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Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, 
mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus 
Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah 

dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus.
 

Roma 15:5-6 (TB)
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Pada era tahun 70-80an Rinto Harahap mengeluarkan lagu yang terkenal, yang berjudul: “Lain
Dulu Lain Sekarang”. Lagu ini menceritakan bagaimana perasaan penyanyi yang dulunya
mengharapkan kekasihnya untuk hidup berdua selamanya, namun semua itu sirna saat sang
kekasih telah dimiliki oleh pria lain, sehingga yang tersisa hanyalah luka. Dari lirik lagu ini dapat
dilihat bahwa terjadi perubahan mendasar terhadap pria tersebut. Kenyataan hidup
membuatnya berubah, baik perasaan maupun arah dan tujuan hidupnya.
  
Sebenarnya hal tersebut tidak hanya dialami di dunia percintaan, dalam kehidupan kerohanian
pun dibutuhkan perubahan total, terkhusus ketika seseorang telah menyatakan bahwa ia
percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Uniknya, setelah seseorang
percaya, kehidupannya tidak cukup sampai di situ, namun ia juga harus menggali, menemukan
dan menghidupi panggilan. 

Berbicara mengenai panggilan mungkin agak sedikit aneh
bagi mereka yang belum percaya. Bagi mereka, hidup dapat
dijalani sesuai dengan kemauan, cita-cita dan ambisi mereka
semata tanpa melibatkan Tuhan dan bukan untuk Tuhan.
“Aku belajar, aku bekerja keras dan akulah yang menikmati.”
Hal itu pasti muncul dalam pikiran mereka. Hal tersebut
sangat berbeda dengan orang-orang percaya apalagi untuk
mereka yang sudah dibina sejak siswa, mahasiswa bahkan
alumni.

Apa Itu Panggilan? Apakah Semua Orang Percaya Memiliki Panggilan yang Sama?

Alkitab dari sejak Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menuliskan ribuan nama-nama, dengan
latar belakang, status, umur, gender, profesi dan ras yang berbeda-beda. Masing-masing
memiliki tujuan yang berbeda-beda saat dimunculkan dalam teks alkitab. Uniknya, meskipun
mereka berbeda-beda namun memiliki satu tujuan. Ingat, satu tujuan, yaitu menggenapi rencana
Allah sehingga nama-Nya dipermuliakan oleh segala bangsa. Dari hal ini dapat dipahami bahwa
setiap umat Tuhan diberikan mandat atau tujuan khusus dalam hidupnya untuk menggenapi
rencana Allah, dimana masing-masing menemukan, memiliki dan menjalaninya secara unik. Hal
inilah yang dapat disebut sebagai panggilan. 
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Salah satu tokoh alkitab yang akan penulis bahas dalam artikel ini adalah Paulus atau Saulus
(nama lamanya). Saulus adalah tokoh legendaris yang hampir gagal menemukan panggilannya.
Menurutnya, panggilan hidupnya sudah benar, kudus dan mulia, yaitu menganiaya dan
menghabisi orang-orang percaya. Siapakah Saulus? Ia adalah orang yang hebat dan paling
berbakti bagi Tuhan (Filipi 3:4b-7). Paulus dengan jelas mendaftarkan segala keistimewaannya
sebagai manusia. Ada tujuh hal yang ia daftarkan yaitu: Pertama, disunat pada hari kedelapan.
Mengapa Paulus menonjolkan hal ini? Artinya, orangtuanya merupakan orang Israel yang taat,
yang patuh pada hukum Taurat, sebab sunat merupakan perintah Tuhan kepada Abraham dan
kepada segala keturunannya, dimana setiap anak laki-laki disunat di usia delapan hari. Dengan
demikian, sejak bayi Paulus sudah masuk dalam perjanjian Allah melalui sunat. Sejak bayi, ia
sudah dibuat taat akan perintah Tuhan. Kedua, dari bangsa Israel. Kata “Israel” pertama kali
muncul saat Yakub bergulat dengan Allah dan manusia dan ia menang (Kej. 32:28). Pada bagian
selanjutnya, Allah menamai Yakub kembali sebagai “Israel” dalam peristiwa di Betel setelah
membuat Mezbah bagi Allah. Tidak hanya dinamai tetapi juga Allah menyatakan janji untuknya,
dimana keturunannya akan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa dan
padanya akan berkumpul raja-raja serta negeri yang diberikan Abraham akan diberikan
kepadanya dan keturunannya (Kej. 35: 10-12). Bukankah ini hal yang hebat dan patut
dibanggakan? Allah sendiri yang menamai dan menjanjikan berkat-berkat. Satu-satunya bangsa
di bawah kolong langit yang digambarkan secara istimewa. Ketiga, dari Suku Benyamin.
Mengapa Paulus membanggakan hal ini? Alkitab mencatat bahwa di antara 12 suku Israel yang
pecah, satu-satunya suku yang setia kepada Yehuda, kerajaan Daud adalah Benyamin. Jika
dikilas balik lagi di zaman kerajaan, ketika mereka merubah teokrasi menjadi kerajaan yang
dipimpin oleh manusia maka raja pertama yang Tuhan pilih adalah Saul, orang Benyamin itu. Jadi
makin jelas, kebanggaan Paulus. Keempat, orang Ibrani asli. Ini juga kebanggan bagi Paulus.
Artinya nenek moyangnya taat pada perintah Tuhan untuk tidak melakukan perkawinan campur
dengan orang-orang Kafir yang tidak mengenal Allah. Artinya, Paulus orang Ibrani tulen, bangsa
pilihan  itu.
 
