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Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya 
panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu 

tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan 
hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan 

Juruselamat kita, Yesus Kristus. 
 

2 Petrus 1:10-11
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“Menjadi alumni yang siap menjadi garam dan terang bagi keluarga, gereja,
masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia.”

Kalimat tersebut adalah visi dari sebuah pelayanan mahasiswa yang saya ikuti selama duduk
di bangku perkuliahan di kampus USU Medan. Sungguh, sebuah visi yang sangat besar dan
dalam maknanya. Sebuah visi yang terus menerus diingatkan, didoakan, dikerjakan dan
ditransfer dari generasi ke generasi di pelayanan tersebut, namun berhasil tidaknya visi itu
dilihat sejak mahasiswa tersebut menjadi seorang alumni (sarjana/diploma). Visi itu telah
menolong saya dan suami untuk tetap mengingat kepada panggilan hidup yang telah Tuhan
tetapkan bagi kami; juga telah memampukan kami untuk tetap setia berjuang menjadi garam
dan terang di tengah-tengah keluarga besar, pekerjaan, gereja, bangsa dan Negara. Visi itu
juga mengingatkan kami akan peran yang harus terus menerus kami kerjakan dan
perjuangkan dalam segala aspek kehidupan. Dan yang uniknya, aspek yang paling
membutuhkan komitmen besar dalam menghidupi visi itu adalah dalam hal bergereja.
Kenapa demikian?

Oleh:
Juni L. Purba, S.Psi.

Berbicara tentang gereja, kita cenderung membayangkan
tentang hal-hal yang mudah dilihat, seperti gedung,
ibadah, jemaat, pujian, alat musik dan lain sebagainya.
Hal-hal yang demikian pasti selalu kita ingat ketika
berbicara tentang gereja, tetapi kita sering lupa arti yang
sesungguhnya dari sebuah gereja itu sendiri. Gereja
memiliki dua makna, yaitu visible church dan invisible
church. Visible church adalah perkumpulan lokal orang
Kristen; sementara invisible church adalah seluruh orang
percaya sepanjang abad dan tempat.
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Kebanyakan orang, termasuk para alumni Kristen, yang nota bene adalah kaum intelektual,
baik yang telah dibina ataupun yang tidak dibina di pelayanan mahasiswa sebelumnya, lebih
banyak membangun gereja yang visible saja sehingga terlupa bahwa sesungguhnya yang
membuat gereja itu hidup dan terus berbuah adalah ketika setiap jemaat di perkumpulan
lokal tersebut merupakan orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam iman kepada Yesus
Kristus (invisible church). Maka tidak mengherankan di zaman ini, gedung gereja dibangun
dengan sangat megah, lengkap dengan peralatan-peralatannya yang semakin canggih dan
megah, jumlah jemaatnya juga semakin lama semakin banyak, kegiatan-kegiatan gereja yang
semakin banyak, namun justru pertumbuhan dan buah iman dari jemaatnya malah semakin
hambar dan tidak terlihat. Semakin sulit menemukan anggota jemaat yang sungguh-sungguh
hidup dalam Firman Tuhan dan berani tampil berbeda dari dunia ini. Semakin sedikit jemaat
yang mau menjadi “hamba Tuhan” di dalam gereja, tetapi banyak yang mau menjadi “pemilik
panggung” di dalam gereja. 

Maka tidak heran jika saat ini semakin banyak gereja yang tidak lagi menunjukkan identitas
sebagai kumpulan orang yang telah dipanggil keluar dari dalam kegelapan, menuju kepada
terang Allah, atau yang kita kenal dengan istilah ekklesia (Matius 16:18; 18:17-18; Galatia 1:2;
2Kor.1:1; 1Tes.1:1)

Banyak fakta yang dapat kita lihat dari gereja mengenai ini, sebut saja salah satunya adalah
kejadian yang sempat menghebohkan gereja pada April yang lalu, khususnya di daerah
Sumatera Utara karena meninggalnya seorang ibu bersama kedua anak kembarnya yang
diduga meninggal karena bunuh diri di rumahnya sendiri, di Lubuk Pakam, Deli Serdang.
Padahal suaminya dan orang tuanya dikenal sebagai jemaat yang sangat aktif di kegiatan
gereja, bahkan menjadi penatua dan pengurus di gereja tersebut. Di samping itu, kita bisa
juga melihat fenomena yang semakin marak terjadi, termasuk dikalangan gereja, yaitu
perceraian, yang juga semakin melonjak drastis, terutama sejak pandemic covid 19 melanda
dunia, khususnya Indonesia. Berita yang juga tidak kalah menghebohkan akhir-akhir ini yaitu
mengenai sikap dan pandangan PGI terhadap LGBTIQ (Lesbian, gay, biseksual, transgender,
Interseksual dan queer) pada tahun 2016, yang telah menimbulkan pro dan kontra di
kalangan gereja sendiri di Indonesia hingga saat ini. Belum lagi kita menyoroti kepada kasus
korupsi dan pelecehan seksual yang juga sesungguhnya marak terjadi di tengah-tengah
gereja namun sangat minim perhatian dan kepedulian untuk menyelesaikannya, apalagi
memberantasnya. Ditambah lagi zaman digitalisasi saat ini, membuat hampir semua orang,
termasuk jemaat gereja, lebih menikmati dan berfokus kepada diri sendiri, sehingga
kehadiran umat lain seolah-olah tidak lagi dibutuhkan. Bahkan gereja,yang juga disebut
sebagai tubuh Kristus di dalam Efesus 4, pun sepertinya hanyalah sebuah khayalan di dunia
nyata namun seolah-olah nyata di dunia maya. Setiap orang semakin mudah terhubung di
dunia maya, tetapi justru semakin terhilang di dunia nyata (yang sebenarnya).
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L a l u ,  a p a  y a ng  b i s a  k i t a  l a k u k a n ?

Terlebih lagi sebagai kaum intelektual, yang telah dipercayakan Tuhan akan ilmu
pengetahuan, lengkap dengan sertifikat sebagai seorang sarjana/diploma, seharusnya
kehadiran alumni di tengah-tengah gereja sangatlah berperan penting. Bukan sekedar
menambah jumlah anggota visible church, tetapi seharusnya siap menjadi motor/penggerak
perotabatan dan perubahan gereja tersebut menuju invisible church yang semakin nyata dan
kuat setiap hari. Para alumni dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, semestinya telah
memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk menghadapi isu-isu yang tengah marak di
tengah-tengah gereja masa kini. Apalagi kaum intelektual ini juga telah dibekali dengan
sedemikian rupa akan pengajaran, doktrin dan keterampilan-keterampilan hidup, termasuk
kepemimpinan di masa-masa kuliah. Kehadiran para sarjana/diploma ini seharusnya menjadi
jawaban atas ketertiduran gereja terhadap tritugas gereja selama ini, bukan justru menambah
jumlah jemaat yang ikut tertidur dari tugas gereja tersebut.

Memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk dapat langsung
mengubah atau memperbaiki suatu kondisi/masalah yang telah
bertahun atau bahkan mungkin puluhan tahun berlangsung. Namun
ketika kita mau setia berjuang, konsisten berkarya dan senantiasa
mengasihi, Tuhan pun pasti melihat, memperhitungkannya dan Dia pun
akan memulihkan gereja semakin hari semakin bertumbuh dan hidup di
dalam kehendakNya dan semakin hari semakin memancarkan hidup
sebagai tubuh Kristus. 

Dibutuhkan kesetiaan dan ketekunan dalam doa bagi gereja kita. Karena sebuah
pertobatan dan perubahan hanyalah dapat dikerjakan oleh Roh Allah. Maka kita harus tekun
berdoa dalam roh dan kebenaranNya. Diperlukan kerelaan membayar harga bahkan
menderita demi perbaikan dari dalam gereja itu sendiri. Karena sebagai anggota gereja,
apalagi ketika kita baru bergabung dengan gereja tersebut, dibutuhkan pengenalan yang
baik untuk dapat mempengaruhi pola pikir bahkan nilai hidup jemaat, termasuk para
pemimpin gereja. Maka sangatlah dibutuhkan peran aktif kita di dalam gereja, sehingga
kehadiran kita tidak ditolak, tetapi lewat karya-karya yang benar dan sesuai dengan
kebutuhan gereja, kita pun akan menjadi pemimpin yang membawa perubahan bagi jemaat
dan gereja tanpa  harus menjadi seorang pejabat pemimpin gereja. 

