adik-adik
mengalami pertumbuhan, namun tidak
terlalu signifikan, namun Tim tetap
semangat melayani adik-adik agar
terus bertumbuh dalam pengetahuan
terutama dalam pengenalan akan
Kristus.

WARTA ALUMNI EDISI MEI 2021

MISI BALIGE

MISI MENTAWAI

Misi Mentawai

Misi Balige
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INTEREST GROUP

MITTO EKKLESIA

Apapun juga yang

kamu perbuat,

perbuatlah dengan

segenap hatimu

seperti untuk

Tuhan dan bukan

untuk manusia.

Kolose 3 : 23

      Terpujilah Tuhan yang masih memelihara pelayanan
Interest Group Mitto Ekklesia sampai saat ini. Pelayanan rutin
yang dilakukan ialah jam doa mingguan setiap hari Selasa
pukul 19.00 WIB. Bersykur untuk jam doa yang dilaksanakan,
dimana para alumni beribadah singkat secara virtual dan
mendoakan topik-topik doa misi dari alumni yang bermisi
kepada suku, kaum, bangsa dan bahasa. Melalui jam doa ini,
kiranya Tuhan memberi hati yang sungguh untuk berdoa bagi
para pekerja lapangan dan Tuhan memelihara para pelayan-
Nya yang bermisi dimana pun berada.
     Selain jam doa, IG Mitto Ekklesia merencanakan pelatihan
penginjilan praktis bagi alumni yang tertarik. Pelatihan ini
diadakan untuk mendorong alumni berani memberitakan kabar
baik di lingkungannya. Saat ini, kegiatan ini dalam tahap
pembuatan dan pembagian kuesioner kepada para alumni
untuk melihat kebutuhan alumni sehingga didapatkan strategi
yang tepat untuk mendorong para alumni menginjili di
lingkungannya saat ini. Kiranya Tuhan membuka hati para
alumni untuk tergerak mengisi kuesioner dan mengikuti
kegiatan ini.

MISI PA KMK FP

    Tim Misi PA KMK FP sudah memulai kembali pelayanan kasih
dan ibadah sederhana di Panti Asuhan Marindal. Kegiatan ini
dimulai pada pertengahan Maret 2021 dan akan rutin
dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Pelayanan kasih yang
diberikan berupa pembagian sembako dan dilanjutkan
dengan ibadah bersama dengan seluruh anggota panti
asuhan. Adapun dukungan bantuan sembako diperoleh atas
belas kasih Tuhan melalui sesama rekan alumni pertanian yang
saling menopang satu dengan yang lain. Tim bersyukur untuk
pelayanan yang masih berjalan dan kiranya Tuhan memberkati
pelayanan yang dilakukan.

JD IG Misi
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P E L A Y A N A N  P A  K M K  U S U

   Minggu demi Minggu berlalu dan bersyukur
atas pemeliharaan Tuhan kepada Anak
Sekolah Minggu (ASM) Jermal sampai saat
ini. Pelayanan Sekolah Minggu masih
berjalan dan ASM diedukasi untuk taat
protocol kesehatan dengan melakukan 3 M
(mencuci tangan, memakai masker dan
menjaga jarak). Pembelajaran firman Tuhan
dilakukan dengan bernyanyi, berdoa dan
sharing firman Tuhan, dimana sharing firman
Tuhan dibagi ke dalam 2 kelompok usia, yaitu
kelompok I rentang usia 0-7 tahun dan
kelompok II rentang usia 8-14 tahun. ASM
diajari berdasarkan tujuan pembelajaran
yang telah ditentukan dengan metode yang
sesuai dengan usia kelompok belajar firman
Tuhan. Kiranya ASM semakin bertumbuh
dalam karakter Kristus dan mengenal-Nya.

Selain Sekolah Minggu, pelayanan mimbar
juga masih dikerjakan pada minggu ke-2
setiap bulannya. Pelayanan mimbar pada
Minggu, 11 April 2021 dibawakan oleh Kak
Rosdiana Situmorang dan puji Tuhan berjalan
dengan baik. Kiranya setiap jemaat yang
mendengar firman Tuhan semakin diteguhkan
untuk mengenal Kristus dan menghidupi
firman-Nya.      Muda-mudi Kristen menjadi salah satu

generasi yang sangat diperlukan untuk
membangun kerajaan Allah di tengah-tengah
angkatan masa kini. Teras Kita hadir menjadi
salah satu wadah untuk menjangkau generasi
muda Kristen agar mengenal Kristus melalui
beberapa kegiatan yang dilakukan. Adapun
kegiatan-kegiatan tersebut adalah talkshow,
proyek ketaatan pdkT dan artikel website. 
      Roma 6:6 berkata, ‘Karena kita tahu, bahwa
manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya
tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita
menghambakan diri lagi kepada dosa.’.
Demikianlah kerinduan Tim melalui Talkshow Teras
Kita episode 8 kepada muda/I gereja yang telah
bergabung pada Jumat, 16 April 2021 lalu.
Talkshow ini dibawakan oleh Ev. Ir. Ramlan
Nababan, MA dengan baik dan diikuti oleh
berbagai muda/I gereja. Bersyukur untuk sesi
yang telah dibawakan dan kiranya seluruh
pendengar mengerti dan bersedia memikul salib
Kristus.