Kelima, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Artinya, ia ketat terhadap
hukum Taurat. Orang Farisi adalah orang yang menjelaskan semua hukum Allah, pengamat dan
penegak hukum Taurat yang sangat teliti bahkan sampai ke hal-hal yang sangat kecil. Bagi
mereka, Allah mengasihi orang yang taat hukum dan menghukum mereka yang tidak taat. Oleh
karenanya, sampai detail yang terkecil dari hukum akan mereka perhatikan. Keenam, tentang
kegiatan aku penganiaya  jemaat. Paulus sangat membenci orang Yahudi yang menyembah
Tuhan di luar YHWH. Baginya, orang yang demikian harus dimusnahkan. Sebenarnya, ini sesuai
dengan hukum di dua loh batu yang diterima Musa (Hukum I). Ketujuh, tentang kebenaran dalam
mentaati Hukum Taurat aku tidak bercacat. Kata “tidak bercacat” yang dipakai adalah amemptos
(ἂμεμπτος). Artinya, tidak pernah gagal ataupun lalai. Paulus ingin menunjukkan kesetiaannya. Ia
pelaku dan tunduk penuh pada Hukum Taurat.   
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Perlu diperhatikan juga bahwa Saulus adalah murid berprestasi dari Gamaliel, seorang rabban
(rabban, sebuah gelar yang lebih tinggi daripada rabbi) di kala itu, yang sangat dikagumi. Sejak
masa mudanya, ia sudah dididik dan dilatih oleh Gamaliel. Inilah panggilan hidup Saulus,
semata-mata untuk memuliakan Allah-nya yang ia kenal sejak kecil. 

Apakah ini salah? Perlu dicatat, ia melakukan semuanya itu sesuai dengan panggilan hidupnya
berdasarkan pemahaman Yudaismenya di saat itu. Penulis kira, gurunya, orangtuanya bahkan
teman-temannya pasti sangat menyukai dan mengaguminya. 

Saulus, Saulus, Mengapa Engkau Menganiaya Aku?

Pertanyaan ini muncul saat Saulus sedang berapi-api
dengan kegagahannya, dengan kudanya dengan surat
kuasa yang legal yang ia minta dari Imam Besar untuk
menganiaya dan memusnahkan jemaat Tuhan di Damsyik
(Kis. 9:1-2). Saat itu Paulus sangat benci dengan orang-
orang Israel yang menyembah Yesus karena baginya itu
adalah kekejian sesuai dengan pengakuan iman (shema)
mereka, “Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita,
TUHAN itu esa (Ul. 6:4; shema Yisrael Yahweh elohenu
Yahweh ekhad).” Allah Esa, hanya YHWH, tidak ada yang
lain yang dapat disembah. Adapun kata yang digunakan
untuk kata “menganiaya” adalah elumaineto (ἐλυμαίνετο).
Kata ini memiliki arti melumatkan, seperti singa yang
menerkam habis dan melumatkan makanannya. Bukankah
dari hal ini dapat dilihat bahwa Saulus sangat membenci,
haus dan sungguh-sungguh ingin memusnahkan mereka,
karena kecintaannya kepada Allah yang sangat dalam?

Apakah benar ini panggilan Allah yang Paulus sembah selama ini? Jawabannya tidak! Allah yang
ia pelajari, imani dan cintai sejak ia kecil bahkan bayi dimana ia sudah diikat dalam perjanjian
dengan-Nya mengatakan, “Saulus, Saulus, Mengapa Engkau Menganiaya Aku? (Kis. 9:4b).”
Kata-kata ini dan kebutaan yang dialaminya membalikkan semua keadaannya dan membuat ia
percaya kepada Tuhan Yesus serta mengubah panggilan hidupnya. Ia pun memahami bahwa
selama ini semua yang ia miliki dan tujuan hidupnya itu hanyalah sampah (Fil. 3:8). Ia dipilih Allah
untuk menjadi rasul bagi non-Yahudi (Kis. 9:15; Gal. 2:9) meskipun tidak secara langsung
menerima pengajaran dari Tuhan Yesus.