Sebagai satu tubuh Kristus, kita juga membutuhkan sinergisitas dalam membangun gereja
dengan lebih efektif, efisien dan kreatif, baik itu dalam menjaga pengajaran yang sehat
(Matius 28:20), ataupun dalam menggerakkan kehidupan misi gereja. Dan kita para alumni
sangatlah mungkin untuk melakukannya karena kita telah dibekali dengan lebih dari cukup
dalam hal ini selama di kampus, terlebih lagi bagi mahasiswa yang diberikan keistimewaan
menikmati pembinaan di pelayanan mahasiswa. Hanya saja memang dibutuhkan kerendahan
hati dan kepekaan untuk tetap fokus dalam panggilan kita masing-masing sebagai bagian
dari gereja kita.
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Jika Anda ingin membangun gereja, 
bangunlah keluarga Anda di dalam Roh dan 

Kebenaran Allah!

Dan yang terakhir, yang dibutuhkan oleh gereja saat ini adalah teladan hidup. Walaupun
merupakan hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan, tapi sangat besar dampaknya.
Action speak louder than words. Keteladanan dari diri kita sendiri, juga keteladanan dari
keluarga kita sebagai gereja kecil di tengah-tengah dunia ini. Keteladanan dari keluarga kita
sebagai bagian dari gereja akan sangat besar mempengaruhi kehidupan gereja, mulai dari
relasi suami – istri, nilai-nilai hidup keluarga Kristen, pola asuh dan pendidikan anak, dan juga
tujuan hidup keluarga Kristen. Karena sesungguhnya, ujung tombak dari sebuah gereja itu
berada pada pertumbuhan dan kesehatan sebuah keluarga dalam segala aspeknya. Ketika
keluarga sehat secara utuh (jiwa, raga dan roh), maka gereja pun akan sehat secara utuh
karena keluarga adalah gereja kecilnya Allah. Maka jika berbicara tentang peran alumni di
tengah-tengah gereja, hal yang paling mudah dan sederhana untuk dikerjakan adalah melalui
keluarga. 
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PENTAKOSTA
Selamat Hari

Minggu, 05 Juni 2022

Yohanes 15:26-27 (TB), "Jikalau Penghibur yang
akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran
yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku.
Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari
semula bersama-sama dengan Aku."
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Seorang saksi adalah seorang yang menyatakan apa
yang ia lihat, dengar atau alami. Para rasul adalah
saksi-saksi utama tentang hidup, pelayanan, kematian
dan kebangkitan Kristus. Kesaksian mereka kemudian
dituliskan dan kita baca di dalam kitab-kitab Perjanjian
Baru.

Bersaksi

Sebagai saksi Kristus masa kini, tugas kita adalah
memberi kesaksian tentang Kristus dan karya
penyelamatan-Nya bagi seisi dunia (Kis. 1:8).
Tujuannya adalah supaya mereka yang melihat atau
mendengar kesaksian kita yang telah mengenal Allah
Bapa yang telah mengutus Anak-Nya Yesus menjadi
Juru Selamat dunia, percaya kepada-Nya dan hidup
memuliakan nama-Nya.

1 Korintus 2 : 1 – 5. “Demikianlah pula, ketika aku datang
kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan
kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk
menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku
telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di
antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.
Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan
dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun
pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata
hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan
kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada
hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah.”

Ternyata kita tidak harus datang dengan kata-kata
yang indah atau dengan hikmat yang meyakinkan
untuk menyampaikan kesaksian tentang Allah. Kita
juga tidak harus menjadi orang yang memahami
banyak ilmu pengetahuan yang mendalam baru kita
dapat menyampaikan sesuatu yang menjadi berkat
bagi orang lain.

Sebab pengetahuan akan Yesus Kristus yaitu Dia yang
disalibkan, cukup bagi kita untuk dapat menyampaikan
kesaksian untuk membawa kelepasan, memotivasi,
atau bahkan membangun orang lain melalui kesaksian
perkataan kita.

Sebagai orang yang telah merasakan kasih Tuhan,
betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya
kasih Tuhan kepada kita, tentu hidup kita harus
berpadanan dengan status kita sebagai orang Kristen.
Cara hidup dan perkataan kita menjadi suatu kesaksian
yang dapat dilihat orang lain di sekitar kita. Sebagai
tanda kasih kita kepada Tuhan, tentu kita rindu agar
kesaksian kita pun dapat menjadi berkat bagi orang
lain. - Yenny Hutapea

Mari kita juga belajar untuk hidup senantiasa dipimpin
oleh Roh, mempunyai kerendahan hati dan senantiasa
membiarkan Tuhan bekerja, dan mengikuti rencana
Tuhan di dalam segala pelayanan yang Tuhan sediakan
sehingga pelayanan kita adalah pelayanan yang
diteguhkan oleh Roh Kudus, bukan pelayanan sekedar
berdasarkan bakat, talenta atau kekuatan kita.



W A R T A  A L U M N I  K M K  U S U E d i s i  J u n i

Pelayanan Pembinaan

Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara pelayanan Alumni KMK USU
hingga sampai saat ini. Bersyukur untuk pelayanan yang masih Tuhan
percayakan sehingga alumni masih dapat mengambil bagian dan bersukacita
dalam pelayanan Tuhan. Kiranya, Tuhan mendorong setiap alumni tidak
hanya mengambil bagian saja namun juga mendorong orang lain untuk
terlibat dalam ladang misi.

“Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam 
Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu 
bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu 

melimpah dengan syukur.” (Kolose 2 : 6-7).

K t b  I n t e r e s t  g r o u p

KTB IG Karir Batch V

Senin, 02 Mei 2022 peserta membahas topik Personal
Branding. Sebagai pencari kerja, sangat penting mengenali
potensi diri, yaitu mengenali diri dengan mengetahui kelebihan
serta kekurangan. Dengan mengetahui kelebihan dan
kekurangan akan sangat menolong seseorang ketika wawacara.
Sebab, HRD mencari kandidat yang paling berpotensi. Dalam
KTB ini, peserta juga belajar bahwa sebelum mendapat
pekerjaan, dengan mengenali kelebihan pribadi, peserta dapat
menggunakan kelebihan tersebut dengan mencari pekerjaan
freelence.

Peserta juga banyak dibukakan pandangan Alkitab dari
perjalanan tokoh Alkitab mengenai potensi diri untuk
diterapkan di dalam pekerjaan untuk kemuliaan nama-Nya.

Kita bersyukur KTB ini berjalan dengan hangat dan selanjutnya
peserta akan mengadakan pertemuan dengan topik Karakter
dalam Dunia Kerja. Soli Deo Gloria!

Senin, 16 Mei 2022 
peserta belajar 

Karakter dalam 
Dunia Kerja. 

Peserta diajak untuk 
menganalisis tiga 
kasus yang sering 

terjadi di dalam 
dunia pekerjaan. 

Dari tiga kasus itu 
peserta 

menganalisis 
tentang karakter- 

karakter yang sering 
terjadi di dalam 

dunia kerja.

Setelah mendiskusikan kasus yang sering terjadi, peserta di
dorong untuk menerapkan tiga nilai etos kerja Kristen, yaitu
INTEGRITAS, BEKERJA DENGAN SEGENAP HATI, dan
RENDAH HATI.

Dalam pertemuan ini, peserta juga aktif bertanya dan
mendiskusikan case-case yang sering dihadapi seperti
insecurity di dalam dunia pekerjaan, menghadapi atasan
yang kinerjanya tidak sesuai dengan pandangan Kristen,
dsb.

Peserta juga diajari bagaimana etika berkomunikasi di
internet baik itu bagi pencari kerja dan sudah bekerja.