TERAS KITA 2020

MISI JERMAL
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     Tulisan masih menjadi salah satu sarana
yang efektif untuk memperkenalkan Kristus
kepada muda/I gereja. Teras Kita masih
rutin membuat artikel tertulis setiap
bulannya untuk memberitakan Injil Kristus
kepada muda/I gereja dan artikel dapat
diakses melalui website Teras Kita
https://teraskita2020.com/. Penulisan
artikel ini dilakukan oleh alumni KMK USU
dengan berbagai topik yang relevan terjadi
pada muda/I masa kini dan mengarahkan
mereka kembali kepada Injil.

     Selain artikel, Teras Kita juga
mengadakan proyek ketaatan Bible Reading
dan saat ini sedang di Kitab Markus. Proyek
ini dilakukan untuk mengajak muda/I Kristen
membaca Alkitab dan menemukan poin-poin
menarik dari setiap perikop yang
disampaikan dan dishare di Instagram Teras
Kita (@teraskita2020) dan Whatsapp Group
Teras Kita.
Bersyukur untuk setiap pelayanan yang masih
dapat dilaksanakan melalui program Teras
Kita, kiranya Tuhan memberi pertumbuhan
kepada setiap muda/I Kristen yang terlibat
di dalamnya.
Kunjungi : http://teraskita2020.com/

      Dunia yang setiap saat berkembang
membutuhkan manusia yang berintelektual dan
berkarakter, mencintai Allah dengan sungguh.
Perkembangan teknologi dan digitalisasi membuat
dosa seperti sebuah hal yang lumrah dikerjakan.
Manusia merasa tidak membutuhkan Allah lagi
karena ilmu pengetahuan dan teknologi memberi
kepuasan dan kenikmatan yang dicari-cari oleh
dunia. 
     Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan
pengetahuan. Jika perkembangan teknologi
dilandasi dengan Kasih kepada Allah maka
semuanya akan Kembali memuliakan Allah. Tapi
ketika perkembangan IPTEK yang tidak dilandasi
dengan Kasih kepada Allah, maka kita akan
menjadikannya berhala dan menduakan Allah.
Untuk itu sangat penting seorang Kristen untuk
tetap berada didalam persekutuan dan doa
sehingga tercipta anak-anak Allah yang
berdampak di tengah-tengah dunia.
      Kita bersyukur untuk Webinar Christian

Worldview yang telah kita kerjakan pada 19 April
2021 dengan topik Christian Worldview and
Vocation dan Christian Worldview on Bureaucracy.
Kegiatan ini disambut hangat oleh peserta yang
dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta yang
bergabung di zoom dan kurang lebih 100 orang di
youtube. Kiranya Firman yang didengar dan
didiskusikan bersama dapat dikerjakan dalam
kehidupan peserta masing-masing. 

Webinar Christian
Worldview
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Live Streaming
     Bersyukur untuk berberapa kegiatan live
streaming di bulan April yaitu Ibadah Paskah
Alumni KMK USU pada hari minggu, 11 April 2021,
Seminar Fresh Graduate Christian World View
pada hari senin, 19 April 2021, pengisian dan
ibadah pelayanan mahasiswa pada tanggal
24,25 dan 30 April 2021.
Mari berdoa untuk persiapan Webinar Pendidik
pada tanggal 14 Mei dan Retreat Virtual pada
tanggal 23 Mei 2021. Kiranya team yang
berbagian dalam live streaming sehat dan tetap
mematuhi protokol kesehatan selama
pelaksanaan serta menikmati Tuhan melalui
pelayanannya.