Dari kisah hidup Paulus, dapat dilihat bahwa menemukan panggilan itu sangat unik. Paulus
harus buta dulu dan betul-berul jatuh sampai ke titik nol. Tidak hanya itu, segala pengakuan
iman dan hukum-hukum yang ia pelajari habis diobrak-abrik oleh penglihatan di siang itu.
Seorang monoteisme Yahudi berubah menjadi mengenal Allah Tritunggal dan menjadi rasul bagi
Non Yahudi. Proses menemukan panggilan hidupnya sangat panjang. Paulus, secara tidak
langsung Allah persiapkan di bawah didikan guru yang diakui di zaman itu, belajar semua
kebudayaan Helenistik dan Romawi yang akhirnya dipakai Tuhan untuk rencana-Nya menjadi
rasul non-Yahudi. 

Tentu hal tersebut juga berlaku bagi semua orang percaya, menemukan panggilan hidup tidaklah
instan. Masing-masing akan menemukannya secara unik, dalam proses yang panjang bahkan
terkadang di awal salah memilih panggilan seperti Saulus. Namun, tidak perlu frustasi, saat
Tuhan memanggil dan kerinduan hati adalah sungguh-sungguh ingin memuliakan-Nya, pasti
Allah akan berkenan untuk menyatakan panggilan itu. Dengan demikian, tidak ada teori dalam
menemukan panggilan. Allah menyatakan beberapa prinsip untuk menemukannya di alkitab dan
semua itu adalah pengalaman rohani secara pribadi dengan Tuhan. 

Panggilan biasanya tidak jauh dari latar belakang dan
gifts yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya.
Paulus dipilih menjadi rasul bagi non-Yahudi karena
memang ia memiliki kemampuan akan hal itu. Ia tahu,
belajar dan paham betul bahasa, dan kebudayaan Yunani,
dan Romawi bahkan ia memiliki kewarganegaraan Romawi.
Sementara Petrus, Yakobus dan Yohanes tidak memiliki
kemampuan seperti Paulus. Setiap orang percaya sejak dini
harus mengetahui dan menyadari segala kemampuan dan
gifts yang Tuhan anugerahkan padanya. Dengan demikian
memudahkannya untuk menemukan panggilan.

Rasul Paulus mengatakan, “Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya
dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam
kematian-Nya (Fil. 3:10). Fokus hidup Paulus adalah Kristus, penderitaan, kematian dan
kebangkitan-Nya. Saya yakin, Paulus berhasil menunaikan tugas panggilannya karena hal ini.
Tidak heran dalam menjalani panggilan yang berat, sukar dan senang, ia tidak pernah ingkar. 

Bagaimana Menghidupi Panggilan?
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Setiap orang percaya, mari gali panggilan kita, hidupi dengan penuh kesetiaan dan terus
berpusat pada Kristus. Jangan letakkan dasar panggilan karena dunia, materi dan manusia.
Semua itu akan membuat kita kecewa. Tanpa Kristus dan panggilan-Nya kita bukan apa-apa
(nothing), namun ketika Kristus hidup dan menjadi pusat hidup kita dan menggerakkan kita
menghidupi panggilan-Nya saat itulah kita dapat disebut orang percaya (to be something).
Kristus yang memanggil, Kristus yang memberikan panggilan, Kristus yang memampukan dan
pasti Kristus juga yang akan menguatkan. Dengan demikian, jadikan Kristus sebagai pusat kita
menjalani panggilan, apapun panggilan kita. Ia berjanji, “Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu
senantiasa sampai kepada akhir zaman (20b).”

Suratnya kepada jemaat Korintus dikatakan bahwa ia disesah oleh orang Yahudi sebanyak 5 kali
dimana dipukul 40 kurang satu pukulan (aturan taurat), 3 kali didera, 1 kali dilempari dengan
batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut, dalam
perjalanan sering terancam akan bencana banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak
Yahudi dan Non-Yahudi, bahaya di kota, padan gurun, di tengah laut, dan bahaya dari saudara-
saudara palsu. Ia banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap tidak tidur, lapar dan dahaga,
kerap kali berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian (2 Kor. 11:24-27). Dari hal ini dapat dipahami
bahwa menjalani panggilan hidup tidaklah gampang, banyak rintangan, hambatan, kesusahan,
kelaparan, dinilai salah, ditipu bahkan hampir di ambang maut. Akan tetapi ketika Kristus yang
menjadi poros, komitmen untuk setia menjalani panggilan akan terus Tuhan mampukan. 