Bersyukur untuk KTB yang berjalan dengan lancar.
Selanjutnya peserta akan belajar mengenai “Christian
Worldview on Career". Soli Deo Gloria!
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W A R T A  A L U M N I  K M K  U S U E d i s i  J u n i

KTB IG Pendidik IV

Pelatihan Pemuridan

Kejatuhan manusia merusak banyak hal dalam diri manusia.
Tanpa terkecuali, merusak pemahaman “siapa diri kita” di
hadapan Allah, siapa Allah, siapa sesama, apa itu ciptaan?
Juga merusak relasi satu dengan yang lainnya. Dalam
pertemuan ini, peserta belajar bahwa pengenalan akan Allah
yang benar mempengaruhi cara hidup yang benar juga.
Peserta juga diajak untuk merenungkan dan mengevaluasi
hati, iman, dan diri dengan bertanya pada diri;

Pertama, apakah allah yang kupercaya adalah allah yang
memanjakan? Menyiksa? Jauh? Mengasihi? Ntahlah!. Kedua,
Apakah yang dapat kulihat dengan mata rohani saat ini?
Apakah mengenai pergumulan? Tak jelas? Munafik? Kasih?
Entahlah!

Perenungan setiap saat: apakah kita benar-benar mengenal
Allah? Allah seperti apa pula?

Beryukur untuk Pelatihan pada Rabu, 04 Mei 2022 berjalan
dengan hangat dan lancar. Soli Deo Gloria!

Kehidupan yang
Mengenal Allah

Pada Rabu, 19 Mei 2022 peserta pelatihan pemuridan
membahas tentang Esensi Pemuridan dalam Kelompok Kecil.
Dalam pelatihan ini, peserta dibukakan  bahwa Kelompok
Kecil merupakan sarana yang efektif untuk mempersiapkan
pemuridan.

Pemuridan yang dilakukan dalam kelompok kecil
merupakan usaha yang dilakukan bersama-sama dengan
sengaja membangun hidup sebagai seorang murid yang
terus bertumbuh menuju ke arah kepenuhan iman (dewasa)
dalam Kristus. Hal ini dikerjakan mengambil teladan Yesus
Kristus yang hidup bersama dengan kedua belas murid-Nya.
Dalam panggilan Kristus untuk pemuridan, Ia menantang para
murid-Nya untuk hidup bersama-Nya dan melakukan apa
yang Kristus lakukan.

"Saya mengelompokkan adik-adik saya bukan karna saya
punya waktu, melainkan karna saya menyediakan waktu" -
Bang Evraim. Melalui pemuridan, kita terus mendorong adik-
adik kita semakin mencintai Kristus dan hidup bagi-Nya.
Melalui pemuridan kita juga senantiasa terus bertumbuh di
dalam Dia. Jadi, masihkah kita mengabaikannya?

Bersyukur untuk KTB IG Pendidik pada Selasa, 17 Mei 2022 berjalan dengan
lancar. Peserta belajar tentang Jabatan Fungsional dan Struktural Dosen.
Peserta belajar mengenai asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
Peserta juga belajar bagaimana perbedaan dari masing-masing jabatan
fungsional dan stuktural dosen, belajar mengenai angka kredit kumulatif
jabatan akademik dosen. Selain itu, peserta juga dibekali untuk hal-hal yang
perlu diperhatikan ketika hendak mengurus jabatan fungsional seorang
dosen. Peserta juga diingatkan ketika mempunyai panggilan menjadi dosen
agar kiranya terus menerus belajar hingga menjadi profesor. Jabatan
fungsional dosen bukan semata-mata mencari jabatan tertentu melainkan
membuat pribadi semakin memberi hati untuk bekerja dan melayani. 

Pada pertemuan selanjutnya, KTB IG Pendidik bersama kak Risanti sebagai
mentor akan berbagi topik mengenai "Andil Kita dalam Pendidikan Masa
Kini." Disana, peserta diteguhkan untuk mengerjakan misi Kristus melalui
ladang pelayanan di dunia pendidikan. Kiranya peserta mengaplikasikan
segala hal yang sudah dipelajari dalam KTB ini. Soli Deo Gloria!

Esensi Pemuridan
dalam Kelompok Kecil
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W A R T A  A L U M N I  K M K  U S U E d i s i  j u n i

KTB Alumni
KTB (Kelompok Tumbuh Bersama) adalah
tentang relasi dan mengajarkan pribadi demi
pribadi, saling mengasah dalam bertumbuh
mengenal Allah dalam hidup kita. Amsal 27:17
"Besi menajamkan besi, orang menajamkan
sesamanya." Ada proses pembentukan yang
terus menerus agar seseorang bertumbuh
mencapai kualitas seorang murid Kristus.

Kita bersyukur untuk alumni-alumni yang tetap
memiliki kerinduan untuk bersekutu. Kabar
baiknya, PA KMK USU menyediakan wadah bagi
alumni-alumni yang rindu bertubumbuh dalam
persekutuan orang percaya untuk tergabung
dalam KTB Alumni. Bersyukur untuk KTB yang
terus memberi hati untuk belajar firman dan
bersekutu bersama. Pada Jumat, 13 Mei 2022
dan 26 Mei 2022 telah dibentuk KTB alumni
sebagai wadah persekutuan untuk bertumbuh
bersama. Kiranya KTB yang dibentuk boleh
berjalan secara kontiniu.

KTB  Pasutri
Keluarga adalah entitas pertama yang menjadi
tempat dimulainya pemuridan. Pemuridan harus
dilakukan di dalam keluarga sebab sejak
semula Allah merancang keluarga untuk
menjadi mitra-Nya. Di dalam Alkitab, Allah
secara konsisten memakai keluarga untuk
menggenapi rencana-Nya, mulai dari Perjanjian
Lama hingga Kristus hadir di dunia melalui satu
keluarga. Jika Allah telah merancang keluarga
untuk menjadi mitra-Nya dalam menggenapi
rencana-Nya maka bagian atau tugas kita adalah
berjuang mewujudkan kehendak Tuhan melalui
keluarga.

KTB pasutri (pasangan suami isteri) merupakan
sarana untuk pertumbuhan bagi suami isteri.
Suami isteri dibekali untuk senantiasa semakin
mengenal Tuhan dalam kehidupan berkeluarga,
membina anak dan bermisi lewat keluarga.
Bersyukur pada Jumat, 13 Mei 2022 KTB pasutri
berjalan dengan lancar. Soli Deo Gloria!

Growing Together
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W A R T A  A L U M N I  K M K  U S U E d i s i  J u n i
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Y U K  K T B !
Mari bertumbuh bersama melalui Kelompok 

Tumbuh Bersama (KTB)

K T B  I N T E R E S T  G R O U P ,  K T B  A L U M N I ,  &  K T B  P A S U T R I

Kesan yang saya dapati selama menjalani KTB

karir ini, yang pertama bersyukur bisa merasa

terberkati dapat banyak pelajaran baru dari

KTB ini. Dan saya merasa menjadi sangat

termotivasi untuk mengupgrade  diri dengan

lebih. Jujur ketika dibimbing oleh Abang dan

Kakak yang berpengalaman dalam berkarir

membuat banyak pelajaran dan pemahaman,

serta kesadaran bahwa masih banyak yang

butuh dimatangkan dan ada banyak yang perlu

dipersiapkan.

Tak hanya pemahaman dari softskill, hard skill

dan ketrampilan yang lain, tetapi kami dapat

pelajaran utamanya bahwa menjadi seorang

pekerja itu bukan untuk diri sendiri, tetapi

buat kemuliaan Pemberi kehidupan. Ya Tuhan

kita.

KTB Interest  
Group ASN

KTB Interest 
Group Pendidik

KTB Alumni & 
KTB Pasutri

Daftar KTB dengan klik link di bawah ini:

https://bit.ly/KTBPAKMKUSU

Yang berkesan lainnya, abang kakak yang

memberi materi sangat sabar dan militan.

Terlihat tiap kali mereka membawa materi

mereka selalu bersemangat, selalu memberi

aura positif kepada kami. Kehidupan berbagi

yang secara cuma-cuma, tetapi gak murahan

juga kami dapat di KTB ini. Konsep Anugerah

kali lah pokoknya.

Pesannya untuk KTB karir ini, Ya...KTB ini

sangat baik untuk diikuti oleh Alumni baru dan

pra alumni dalam persiapan mencari pekerjaan.