Writing Club
      Bersyukur untuk pertemuan pertama virtual
Tim Penulis pada hari minggu, 18 April 2021 yang
dihadiri 6 orang (Trya, Desi, Beta, Santi, Rimbun
dan Eva). Mari berdoa kiranya alumni yang
bergabung di Writing Club ini semakin terbeban
dan terlibat melayani melalui tulisan yang akan
dibagikan di warta, website Pakmkusu dan juga
teraskita, vidio renungan dan juga podcast. Mari
berdoa untuk pertemuan ke dua pada hari
sabtu, 1 Mei pukul 19.00 WIB yang akan
membahas Podcast. Bagi kakak, abang dan
sahabat alumni yang terbeban menulis dapat
menghubungi 
Trya: 082167953324 
Desi: 085370391373
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W A R T A  D A N  K O N T A K  D O A
A L U M N I

 Warta/buletin Alumni KMK USU terbit setiap
awal bulan dengan tema yang berbeda
yang memuat artikel, kisah inspirasi, kondisi
pelayanan PA KMK USU yang terkini. Mari
berdoa agar melalui warta ini alumni KMK
USU semakin mengetahui dan mendukung
pelayanan PA KMK USU dimanapun berada.
Setiap bulannya kita melibatkan alumni yang
berbeda untuk mengisi konten warta
tersebut.Bagi abang dan kakak yang ingin
terlibat dalam hal menulis artikel, kisah
inspirasi, puisi dan jenis karya lainnya dapat
menghubungi pengurus.
Kontak doa alumni KMK USU juga diadakan
setiap hari minggu pukul 21.00 WIB. Mari
berdoa agar alumni semakin rindu dan
termotivasi mendoakan pelayanan alumni,
gereja dan bangsa.

T I M  P E M U S I K  D A N
T I M  P R O D U K S I

     Bersyukur untuk dua projek
musik yang sudah dikerjakan yaitu
lagu Ku tau Dia Mati bagiku
(telah diupload) dan Melayani
Tuhan (akan diupload di awal
bulan Mei).Kiranya melalui projek
musik ini, semakin banyak alumni
yang rindu melayani dan memuji
Allah. 

     Mari berdoa untuk kesatuan
Tim Produksi PA KMK USU yang
ikut terlibat dalam live streaming,
projek musik dan renungan.
Bersyukur untuk 2 alumni yang
terbeban sebagai editor, mari
berdoa agar semakin bertambah
beban dan kerinduan alumni di
bagian produksi baik sebagai
operator Live Streaming,
Cameraman, Sound Engenering
dan juga Editor.
Bagi alumni yang rinu berbagian
di projek musik dan PA KMK
Ministry dapat menghubungi
pengurus pada 082276363241
(PA KMK USU Ofc.) atau di
082167953324 (Trya )
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KESAKSIAN

“TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku;
Ia telah menjadi keselamatanku. Suara
sorak-sorai dan kemenangan di kemah
orang-orang benar: “Tangan kanan
TUHAN melakukan keperkasaan,”

(MZM 118 : 14- 15)

INDAHNYA KABAR BAIK

BY TETTY TAMBA

    Selama kurang lebih 17 tahun dalam pelayanan lintas
budaya, banyak hal yang saya alami, banyak suka dan
duka. Seringkali peristiwa atau pelayanan itu tidak hanya
mempengaruhi dan mengubah orang yang dilayani tetapi
juga pada diri sendiri. Menaikkan doa-doa dan melihat
jawaban atas doa-doa tersebut. Dalam pelayanan kami
(saya bersama suami dan anak-anak) menangani taman
bacaan dan kursus belajar untuk anak-anak. Untuk anak-
anak yang belum bisa membaca (TK – SD kls 3), belajar
Matematik dan B. Inggris untuk SD-SMP. Sehingga sekolah
SD yang menerima anak-anak yang telah belajar
membaca dari tempat kami sangat senang. Kalau anak-
anak punya PR atau sekedar membaca biasanya datang
ke taman baca. Suatu hari, seorang anak namanya
namanya Rein (kls.3 SD), sedang sakit dan tidak hadir
untuk kursus, tetangganya yang ikut belajar memberi info
bahwa Rein sakit sudah beberapa hari. 

Di kampung ini, karena masih tergolong desa setiap apapun informasi yang terjadi
dalam satu rumah cepat sekali tersebar, juga karena budaya dan kekeluargaan yang
masih kental. Setelah jam kursus kami selesai, dan taman bacaan juga akan tutup, saya
bersama anak-anak menjenguk Rein. Kami bertemu ibunya dan neneknya di rumah,
setelah mengucapkan salam, kami masuk dan duduk bersama. Rein masih berbaring di
tempat tidur, berselimut tebal, masih demam. sudah beberapa hari kata ibunya. Di
sekitar tempat tidur banyak daun-daun, air dalam mangkuk, dsb. Kata neneknya, mereka
sudah panggil orang yang pandai ‘baca-baca’ (tradisi di daerah ini, meskipun mereka
kental beragama tetapi kental juga perdukunan, dan setiap hal yang terjadi atau
masalah yang dihadapi selalu dikaitkan dengan orang yang pintar’baca-baca’,
‘biasanya didatangi roh’). Setelah kami cerita-cerita, saya minta ijin ibunya dan
neneknya ‘bisakah saya berdoa dalam nama Isa Almasih’ karena saya adalah orang
Nasrani yang percaya pada Almasih dan firman-Nya. 
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K E S A K S I A N  B Y  T E T T Y  T A M B A

“Aku tidak pernah merasa kesepian ketika aku menyaksikan Kristus
bersama pada orang lain. Ada suatu kesukaan besar ketika

menceritakan Kristus pada orang lain. Semua kita dapat melakukan
hal ini.” ~Billy Graham.
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     Saya menceritakan Injil. Ibunya mengijinkan, lalu
kami semua berdoa Ibunya, Neneknya, dan anak-
anak kursus. Saya berdoa menumpangkan tangan
di kepala Rein, di dalam nama Isa Almasih, Jalan
yang Lurus, Pemegang Kunci Surga, dan setiap
orang yang percaya kepada-Nya akan
diselamatkan dari neraka yang jahanam,
amin..amin. setelah itu kami ngobrol-ngorol kami
berpamitan pulang. Besok harinya, pas jam taman
baca buka (Siang sampai sebelum magrib) Rein
datang sambil lari dia teriak aku sudah sembuh
Mem (panggilan saya), dia cerita sudah sembuh
karena Mem berdoa ke anak-anak lain yang
sedang ramai membaca di teras, halaman, (di
taman bacaan biasanya juga anak-anak bermain
di halaman). Saya panggil Rein dan saya katakan,
bahwa kamu sembuh bukan karena saya, tetapi
karena Tuhan, Isa Almasih yang berkuasa. Rein
menjawab, Iya Mem, karena Tuhannya Mem. Ibu
saya juga bilang karena Isa Almasih, Tuhannya
Mem, mengusir roh yang mengganggu saya. 

      Itu salah satu kesaksian yang
bisa saya ceritakan, bahwa
betapa Tuhan itu menyertai
anak-anak-Nya dalam
memberitakan Kabar Baik
kepada orang-orang yang
belum percaya. Tuhanlah yang
memanggil dan Tuhan pula yang
mengerjakan melalui kita, kita
hanyalah alat ditangan-Nya.
(Mat 28:19-20) “Karena itu
pergilah, jadikanlah semua
bangsa murid-Ku dan babtislah
mereka nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus, dan ajarlah
mereka melakukan segala
sesuatu yang telah
Kuperintahkan kepadamu. Dan
ketahuilah, Aku menyertai kamu
senantiasa sampai kepada akhir
zaman.”        

Betapa Indahnya
Kedatangan
Mereka yang

Membawa Kabar
Baik



Selamat Ulang Tahun bagi sahabat alumni
KMK USU yang berulang tahun pada

bulan April - Mei 2021

Kolose 3:14
"Dan di atas semuanya itu: kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang

mempersatukan dan menyempurnakan."

 bagi sahabat alumni yang
melangsungkan pernikahan
pada bulan April-Mei 2021

PA KMK USU Mengucapkan
"SELAMAT"
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MENJADI
TELADAN DALAM
KELUARGA 

Oleh Maria Peratenta Sembiring

A R T I K E L  &  K E S A K S I A N

      Keluarga adalah suatu institusi terkecil dalam sebuah komunitas.dan gambaran miniatur

kondisi suatu negara. Kita bisa membayangkan bila kehidupan keluarga berantakan secara moril

dan spiritual. Kemungkinan besar tatanan kehidupan secara nyata di tempat tersebut juga akan

kacau. Sebagai contoh kehidupan di kota Sodom dan Gomora, dimana kita mendapatkan kasus

LGBT yang pertama di dunia ( Kejadian 18:20, kej 19: 4-9). Bila ingin mengubah suatu tatanan

kehidupan moril, spriritual, karakter dan sikap dari suatu daerah/negara, maka kita harus

memulainya dari keluarga kita masing-masing. Jadilah agent-agent perubahan dalam keluarga.