Harapannya bisa terus berlanjut, supaya

semakin banyak orang-orang yang merasa

terberkati oleh KTB ini sama seperti yang saya

rasakan. Dan yang paling utama kalau boleh

pematerinya tambah lagilah, biar tiap minggu

bisa rutin KTB'an. Hahaha..

Apa Kesan 
Pesan Chris 

dalam 
mengikuti KTB 

Interest 
Group?

https://bit.ly/KTBPAKMKUSU
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Pelayanan Misi
“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 
dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 

Samaria dan sampai ke ujung bumi." (Kisah Para Rasul 1:8) 

11



W A R T A  A L U M N I  K M K  U S U E d i s i  J u n i

Misi jermal iii
Pelayanan ASM di GKPI Jermal berjalan dengan
baik dan ASM terus-menerus bersemangat untuk
beribadah kepada Tuhan minggu lepas minggu.
Pemahaman ASM terhadap firman Tuhan
memang belum terlalu baik, namun ASM masih
bersedia untuk belajar dengan gembira baik
melalui firman Tuhan pada ibadah Sekolah
Minggu maupun pada Minggu Ceria. Pelayanan
ibadah Sekolah Minggu tetap dilaksanakan setiap
hari Minggu pukul 09.30 WIB di GKPI Jermal III.
ASM diajak menyanyikan pujian, berdoa,
menghapal ayat hapalan dan bermain peran
melalui renungan mingguan. Jumlah ASM yang
hadir setiap minggunya biasanya sekitar 23 orang
dan akan dibagi ke dalam 2 kelompok saat
renungan ibadah berlangsung. Kiranya firman
Tuhan terus bertumbuh dan mendorong setiap
ASM Jermal untuk mengenal dan mengasihi
Tuhan

Pelayanan mimbar masih tetap dilaksanakan rutin
setiap minggu ke-2 dan minggu ke-5. Pelayanan
mimbar dibulan Mei ini dilaksanakan pada
tanggal 08 Mei 2022 dan dibawakan oleh Juppa
Sihaloho dan tanggal 29 Mei 2022 oleh Martua
Sinurat. Bersyukur untuk firman yang telah
diberitakan dan kiranya Tuhan memberikan
pertumbuhan bagi setiap jemaat yang
mendengarkan.

Selain ibadah Minggu, ASM diajak untuk
mengikuti Minggu Ceria setiap Minggu pukul
13.30 WIB di GKPI Jermal III juga. ASM dibagi ke
dalam 2 kelompok sesuai dengan kelas firman
Tuhan, yaitu kelas besar dan kelas kecil. Adapun
topik yang telah dibawakan pada kelas kecil
selama bulan Mei lalu adalah belajar mengenali
bagian tubuh, dan warna dalam Bahasa Inggris. 

Selanjutnya, topik minggu ceria kelas besar
adalah belajar dan mengucapkan Family, dan
evaluasi terhadap apa yang telah dipelajari.
Secara keseluruhan, ASM masih kesulitan untuk
memahami pelajaran dengan baik, namun ASM
tetap mau belajar perlahan dan mengikuti
pelajaran yang diberikan.

12
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Interest Group mitto ekklesia
Pemersatu setiap orang percaya adalah Yesus
Kristus yang ditemui dalam doa atau persekutuan
yang benar dan hidup. Bersyukur bahwa IG ini
masih terus memiliki persekutuan doa yang hidup
dan berkelanjutan setiap minggu. Persekutuan ini
terkadang dilaksanakan dalam bentuk jam doa dan
sharing firman, selain itu dilakukan dalam bentuk
jam doa praise and worship setiap hari Selasa pukul
19.00 WIB melalui zoom. Topik doa dikumpulkan
dari beberapa alumni yang bermisi di lapangan dan
terkadang melalui sharing terbuka di ruang online.

Anggota IG ini terus bertahan dalam jam doa
karena menyadari kemurahan hati Allah bagi
setiap pendoa untuk mengambil bagian sebagai
pendoa bagi para full timer dsb. Kiranya setiap
anggota semakin diteguhkan melalui doa dan
terdorong untuk melayani Allah melalui doa.

Selain jam doa, IG ini memiliki rencana Mission Trip
akan dilakukan di bulan Juni yaitu tanggal 3-5 Juni
2022 di Samosir. Minggu ini sedang dilakukan
persiapan Mission Trip, di mana Tim Survei telah
melakukan survei tanggal 20-22 Mei 2022. Adapun
pelayanan yang akan dilakukan adalah: KKR Siswa,
Kelas Motivasi, dan Pelayanan Mimbar. Kiranya
Tuhan memberkati pelayanan Misson Trip ini.

Mari bergabung 
persekutuan doa tiap Selasa 

Pukul 19.00 WIB

13
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MISI PENDIDIKAN

Pandemi masih berlangsung namun dalam jumlah yang lebih sedikit, puji Tuhan! Hal ini mendorong
berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan semakin aktif di berbagai tempat. Salah satunya misi
pendidikan PAUD-TK yang masih berproses dan dirintis oleh PA KMK USU di Nias.

Bersyukur untuk perintisan dan doa yang masih berjalan bagi misi pendidikan ini dan saat ini sedang
dalam tahap untuk mempertimbangkan kepastian lokasi. Tim telah melakukan survei di tiga tempat.
Masalah di tiap lokasi adalah jumlah anak-anak yang sedikit, berhubung karena ini adalah pelayanan
yang akan berkelanjutan, maka kita perlu mendapatkan lokasi yang memiliki angka anak-anak yang
cukup. Mari terus berdoa kiranya Tuhan menyatakan kehendak-Nya atas perintisan PAUD-TK di Nias.

Tim juga tetap melaksanakan pelayanan rutin mingguan dan tetap melakukan pelayanan ke Betaet dan
sekitarnya. Pelayanan rutin yang masih dilaksanakan oleh Tim adalah melayani anak asrama dalam
ibadah dan belajar firman Tuhan, mengajar les anak yang dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar.
Tim bergumul, terutama bagi anak-anak yang sulit membaca meskipun telah diajarin dalam waktu
yang cukup lama. Namun, Tim terus berjuang bagi anak-anak kecil di sana agar mendapat pendidikan
informal yang layak dan dapat mengikuti pembelajaran di sekolah.

Tim juga melaksanakan kunjungan keluarga, melakukan ibadah kaum ibu dan ibadah kaum muda. Tim
juga melakukan kelompok kecil kepada kaum muda, membawakan firman Tuhan dalam perkumpulan
ibadah dan Tim memfollow up pemahaman jemaat dan membimbing mereka dengan sukacita. Tim juga
sedang berjuang saat ini menjangkau daerah sekeliling Betaet yang rawan akan penghijauan dan
kondisi moral siswa yang buruk di sana. Kiranya Tuhan menolong tim dan setiap jemaat yang dilayani
untuk terus bertumbuh dan mengasihi Kristus.

Misi Mentawai

14
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Secara keseluruhan, kegiatan Teras kita
berjalan dengan baik dan mendapat respon
yang cukup baik dari beberapa peserta
talkshow. Ada juga diskusi dan tanya jawab
yang hidup antara partisipan dan narasumber. 

W A R T A  A L U M N I  K M K  U S U E d i s i  J u n i

Teras
Kita Eps. 18

Kehidupan muda-mudi tidak lepas dengan
penggunaan teknologi. Akan tetapi dalam
penggunaan teknologi tidak hanya hal positif
yang dapat diperoleh namun juga hal negatif.
Mengingat hal ini maka topik yang dibahas
dalam Talkshow Teras Kita episode 18
memiliki tema “Metaverse atau Metanoia
Dulu?" pada Jum’at, 27 Mei 2022 pukul 19.00
WIB yang dilakukan secara virtual melalui
platform zoom. Bersyukur untuk 17 orang
yang mengikuti via zoom dan 4 orang via
youtube.

Kegiatan ini menolong mereka untuk memahami
apa itu metaverse dan metanoia serta mana yang
lebih utama dari kedua hal tersebut. Mereka juga
dibukakan bagaimana seorang Kristen
seharusnya menggunakan teknologi. Kiranya
Tuhan menolong setiap kaum muda yang
mengikuti talkshow ini dan mereka mengenal
serta terus bertumbuh dalam pengenalan akan
Kristus.

Teras Kita juga memiliki website yang dapat
diakses kapanpun untuk mencari tahu kegiatan
apa saja yang dilakukan.

Sahabat Teras kita, silakan kunjungi website
Teras Kita pada https://teraskita2020.com/ dan
bergabung serta salurkan talentamu dalam
komunitas muda mudi Kristen guna membangun
generasi muda yang takut akan Tuhan.

Sampai jumpa di 
Teras Kita Episode 19!

15
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Pelayanan digital
Kolose 3:23 (TB)  Apa pun juga yang kamu perbuat, 

perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan 
bukan untuk manusia.

Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya
dan kemurahan-Nya yang masih kita nikmati
sampai saat ini. Banyak suka dan duka yang kita
alami dalam menjalaninya. Sangat bersyukur
ketika mengerjakan banyak aktifitas Tuhan masih
memberikan kita kekuatan.

Dalam bulan ini kegiatan Studio PA KMK USU
masih mengerjakan Live Streaming untuk kegiatan
“Teras Kita”, yaitu Talkshow Mudi-Mudi dengan
tema "Metaverse atau Metanoia Dulu?”. Kegiatan
tersebut dilaksanaka pada hari Jumat, tanggal 27
Mei 2022 di waktu 19.00 WIB dengan
menggunakan platform Zoom Meeting dan
streaming dengan menggunakan YouTube.
Kegiatan berlangsung dengan baik meskipun
memang ada sedikit kendala secara teknis.
Namun, peserta tetap menikmati kegiatan
tersebut.

Dalam bulan ini telah dilakukan inventarisasi
peralatan Studio PA KMK USU sebanyak satu kali
diawal bulan. Didapati bahwa ada peralatan yang
kurang berfungsi, yaitu kabel jack dan telah
dilakukan perbaikan. Juga dalam bulan ini ada
penambahan inventaris untuk menambah dekorasi
ruang studio berupa desain pajangan dinding.
Berikut desain pajangan dinding yang bertambah
bulan ini.

Serta dalam bulan ini dalam mendukung dan
memudahkan pelayanan mahasiswa secara
teknis, adik-adik mahasiswa telah melakukan
peminjaman peralatan studio untuk
memudahkan Live Streaming Kebaktian
Mahasiswa dan Ibadah HUT. Peminjaman dan
pengembalian peralatan studio dilaksanakan
dengan baik tanpa adanya kerusakan fisik
maupun fungsi peralatan.

Ruangan dan peralatan studio per tanggal 31
Maret 2022 telah pindah ke Sekretariat INIKRIS
Hukum. Bagi adik-adik mahasiswa dan sahabat
alumni yang akan meminjam ruangan atau
peralatan studio dapat menghubungi PJ Studio,
Warsein Sitohang (0812-6030-5504). 
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Untuk konten video pada bulan ini telah dibuat
sebanyak 3 buah berupa video renungan singkat
dan telah dipublish ke media sosial PA KMK USU.
Serta telah dibuat juga beberapa video singkat
untuk mendukung kegiatan Teras Kita. Video
podcast seri#3 juga telah selesai di edit dan telah
di upload di platform YouTube. 

Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memelihara
kita dalam menjalani hari-hari. Dan biarlah kita
tetap mengerjakan aktifitas dengan penuh
sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Pada
bulan Juni 2022 akan dilakukan pengambilan
video untuk bahan pembuatan video renungan
dengan tema “Panggilan Hidup: Kekudusan Orang
Percaya”. Dan direncanakan akan menambah
inventaris studio untuk dekorasi ruangan studio
PA KMK USU. 

Kiranya Tuhan juga memberikan berkat-Nya dalam
penambahan beberapa inventaris studio untuk
mempercantik dekorasi ruangan studio serta kita
semakin menikmati pelayanan dengan teknologi
yang ada.



W A R T A  A L U M N I  K M K  U S U E d i s i  j u n i

P e l a y a n a n  M a h a s i s w a
Terpujilah Tuhan yang menyertai pelayanan KMK USU
dari generasi ke generasi. Kita bersyukur diberi
anugerah oleh-Nya untuk menyatakan kemuliaan Allah
di tengah-tengah kampus lewat visi yang Dia taruhkan
di dalam pelayanan UKM KMK USU. Bersyukur kepada
Tuhan yang masih menggerakkan hati setiap pelayan
untuk mengerjakan visi yang Dia beri.

Pada 25-30 April 2022 UKM bersama KWK se-USU
mengadakan evaluasi mid semester (evaluasi 4 minggu
efektif pelayanan). Dari evaluasi tersebut didapati
kondisi pelayanan yang sudah dikerjakan di UKM KMK
USU. Dari evaluasi Penginjilan Pribadi tidak ada yang
taat mengerjakan penginjilan sesuai parameter yang
ditentukan sehingga didapati PIP setiap UP masih
rendah. Untuk KPIPA masih banyak yang berjalan
lambat (lewat dari 3 bulan) dan kendala yang paling
banyak didapati dikarenakan waktu yang sulit untuk
bertemu.

Kita bersyukur untuk kebaktian kampus yang
dikerjakan oleh setiap UP. Bersyukur karena adanya
mahasiswa USU yang menerima Kristus melalui wadah
kebaktian kampus yang dikerjakan di setiap UP.

Kita juga bersyukur untuk pembinaan yang terus
dikerjakan di KMK USU. Dari 4 minggu efektif yang
dievaluasi, terdapat 23/383 KK di KMK USU yang
kontinuitas kelompok kecilnya baik. Proses
pelipatgandaan terus diusahakan di dalam pelayanan
KMK USU agar kiranya pelayanan tidak mengalami
stagnasi melainkan adanya orang-orang yang terus
mengerjakan visi yang Dia beri di kampus USU. 

Kelompok kecil merupakan sarana yang efektif dalam
pemuridan. Kelompok kecil yang baik mampu
mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk senantiasa
menerangi dan menggarami di dunia alumni. Dari
evaluasi yang didapati, kelompok kecil di KMK USU
dapat digambarkan kurang baik sehingga orang-orang
yang diutus ke dunia alumni masih perlu dibekali akan
pemahaman christian world view, etos kerja kristen,
konsep keluarga kristen, dsb.

Pada 14-15 Mei 2022 bersyukur kepada Tuhan karena
KMK USU telah selesai mengadakan Retreat PKK se-
USU di Sibolangit. Bersyukur untuk acara berjalan
dengan lancar. Mari kita doakan agar kiranya setiap
kebenaran firman yang didengar boleh senantiasa terus
diingat, direnungkan, dan diaplikasikan sehingga
kerinduan kita agar terjadinya pemulihan di KMK USU
boleh terjadi.

Terpujilah Tuhan karena 
KMK USU telah berumur 

42 tahun. Mari kita 
bersyukur karna Tuhan 

terus memberkati 
pelayanan ini. Diumur 42 

tahun ini, mari kita 
berdoa agar kiranya 

orang-orang yang 
terlibat dalam 

pengerjaan visi kiranya 
boleh terus memberikan 

hati yang tulus untuk 
mengerjakan pelayanan 

ini.
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KONDISI PENGURUS

Dari hasil evaluasi mid semester, terdapat lima  
pengurus yang tidak komitmen lagi (keluar). Untuk 
alasannya, terdapat mereka yang kurang menikmati 
pelayanan sebelumnya, didapati ada yang mengalami 
pergumulan pribadi, dan ada yang tidak merespon 
sampai saat ini.

KONDISI PKK

KONDISI AKK

Dari hasil evaluasi mid semester, terdapat tujuh PKK 
yang tidak memimpin kelompok kecil lagi. Untuk 
alasannya, terdapat mereka yang sudah sulit 
memanajemen waktu, karena kondisi pribadi, dan 
karena sudah menyelesaikan komitmen memimpin 
kelompok kecil selama dua tahun.

Dari hasil evaluasi mid semester, terdapat 28 AKK yang 
tidak dibina di KMK USU lagi. Untuk alasannya, terdapat 
mereka yang tidak komitmen memberi waktu, dibina di 
pelayanan lain (gereja, persekutuan lorong, dll), dan 
karena ada kesibukan studi seperti mengerjakan tugas 
akhir.