      Menilik kisah Yosua, ketika berhadapan dengan bangsa Israel, maka dengan teguh dan

tegas, dia mengatakan bahwa dia dan keluarganya hanya menyembah Allah saja. ( Yosua

24:15). Untuk mewujudkan satu keluarga bersama-sama dengan sepenuh hati menyembah Allah

tidaklah mudah. Karena dalam kenyataan sehari-hari, kita melihat bagaimana seorang ayah

atau ibu yang setia hidup di dalam Tuhan. Saat teduh setiap hari, rajin berdoa dan melayani,

tetapi hal tersebut  hanya dilakukan sendiri saja, tidak terjadi proses penularan yang baik atau

diikuti oleh anggota keluarga yang lainnya. Bila hal ini terjadi, berarti ada yang harus

diperbaiki. Dari sisi yang lain, kita juga melihat bagaimana Raja Daud seorang yang berkenan

di mata Allah, tetapi ada saat tidak melakukan tindakan yang tegas dan adil dalam

keluarganya/ terhadap masalah antara anak-anaknya sehingga menimbulkan kepahitan/luka

batin bagi anaknya Absalom yang kemudian membuat Absalom berbuat nekad ( 2 Sam 13).

      Keluarga memang institusi terkecil, tetapi dalam kenyataannya untuk melakukan suatu

perubahan terkadang lebih sulit dibandingkan dengan di tempat bekerja atau dilingkungan.

Untuk menjadi teladan dalam.keluarga yang akan berdampak bagi setidaknya lingkungan

sekitar kita tidaklah gampang. Dan tidak bisadikerjakan dalam waktu yang singkat. Tetapi sudah

harus dimulai sejak kehidupan rumah tangga berjalan. Hal ini tentulah membutuhkan kesabaran,

keuletan, semangat pantang menyerah dan keyakinan yang teguh.
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     Kenyatan yang kita lihat dalam kehidupan

sehari - hari. Ada orang yang berjabatan

dalam kumpulan sosial kemasyarakatan

sepertiSerikat Tolong Menolong (STM),

kumpulan Marga atau aktif dalam pelayanan

di gereja atau pelayanan dengan menjadi

anggota majelis atau pengurus kegiatan

lainnya di gereja. Tetapi kehidupan

keluarganya jauh dari hidup sebagai

contoh/teladan bagi orang lain. Jangan

lupa, menjadi seorang pemimpin dimulai dari

keluarga. Jikalau seorang Bapak tidak  bisa

memimpin keluarganya sendiri ( istri dan

anak-anaknya) bagaimana mungkin bisa

menjadi pemimpin yang baik. Ironis sekali

bila Bapak atau Ibu sedemikian menggebu

dan rajin sekali melayani dan memimpin

orang, tetapi hubungan sesama antar

keluarga tidak sehat, jauh secara hati. Yang

walaupun dalam satu ikatan keluarga tetapi

sibuk hanya mengurus diri dan kehidupan

masing-masing, yang tidak ubahnya seperti

anak kost dalam satu rumah.

Keluarga membutuhkan teladan yang nyata

bukan retorika. Diluar sana seseorang bisa

menjaga image nya sedemikian baik. Tetapi

tidak demikian dalam keluarga karena

semua sikap, perkataan. perbuatan dan

tindakan kita tuntas terlihat dengan nyata.

Keluarga lebih melihat tindakan yang nyata

daripada sekedar ucapan.  Ucapan/kotbah

yang sering kita sampaikan di pelayanan

ataupun gereja ( sebagai pengurus jemaat)

tidaklah lebih didengarkan dalam keluarga

kita bila tidak disertai dengan perbuatan

yang selaras dengan ucapan kita.

Keluarga melihat apa adanya diri kita tanpa

embel - embel apapun yg melekatkan pada

kita di luar sana. Apakah itu Doktor,

Direktur, Pendeta, Sintua dsb.

Keluarga adalah cermin dari setiap kata

dan komitmen yg kita sampaikan ( keluar

dari mulut kita)

Keluarga adalah saksi nyata dari tondikan-

tindakan kita.

Keluarga adalah gambaran kita yang

sebenarnya. 

Keluarga punya kedudukan yg sama

pentingnya dengan pelayanan yang kita

lalukan. 

    Hal sedemikian menarik untuk kita amati,

pelajari dan pahani, mengapa bisa sampai

terjadi? Mari kita kupas bersama :
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Berilah waktu yang cukup untuk bersama-sama dengan

keluarga. Ber-saat teduh bersama, Kebaktian Keluarga

yang rutin dan menyenangkan. Berdoa syafaat

bersama dgn waktu yang disediakan dengan rutin.

Rekreasi bersama. Makan bersama (setidaknya sekali

dalam sehari seisi rumah bertemu di meja makan) Pergi

ke gereja bersama seisi rumah (bila Kebaktian

dilakukan dregan offline), mengunjungi keluarga dan

teman bersama, dsb. Hal ini seyogianya diwujudkan

dan diperjuangkan sejak awal pernikahan, ketika anak-

anak balita, usia sekolah, remaja,ketika mereka dewasa

dst. Sehingga meminimalisasi/menjauhkan gap

(kesenjangan dan kerenggangan) diantara keluarga.