Pada Minggu, 26 Juni 2022 
akan dilaksanakan evaluasi 

program semester A. 
Mahasiswa akan 

mengevaluasi progres 
perjalanan pelayanan yang 

sudah dikerjakan sepanjang 
semester A.

 
Mari kita mengahadiri 

pertemuan evaluasi program 
tersebut. Mari mengevaluasi 

dan memberikan saran 
kepada KMK USU agar 

pelayanan KMK USU lebih 
baik kedepannya.

 
Filipi 1:27 (TB), "Hanya, 

hendaklah hidupmu 
berpadanan dengan Injil 

Kristus, supaya, apabila aku 
datang aku melihat, dan 

apabila aku tidak datang aku 
mendengar, bahwa kamu 

teguh berdiri dalam satu roh, 
dan sehati sejiwa berjuang 

untuk iman yang timbul dari 
Berita Injil." 
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SALDO TAKSASI DANA 
YANG DIBUTUHKAN

Rp. 127.691.576
1,5 M 

(Untuk dua lantai)
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G l o b a l  M i s s i o n  H o u s e
Bersyukur untuk pertolongan Tuhan di
dalam pembangunan GMH kita. Bersyukur
untuk setiap anak-anak Tuhan alumni
KMK-USU yang memberikan hati dan
pemikiran untuk GMH, bahkan setiap doa
dan dana yang terus mengalir dalam
rangka mendukung pembangunan GMH.

Untuk kondisi pembangunan, sekarang ini
sedang dalam tahap pengecoran plat
lantai satu dan penyelesaian ruangan-
ruangan di lantai satu. Mari selalu kita
doakan kelancaran pembangunan, kiranya
Agustus 2022 ini sudah bisa kita tempati
bersama untuk kelancaran pelayanan
Yasasan PA KMK-USU serta UKM KMK
USU. Amin Tuhan memberkati.

20

Kondisi Keuangan per tanggal 30 Mei 2022

Dukungan dana Rumah Persekutuan 
Global Mission House dapat disalurkan 
melalui Rekening:

Acc. 2402197519
a.n Riani H. Malau & Ranto Bonar Sinaga 



W A R T A  A L U M N I  K M K  U S U E d i s i  j u n i

21

T o p i k  D o a  P A  K M K  s e - U S U

Berdoa untuk pengurus supaya mempunyai
kesatuan hati untuk melayani sehingga semua
alumni bisa dijangkau. 
Berdoa untuk semua alumni didalam pekerjaan dan
pelayanannya supaya terus bekerja sesuai dengan
visi Allah sehingga Tuhan dipermuliakan. 
Berdoa untuk setiap alumni yang sedang mencari
pekerjaan dan teman hidup supaya boleh tetap setia
mendoakan.
Berdoa untuk rencana renovasi pagar rumah
persekutuan (Mabes) supaya Tuhan boleh
dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan kemuliaan
Tuhan.
Berdoa untuk alumni yang akan atau sudah
memasuki masa Pensiun agar di masa tua nya Tuhan
memberikan kekuatan dan penghiburan kepada
alumni.

PA KMK FH (INIKRIS JUSTITIA)
Berdoa untuk rencana baksos ke Samosir bulan Juli ,
bekerjasama dengan GMII KK Medan baru.
Berdoa buat pelayanan di desa binaan di bamban
agar bisa direalisasikan pas liburan sekolah ini.
Berdoa buat seluruh Alumni untuk tetap memiliki
semangat dalam pelayananya menghasilkan buah
untuk kemuliaan Tuhan.
Berdoa buat kelompok PA,KTB Alumni yang ada
kiranya tetap berlanjut dan tidak menjadi lesu.
Berdoa buat Alumni agar tetap memiliki disiplin
untuk saat teduh dan jam doa.

 PA KMK FKG

Doakan kesehatan alumni biarpun sekarang sudah
masuk level endemi tetapi supaya alumni tidak abai
dengan prokes, terkhusus supaya sadar mau ikut
vaksin booster.
Doakan anak-anak alumni dalam proses pendidikan
yang sudah belajar tatap muka di sekolah supaya
semakin semangat belajarnya dan tetap taat prokes.
Doakan HPDT alumni supaya tetap menikmati dan
tetap melayani sepenuh hati ditempat yang Tuhan
tentukan.
Doakan untuk alumni yang dalam tahap pencarian
pekerjaan, penggumulan teman hidup dan
penantian momongan, dan dimasa tua supaya tetap
berpengharapan pada Tuhan Yesus.

PA KMK FEBD3

Bersyukur untuk penyertaan tangan Tuhan untuk
setiap alumni dimanapun berada, biarlah Tuhan
senantiasa menjadi tempat bersandar. Tuhan yang
berkati setiap pekerjaan, kehidupan keluarga, dan
pelayanannya. 
Berdoa untuk alumni FP yang sedang menantikan
pekerjaan, dan teman hidup, Tuhan yang
memberikan jalan terbaik dan tetap berharap hanya
kepadaNya. 

PA KMK FP

Berdoa untuk rencana keakraban Pengurus dan
pencarian Pengurus baru biarlah dapat terealisasi
dan dihadiri oleh para alumni.
Berdoa untuk alumni yang menanti teman hidup,
anak, dan pekerjaan diberi kesabaran dan kekuatan.
Berdoa untuk alumni agar alumni berapi api kembali
untuk mencari KTB dan mengerjakan Disipin rohani.

PA FMIPA
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Bersyukur dan berdoa untuk alumni kel. dr. Ahmad Silalahi/ dr. Susi Oktavia Sidauruk : Untuk kesehatan,
Rahmat dan Eirenh supaya sembuh dr flu dan batuk, doakan pemulihannya, untuk rencana lahiran bulan Juni
ini, semoga lancar dan semua sehat serta kami juga bisa dpt ART. Berdoa untuk orang yang di PI kan (1. Bapak
M, dan istri ibu M, anak V dan abg V, mau percaya, kiranya iman mereka bertumbuh dlm ketaatan kepada Isa.
Ibu M disembuhkan jantung, hipertensi, DM dan kelemahan sebelah tungkai. 2. Bu W dan pak W, mau percaya,
semoga iman mereka bertumbuh dlm ketaatan kpd Tuhan. Kesembuhan ibu W dr tumor otak, sdh dioperasi,
spy tdk tumbuh lagi tumornya. 3. Pak S, Ibu S, anaknya T, mbk S, mau percaya, kiranya iman mereka bertumbuh
dlm ketaatan. 4. Ibu X, belum sampai PI, doakan supaya dia bisa dipersiapkan Tuhan melalui mimpi, wahyu dan
penglihatan kepada IAM. Adiknya eklampsi post partum di ICU, bertemu IAM dalam mimpi dan penglihatan,
serta ada kesempatan cerita dengan adiknya di ICU. 5. Bapak X, mau percaya, kiranya imannya bertumbuh dlm
ketaatan kpd IAM. Kerinduan pasangan ini memiliki anak, supaya Tuhan yang berikan mukjizat.) Berdoa untuk
beberapa pasien yang inseminasi, semoga mereka beroleh mukzizat diberikan keturunan oleh Allah dan mereka
dipersiapkan melalui mimpi, wahyu dan penglihatan oleh IAM. Berdoa untuk Bere kami, A, yang akan sidang
alih wali ke kami bulan ini, semoga prosesnya lancar dan kami bisa tolong anak ini untuk menjadi anak yang
takut akan Tuhan dan berhasil mencapai cita-citanya. Berdoa untuk Kakak dari papa Rahmat, ibu A, bisa
percaya pada IAM dan anaknya D yang bersama dia saat ini, diberikan pertumbuhan yang sehat dan baik,
menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berdoa untuk KTB papa Rahmat bersama anak koas UNILA, kiranya
mereka semakin bertumbuh dlm ketaatan kepada Yesus. Berdoa agar kami bisa dituntun Tuhan dalam
pelayanan untuk anak-anak kami dalam hal parenting. Berdoa untuk pelayanan kedepan, supaya Tuhan
tunjukkan untuk mendirikan Yayasan Misi di Lampung semoga bisa terwujud.
Bersyukur untuk setiap pembelajaran dan kesempatan untuk belajar Firman Tuhan.
Bersyukur untuk setiap kesempatan para alumni untuk menceritakan kabar baik dan mendoakan pasien.
Berdoa agar ada kesempatan untuk bertemu pasien-pasien itu lagi suatu hari nanti, dan bisa kembali
menantang iman mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juruslamat.
Berdoa agar kabar baik yang diberitakan terus berdengung di telinganya memberikan kehausan akan kebenaran
dalam hidupnya.
Berdoa agar alumni dapat berkomunikasi dan berkerja sama dengan baik kepada setiap dokter, manajemen RS,
analis laboratorium, perawat, dan seluruh pegawai di RS.