Jadilah sahabat terdekat bagi pasangan hidup kita dan

anak - anak kita. Sehingga mereka merasa bebas

tanpa sekat untuk bercerita apa saja dengan tidak

meresa sebagai orang yang tertuduh apalagi merasa

digurui dan dihakimi.

Banyak - banyaklah berbuat kasih yang nyata dalam

keluarga inti. Kasih itu bukan hanya ucapan, tapi yang

terpenting adalah perbuatan/tindakan dan

pengorbanan. Kita tidak dapat menutup mata bahwa

adakalanya seseorang sangat mengasihi orang lain

ketimbang keluarga intinya. Yang dapat menimbulkan

amarah yang memendam di hati keluarga inti tersebut.

Jangan melarikan diri dari tanggung jawab keluarga

dengan menyibukkan diri di pelayanan. Ada orang yang

gagal menjadi teladan dalam keluarganya yang

kemudian menutupinya dengan membangun teladan

semu di lingkungan sosial, gereja, ditempat bekerja dan

seterusnya.

Jangan anggap remeh atau frustasi menghadapi

kondisi keluarga yang tidak baik tapi hadapilah dan

selesaikan satu persatu, sedikit demi sedikit. Dengan

kekuatan dari Tuhan Allah maka pasti dimampukan

menyelesaikannya.

Ingatlah. Keluarga itu paling tahu kelemahan kita.

Karena itu rendah hatilah untuk meminta maaf yang

tulus tanpa paksaan bagi seisi keluarga. Buang sikap

gengsi apalagi sikap membenarkan diri sendiri.

Bertindaklah dengan benar, tegas, adil, transparan,

penuh kasih dalam keluarga. 

Ucapan dan tindakan kita yang tidak selaras akan

menimbulkan akar pahit bagi pasangan hidup dan

anak-anak kita.

     Tindakan nyata yang dapat dilakukan agar kita

menjaditeladan dalam keluarga, antara lain:

Hindarilah sikap rajin

mempercakapkan kelemahan orang

lain. Atau suka mengoreksi orang lain

sehingga lupa untuk mengoreksi diri

sendiri dan melihat kelemahan diri.

Janganlah menganggap diri lebih

baik dari orang lain sehingga dengan

gampangnya menghakimi orang lain.

Apa yang kita lakukan bagi sesama

kita pasti akan berdampak juga

dalam kehidupan keluarga kita.

    Hal-hal yang perlu kita hindari dalam

hidup bersama dengan sesama kita, yang

akan berdampak bagi keluarga kita

antara lain :

1.

2.

3.

      Menjadi teladan dalam keluarga itu

adalah hal yang tidak gampang. Mari

kita berbenah diri dari hari ke hari

dengan sikap rendah hati dalam

limpahan kasih Kristus dengan

pengejawantahan yang nyata dalam

hidup yang kita jalani bersama keluarga.

Keluarga adalah saksi hidup kita. Teladan

itu dimulai dari tindakan nyata.

Salam,

Maria Peratenta Sembiring
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TOPIK DOA 
Topik Doa Persekutuan Alumni Fakultas dan YPAKMK-USU

PA KMK FP

Doakan untuk Ibadah Alumni yang dikerjakan di

bulan Mei, Tuhan berkati setiap hal yang

dipersiapkan, juga agar banyak alumni yang

dapat menikmati persekutuan bersama dalam

ibadah nanti.

Doakan untuk misi ke panti asuhan, supaya

dapat segera berjalan dan pelayanan ke Panti

Asuhan Sinar Indah Cahaya Bersama Tuhan

senantiasa berkati.

Doakan untuk kegiatan PA Bersama Alumni

yang rutin dikerjakan agar harapan akan

hadirnya PA Bersama ini yang selain wadah

meneguhkan dan mengisi diri alumni, juga

menjadi wadah bagi KTB Alumni yang

terkendala untuk berjalan.

Doakan untuk alumni pertanian dimana pun

berada, Tuhan menyertai Pelayanan, Pekerjaan

dan juga Keluarga.

INIKRIS FH
Berdoa untuk alumni FH USU yang

sedang mencari

pekerjaan/profesi utk mencari

pekerjaan yang mengikuti suara

hati dan kehendak Tuhan, bukan

karena motivasi yg emosional dan

keinginan keluarga semata.

Berdoa untuk pengurusan

Sertifikat Hak Milik Rumah

Persekutuan Inikris FH USU agar

Tuhan izinkan rampung tahun ini,

yg saat ini sedang menunggu SK

Menteri BPN/Agraria.