PA KMK FK

Berdoa untuk pengurus PA FIB dimana saat ini belum pengurus aktif, biarlah alumni FIB rindu untuk melayani
sebagai pengurus PA FIB.
Berdoa untuk Ibadah bulanan PAK FIB di bulan Juni 2022 ini, biarlah ibadah ini berjalan dengan baik serta
banyak alumni FIB yang menghadirinya.
Berdoa agar KTB alumni FIB dimaksimalkan dan masih tetap menjadi kerinduan untuk bertumbuh.
Berdoa untuk persiapan projek live musik supaya bisa segera terealisasi di tahun ini, biarlah kiranya melalui
kegiatan tersebut bisa menjadi berkat bagi banyak orang.

PA KMK FIB

Tetaplah Berdoa
1 Tesalonika 5:7



W A R T A  A L U M N I  K M K  U S U E d i s i  j u n i

23

Bersyukur atas penyertaan Tuhan buat UP FT selama
39 tahun, kiranya kompel terus mau diperlengkapi
dan Tuhan memberkati pegerjaan pembinaan,
penginjilan, pelipatgandaan dan pengutusan.
Doakan kami Alumni agar tetap memperlengkapi
diri dalam pembinaan KTB.
Doakan pengurus PAKTU dalam peregenerasian.
Doakan Alumni dalam pelayanan, kesehatan dan
pekerjaan agar dapat terorganisir dengan baik.

PAKTU 

Doakan untuk Koordinasi  agar senantiasa taat
dalam panggilan sebagai Pengurus
Doakan untuk penginjilan dan pemuridan di KMK
USU serta proses pelipatgandaan di setiap UP.
Doakan untuk Panitia Penyambutan Mahasiswa
Baru yang akan dibentuk. Sampai saat ini masih
sedikit AKK yang memberi diri untuk melayani di
kepanitiaan ini. Doakan agar kiranya bertambah
orang-orang yang senantiasa melayani di
kepanitiaan ini
Doakan untuk mahasiswa yang sudah
menyelesaikan studinya di kampus (alumni baru)
agar senantiasa menjadi garam dan terang di
kehidupan alumni serta tetap rindu untuk
bertumbuh di persekutuan
Doakan untuk Evaluasi Program yang akan
dikerjakan waktu dekat ini, doakan agar kiranya
melalui evaluasi ini komponen pelayanan
senantiasa semakin dimotivasi/terbeban untuk
mengerjakan pelayanan dengan lebih baik

PELAYANAN MAHASISWA KMK USU

Bersyukur untuk Teras Kita (pelayanan untuk muda-mudi gereja) episode-18 dengan tema Metaverse atau
Metanoia Dulu?, yang diadakan pada Jumat, 27 Mei 2022, Narasumber Robin Ignatius Chandra, S. Psi yang
dilakukan secara online yang sudah berjalan dengan baik, bersyukur untuk para muda/i gereja yang yang tetap
rindu untuk lebih mengenal Kristus. 
Berdoa untuk kesehatan dan kesatuan hati pengurus yayasan, pengurus PA KMK USU, staff, pengurus fakultas,
Tim RP, dan tim lainnya yang terlibat di pesekutuan alumni KMK USU.
Berdoa agar semakin bertambah alumni yang ambil bagian di KTB alumni dan pasutri, interest group,
mulitimedia, tim misi dan tim menulis.
Berdoa untuk persiapan perintisan PAUD dan TK yang rencananya akan dibuka tahun ini di Nias. Biarlah tim
perencana dapat mengerjakan bagiannya dan Tuhan izinkan pelayanan ini dapat berdiri. Berdoa untuk dana
yang dibutuhkan agar dicukupkan dan untuk para alumni yang yang memberi dukungan baik dana, tenaga
maupun ide-ide yang sudah diberikan.
Berdoa untuk Pelayanan Digital baik itu website dan media sosial PA KMK USU maupun Teras Kita (pelayanan
untuk muda-mudi gereja) agar semakin banyak yang tergerak untuk hidup di dalam Kristus dan setia
kepadaNya. 

PA KMK USU

S e l a m a t  B e r d o a



Seiring Kristus mulai hidup di dalam kita, segala sesuatu dalam hidup kita mulai berubah.
Pikiran kita berubah. Untuk pertama kalinya, kita menyadari siapa Allah, apa yang telah
Yesus kerjakan, dan betapa kita sangat membutuhkan-Nya. 

Keinginan kita berubah. Segala perkara di bumi yang dulu kita senangi kini kita benci, dan
semua perkara ilahi dulu yang kita benci kini kita cintai. Kehendak kita berubah. Kita pergi
ke mana pun Yesus meminta kita pergi kesana, kita memberi apapun yang Yesus
perintahkan untuk kita beri, dan kita mengorbankan apapun harga yang harus kita bayar
dalam ketaatan kepada firman Allah. Hubungan kita berubah. Kita menjalani hidup dengan
mengasihi satu sama lain. 

Puncaknya, tujuan hidup kita berubah. Harta benda dan jabatan tidak lagi menjadi prioritas.
Kenyamanan dan rasa aman tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran. Keamanan diri tidak
lagi menjadi tujuan. Kini, kita menghendaki kemuliaan Allah lebih daripada kemuliaan bagi
diri sendiri.

Semakin kita memuliakan Allah, semakin kita menikmati 
kehadiran-Nya, dan kita pun semakin menyadari bahwa 
inilah artinya menjadi seorang Kristen sejati.

Diambil dari Buku "Ikutlah Aku"
Karangan David Platt
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No. Operasional Pengeluaran Pemasukan  

 
 Dana Perintisan PAUD di 

NIAS 
          11.600.000 

 Saldo Awal              5.140.435 

1 Keperluan Sekretariat                   211.689   

2 Kebutuhan Pelayanan               1.700.300   

3 Honorarium Staff (4
  Orang)

              8.500.000   

4 Kebutuhan Kantor               1.930.380            538.500  

5 PP, US & Komitmen
  Bulanan Alumni

       17.855.000  

6 Persembahan
  Ibadah

   

7 Dana
  Misi

              6.048.000         3.800.000  

8
Mission Trip Lobu

  Pining (8-10 April 2022) 
ganti alat

                  150.000   

9 Mission Trip Samosir
  (3-5 Juni 2022)

              1.206.000         1.040.000  

 Total             19.746.369       23.233.500  

  Saldo              8.627.566 

 
 Dana Perintisan PAUD di 

NIAS             1.600.000          11.600.000 
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K e u a n g a n  ( M e i  2 0 2 2 )

Sahabat Alumni, mari dukung pelayanan kita dalam doa, daya dan dana. Dukungan dana
dapat dikirim melalui rekening berikut ini :

1050014760908
a.n. Yayasan Persekutuan Alumni Kebaktian Mahasiswa Kristen

0946588111
a.n. Persekutuan Alumni Kebaktian Mahasiswa Kristen



APA ITU GLOBAL MISSION HOUSE ?

Apa itu Global Mission House? Apakah sama dengan Rumah Persekutuan? Sejak kapan
Global Mission House ini diinisiasi? Global Mission House saat ini dalam tahap
pembangunan pondasi dan akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Global Mission House
berada di Jalan Bunga Kenanga No.23, Padang Bulan Selayang II, Kec. Medan Selayang,
Kota Medan, Sumatera Utara. Lalu, sudah bagaimana perkembangan pembangunan Global
Mission House?

KLIK GAMBAR UNTUK MENONTON 

TALKSHOW MUDA MUDI TERAS KITA
Apakah metaverse? dan apakah itu
metanoia? 

Metaverse berbicara tentang teknologi, maka
bagaimana seharusnya muda-mudi Kristen
menghadapi teknologi? Mari saksikan video
kita ini yang membahas secara tuntas,
metaverse atau metanoia dulu? 