Berdoa untuk KTB/PA Alumni FH

USU dapat berjalan lagi dan

berkembang ke depan sebagai

media/wadah untuk saling

mendukung dalam menghadapi

dunia profesi para alumni.
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ALUMNI FK
Berdoa utk para alumni

yang sedang persiapan

menuju ujian UKMMPD

(ujian dokter profesi) pada

bulan Mei dan Juni ini.

Berdoa bagi semua alumni

yang sedang internship di

seluruh Indonesia baik yang

dipedalaman atau di

daerah kota.

Berdoa bagi setiap alumni

yang saat ini sedang

menjadi garda depan

pasien Covid-19 supaya

senantiasa diberi kekuatan

dan kesehatan.

Berdoa bagi alumni yang

sedang menjalankan

pendidikan profesi di

Medan saat ini. 

Berdoa bagi alumni yang

saat ini sedang dirawat

atau terkena Covid-19 agar

Tuhan yang pulihkan.

PA KMK FIB
Bersyukur untuk ibadah

Ulang tahun UKM KMK USU

UP FIB yang ke-36 yang

sudah dilaksanakan pada 25

April 2021 kemarin. Biarlah

kiranya adik-adik pengurus

tetap semangat

mengerjakan pelayanan ini.

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.

KOLUMNI FISIP
Doakan untuk Alumni FISIP

supaya tetap diberikan

kesehatan dimanapun

berada khususnya dimasa

pandemi ini. 

Doakan supaya Alumni

tetap memperhatikan

pelayanan mahasiswa.

Rahasia
sesungguhnya dari
ketidak kepuasan

dalam hidup terlalu
sering terletak pada

keinginan dan
kehendak yang

tidak diserahkan.
 

 Hudson Taylor

PA KMK FKG
Berdoa untuk kebaktian Alumni bulan Mei 2021 minggu ke-2, 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 alumni, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatandan alumni boleh

terus menjadi saksi dan garam serta terang dalam pekerjaan dan 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

alumnidalam pekerjaan dan pelayanan.

Berdoa untuk Jam doa alumni KMK FKG USU setiap hari Kamis jam 21.00 WIB/WITA/WIT.
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PA POMK FKM
Mohon doakan setiap alumni dalam

menjalankan setiap akvitas (pekerjaan,

pelayanan) agar tetap stabil kesehatannya.

Doakan juga bagi setiap alumni yang sedang

rindu mencari pekerjaan agar diberikan jalan

untuk mendapatkan pekerjaan.

Doakan juga bagi setiap alumni yang bergumul

dalam jodoh supaya dapat tetap mendoakan

dan menggumulkan dengan mengandalkan

Tuhan. 

Doakan bagi setiap alumni yang tersebar

diseluruh Indonesia dapat menemukan

komunitas yang dapat membangun

pertumbuhan/pengembangan dirinya baik

secara spritual atau pun juga pengembangan

diri yang berhubungan dengan profesinya. 

5.Doakan juga ketika ada persekutuan seluruh

Alumni POMK se Indonesia walaupun didalam

masa pandemi ini hanya dapat bertegur sapa

melalui Whatsapp Group ttp dalam saling

sukacita untuk menyapa dan berbagi.

PA KMK FMIPA
Berdoa untuk beberapa alumni yang di

diagnosa positif covid 19 agar dapat segera

pulih.

Berdoa agar kita sebagai alumni dapat

memahami apa kehendak Allah bagi kita disaat

saat ini, dan dapat mencari strategi untuk

mengerjakan nya sampai tujuannya berhasil.

Berdoa bagi alumni dan keluarganya yang

terkena dampak agar tetap menjaga pikiran

dan hati yang positif tanpa khawatir yang

berlebihan sehingga menyebabkan turunnya

imun.

Berdoa bagi alumni yang sedang dalam

pergumulan pekerjaan agar dapat mengerjakan

segala sesuatu untuk Tuhan dan selalu menjaga

etos kerja Kristen

Berdoa bagi alumni yang sedang menantikan

pekerjaan, teman hidup, anak, agar tetap

menikmati waktu waktu bersama Tuhan sembari

mempersiapkan diri.

PA KMK USU
Bersyukur untuk Ibadah Paskah yang sudah

dilaksanakan pada 11 April 2021 kemarin

secara on line, bersyukur ibadah dapat

berjalan dengan baik tanpa ada

hambatan yang berarti, bersyukur untuk

pembicara dan perangkat acara yang

sudah melayani dalam ibadah tersebut

dan para alumni yang dapat menghadiri

ibadah tersebut baik melalui zoom

maupun youtube. 