Y O U T U B E
T O N T O N  K E M B A L I  V I D E O  B E R I K U T
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https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://teraskita2020.com/2022/05/30/episode-18-metaverse-atau-metanoia-dulu/
https://teraskita2020.com/
https://teraskita2020.com/
https://teraskita2020.com/2022/05/30/episode-18-metaverse-atau-metanoia-dulu/
https://teraskita2020.com/2022/05/30/episode-18-metaverse-atau-metanoia-dulu/
https://teraskita2020.com/2022/05/30/episode-18-metaverse-atau-metanoia-dulu/
https://teraskita2020.com/2022/05/30/episode-18-metaverse-atau-metanoia-dulu/
https://teraskita2020.com/2022/05/30/episode-18-metaverse-atau-metanoia-dulu/
https://teraskita2020.com/2022/05/30/episode-18-metaverse-atau-metanoia-dulu/
https://teraskita2020.com/2022/05/30/episode-18-metaverse-atau-metanoia-dulu/
https://teraskita2020.com/2022/05/30/episode-18-metaverse-atau-metanoia-dulu/
https://teraskita2020.com/2022/05/30/episode-18-metaverse-atau-metanoia-dulu/


KLIK GAMBAR UNTUK MENONTON 

PODCAST “MEMBANGUN RUMAH TANGGA 
YANG BAHAGIA DAN MAPAN” SERI #3 : ANAK- 

ANAK ALLAH
Memiliki anak merupakan salah satu
anugerah yang dinantikan banyak
pasangan suami-istri. Namun, tidak
sedikit juga pasangan yang mengikuti
Trend Childfree akibat melemahnya
tanggung jawab sebagai orangtua
yang harus bekerja keras dan banyak
berkorban bagi keluarga. Seberapa
pentingkah kehadiran anak dalam
keluarga? Apa kehendak Allah bagi
anak dalam keluarga? Dan bagaimana
peran orangtua dalam mendidik anak?

Y O U T U B E
T O N T O N  K E M B A L I  V I D E O  B E R I K U T
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https://youtu.be/331tLI3KfAA


KLIK GAMBAR UNTUK MENONTON 

A R T I K E L
B A C A  S E L E N G K A P N Y A  D I  W E B S I T E  P A  K M K  U S U  D A N   T E R A S  K I T A  2 0 2 2

D A F T A R  I S I :

go…make disciples of all nations!

Perintah dari Sang Pemilik Otoritas di
sorga dan di bumi. Suatu perintah yang
kita kenal sebagai Amanat Agung, Perintah
yang tidak akan pernah usang dan terus
disampaikan kepada setiap murid dari
generasi ke generasi sampai kepada
kedatanganNya yang kedua kali.

Kita sama-sama mengetahui perintah ini,
bahkan dimasa mahasiswa kita telah
mengerjakannya, lalu bagaimana dengan
saat ini?

Ditengah-tengah dunia alumni,
apakah kita masih mengerjakan
Amanat Agung ini ?

(BACA SELENGKAPNYA DISINI)

GO MAKE DISCIPLES OF ALL NATIONS
OLEH : AFNITA RBL  TOBING

MURID YANG MEMURIDKAN
OLEH : SAMUEL SITUMORANG

HATI DAN PIKIRAN YANG SELARAS
OLEH : KEVIN SIMANGUNSONG

W A R T A  A L U M N I  K M K  U S U E d i s i  j u n i
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Firman Tuhan Yesus Kristus dalam Amanat
Agung-Nya sangat penting dan mendesak
untuk dilakukan oleh setiap orang percaya
yaitu setiap murid-murid Tuhan Yesus
Kristus yang ada di dalam dunia ini.

Apa yang menjadi alasan bahwa Amanat ini
menjadi sangat penting dan mendesak ?

Bagaimana jika seseorang itu meninggal
tanpa iman kepada Kristus Yesus Tuhan
dan Juruselamat ?

Apa yang dapat kita lakukan sebagai
alumni Kebaktian Mahasiswa Kristen
USU terkait dengan kondisi yang
dialami oleh semakin melemahnya
pemberitaan Injil Keselamatan Kristus
Yesus Tuhan pada masa kita kini?

(BACA SELENGKAPNYA DISINI)

Setiap manusia memiliki pikiran dan perasaan yang unik. Adakalanya kedua hal tersebut
menyatu, namun ada kalanya bertolak belakang. Tetapi, bagaimana seharusnya keadaan
pikiran dan perasaan manusia?

Apa yang Alkitab ajarkan tentang hal tersebut?

(BACA SELENGKAPNYA DISINI)

Apa yang dipertontonkan dan yang
ditonjolkan oleh dunia sering kali
mengubah pola pikir kita. Anak muda akan
merasa lebih keren jika lebih kurus,
berkulit putih, memiliki outfit seperti aktor
dan aktris korea, memilki banyak followers
(selebgram), menjadi gamer dan menjadi
diri orang lain. 

Secara tidak langsung ketidakmampuan
kita mengadaptasi gaya hidup mereka
membuat kita useless dan insecure. 
 Apakah Kekristenan mengajarkan hal
demikian? Betulkah mereka lebih baik dari
kita? 

Bagaimana Allah memandang kita yang
kita anggap tidak ada apa-apanya ini
dibandingkan dengan orang lain?

(BACA SELENGKAPNYA DISINI)

https://www.pakmkusu.org/artikel/go-make-disciples-of-all-nations/
https://teraskita2020.com/2022/05/24/bukan-aku-tapi-dia/
https://www.pakmkusu.org/artikel/murid-yang-memuridkan/
https://teraskita2020.com/2022/05/11/hati-dan-pikiran-yang-selaras/
https://www.pakmkusu.org/artikel/go-make-disciples-of-all-nations/
https://www.pakmkusu.org/artikel/murid-yang-memuridkan/
https://teraskita2020.com/2022/05/11/hati-dan-pikiran-yang-selaras/
https://teraskita2020.com/2022/05/24/bukan-aku-tapi-dia/


Budaya nongkrong di cafe sangat menjamur di berbagai tempat
dan PA KMK USU melihat kekuatan dan peluang dari budaya yang
sangat diminati oleh kebanyakan muda/i masa kini. Maka, momen
nongkrong ini dipakai untuk menjangkau dan membina muda-
mudi gereja (prioritas non-pembinaan), hingga akhirnya mereka
akan menjadi komunitas muda-mudi Kristen yang terbina melalui
topik dan pengajaran yang disampaikan melalui setiap episodenya.

Tidak hanya talkshow yang dihadirkan, namun ada kegiatan dan
konten-konten yang menarik loh.

Yuk, tunggu apalagi !!
klik link dibawah ini

klik disini

klik disini

MEDIA SOSIAL
TERAS KITA

Ketika bosan, bingung mau ngapain ?
Ingin mencari artikel-artikel seputar
pelayanan atau artikel rohani?
Ingin dengarkan cover lagu rohani ?
Ingin ikut KTB, atau ingin sharing
kondisi kamu dan membutuhkan
dukungan doa ?

Yuk, klik link dibawah ini.
Ada banyak info yang menarik dan
beberapa menu yang bisa kamu klik
diwaktu senggang.

Dijamin kamu tidak akan membuang
waktu dengan sia-sia. Bukan hanya
mendapatkan info menarik, namun
secara tidak langsung 'tangki rohani'
kamu diisi juga loh.

MEDIA SOSIAL
PA KMK USU

27KLIK GAMBAR UNTUK MENONTON 
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https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
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Happy 
Birthday
Sahabat alumni yang berulang tahun di 

bulan Mei dan Juni 2022

Persekutuan Alumni KMK USU 
mengucapkan:



"Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: 
kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri 

hendaklah menghormati suaminya."
 

Efesus 5:33 (TB)

Persekutuan Alumni KMK USU 
mengucapkan:

Bagi sahabat Alumni yang menikah 
pada bulan Mei dan Juni 2022



GraduationGraduation
HappyHappy

Sahabat Alumni

yang telah menyelesaikan 
studinya pada bulan Mei 

dan Juni 2022

Persekutuan Alumni KMK USU 
mengucapkan:



ThankThankThank
YOUYOUYOU