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.

P A G E  2 6



Pembangunan
Rumah Persekutuan

"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

MORE INFO
RUMAH
PERSEKUTUAN

PA KMK FT
(PAKTU)

Doakan supaya

kami alumni teknik

tetap menjaga

HPdT, pekerjaan

dan keluarga dan

pelayanan. 

Doakan Pengurus

PAKTU dalam waktu

dekat ini akan

pertemuan secara

zoom, doakan untuk

kami dalam

pengerjaanya.

PA KMK FEBD3
Berdoa untuk ketaatan alumni

dalam berelasi dengan Tuhan dan

mampu mendengar suara Tuhan utk

panggilan hidup dalam pekerjaan

dan pelayanan kedepan.

Berdoa untuk kesehatan keluarga

alumni supaya mampu konsisten

untuk hidup sehat.

Berdoa untuk usaha keluarga

alumni agar Tuhan yang tetap

cukupkan dan tetap berserah

sepenuhnya kepada Tuhan.

 Berdoa bagi alumni yang dalam

penantian pekerjaan, teman hidup

dan momongan supaya tetap

berpengharapan pada Tuhan.

Saat ini semua syarat-syarat

yang diperlukan untuk

pengurusan IMB Rumah

Persekutuan sudah lengkap dan

sudah diserahkan ke pihak

terkait. Doakan semoga Ijin

Mendirikan Bangunan dapat

segera dikeluarkan.

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.

Doakan supaya proses

pembangunan Rumah

Persekutuan dapat

dilaksanakan dalam tahun

ini, berdoa untuk harga-

harga barang yang

dibutuhkan sesuai dengan

yang diharapkan, orang-

orang yang akan

membangun juga orang-

orang yang bertanggung

jawab serta dana yang

dibutuhkan Tuhan cukupkan.

Untuk info lebih
lanjut tentang
perkembangan
pembangunan
Rumah Persekutuan
dapat menghubungi :

082276363241
(PA KMK USU Ofc)

085217294029
(Rita Sidabutar)
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T O P I K  D O A W A R T A  A L U M N I  E D I S I  M E I  2 0 2 1

BANGSA
INDONESIA

D O A  B A G I  B A N G S A  

Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan

Covid-19 hingga Kamis (29/4/2021)

menunjukkan, ada penambahan 5.833 kasus

baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan jumlah total

kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai

1.662.868 orang, terhitung sejak

diumumkannya pasien pertama pada 2

Maret 2020. Lonjakan Covid-19 di sejumlah

negara menjadi pengingat kita semua untuk

waspada. Mari berdoa agar semua pihak

tidak pernah lengah, sekecil apapun kasus

aktif di satu provinsi, kabupaten, atau kota.

Mari berdoa agar para kepala daerah untuk

intens menyampaikan kebijakan peniadaan

mudik. 

Gempa bumi M 6,1 yang mengguncang

Jawa Timur pada 10 April lalu telah merusak

sedikitnya 1.716 rumah di Kab. Malang. Mari

berdoa untuk kelancaran kebijakan

Pemerintah terhadap Desa Majangtengah

di Kecamatan Dampit (salah satu desa yang

terdampak gempa) yang akan memberikan

bantuan bagi warga untuk merekonstruksi

rumah-rumah yang rusak. Bantuannya

beragam sesuai tingkat kerusakan rumah

warga. Untuk fasilitas umum yang rusak,

akan diperbaiki oleh Kementerian PUPR.

Suasana duka untuk para istri, anak,

dan keluarga awak KRI Nanggala.

Mari berdoa untuk 53 keluarga

prajurit, negara memberi

penghargaan kenaikan pangkat satu

tingkat serta tanda kehormatan

Jalasena Nararya dan menjamin

pendidikan bagi putra putri yang

ditinggalkan. Untuk keluarga,

pemerintah akan membangunkan

rumah di lokasi yang mereka

inginkan.

Sebanyak 3,852 juta dosis vaksin siap

pakai AstraZeneca dari Covax

Facility tiba di Indonesia. Mari

berdoa agar pemerintah Indonesia

mengupayakan diplomasi terbaik

untuk menjamin ketersediaan stok

vaksin Covid-19.

Sudah lebih dari 45 tahun Indonesia

dan Uni Emirate Arab (UEA) menjalin

kerjasama untuk memperkuat sektor

kesehatan. Mari berdoa agar

kerjasama ini semakin meningkatkan

kualitas SDM Kesehatan dan layanan

kesehatan di kedua negara.



SELAMAT 
MEMBACA 

& 
BERDOA