Akibat kerja keras dan kesetiaan Paulus terhadap panggilan Tuhan dan dibarengi dengan
perkenanan Tuhan kepadanya, ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Ia tidak hanya menjadi
misionaris yang telah merintis jemaat-jemaat non-Yahudi, ia juga menggenapi perintah Tuhan
Yesus di kala itu, bahwa Injil harus sampai ke ujung-ujung bumi (Kis. 1:8). Kala itu ujung bumi
adalah Roma, dalam pemenjaraannya di Roma, ia memberitakan injil. Injil sampai ke ruang
lingkup kerajaan. Tidak hanya itu, dari ke-27 kitab Perjanjian Baru, 13 darinya adalah dari tangan
Rasul Paulus yang sampai sekarang kita baca, hafal, imani bahkan diteliti oleh para teolog-teolog
di bawah kolong langit. Bukankah ini sangat luar biasa? 

Setiap orang percaya, mari gali panggilan kita, hidupi dengan penuh 
kesetiaan dan terus berpusat pada Kristus. Jangan letakkan dasar 

panggilan karena dunia, materi dan manusia. Semua itu akan 
membuat kita kecewa. 
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Pelayanan ASM di GKPI Jermal berjalan dengan baik dan ASM terus-menerus bersemangat
untuk beribadah kepada Tuhan tiap-tiap minggunya. 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. ASM dibagi ke dalam 2 kelompok saat renungan ibadah berlangsung
yaitu kelas kecil (0-7) dan kelas besar (8-14). Kiranya Firman Tuhan terus bertumbuh dan
mendorong setiap ASM Jermal untuk mengenal dan mengasihi Tuhan.

Pelayanan Misi
 

Terpujilah Tuhan Allah yang memelihara pelayanan alumni KMK USU hingga 
saat ini. Bersyukur untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan 

sehingga alumni masih dapat mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan 
dengan sukacita. Kiranya dalam anugerah Tuhan tiap-tiap alumni saling 

mendorong untuk sama-sama melayani dalam ladang misi.
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MISIMISI
JERMAL IIIJERMAL III



Lomba Makan Kerupuk Kelas Kecil
Lomba Makan Kerupuk Kelas Besar
Lomba Makan Kerupuk Kaum Bapak
Lomba Memindahkan Kelereng
Lomba Memasukkan Paku untuk Pria
Lomba memasukkan Paku untuk Wanita
Lomba Karung untuk Kaum Bapak
Lomba Karung untuk Kaum Pemuda
Happy Song untuk Sintua dan Keluarga

Pada hari Minggu, 21 Agustus 2022, kita juga merayakan 17 Agustus bersama jemaat GKPI
Jermal. Adapun rangkaian perayaan dibagi atas dua jenis: Pertama, ibadah umum. Ibadah ini
dilaksanakan mulai pukul 10.00-11.40 WIB. Jemaat yang ikut adalah mulai dari ASM, Pemuda
dan Remaja, dan orangtua. Firman Tuhan yang dibagikan tertulis dalam Yesaya 58:9b-14 oleh
Pdt. Marito Silalahi. Kemudian setelah ibadah selesai semua jemaat, pelayan dan pantia
acara makan siang bersama di gereja. Kedua, pertandingan 17 Agustusan. Setelah ibadah
dan makan siang, kita mengadakan beberapa pertandingan mulai dari ASM (kelas kecil dan
besar), pemuda dan remaja, kaum bapak dan penatua serta keluarga. Adapun pertandingan
yang dilakukan: 
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Selain ibadah Minggu, ASM juga diajak untuk mengikuti Minggu Ceria setiap Minggu pukul
13.30 WIB di GKPI Jermal III. ASM dibagi ke dalam 2 kelompok sesuai dengan kelas Firman
Tuhan di ibadah Minggu. Adapun topik yang telah diberikan pada kelas kecil selama bulan
Agustus lalu adalah belajar menulis, membuat kata, mengeja, mengenal angka, berhitung dan
mewarnai. Selanjutnya, topik minggu ceria kelas besar adalah matematika (operasi perkalian),
belajar bahasa Inggris dan menghafal vocabularies. Kita juga melakukan evaluasi terhadap apa
yang telah dipelajari. Secara keseluruhan, ASM masih kesulitan untuk memahami pelajaran
dengan baik, terlebih khusus ada beberapa ASM kelas besar yang belum lancar membaca dan
perkalian namun ASM tetap bersukacita dan mau belajar perlahan-lahan untuk mengikuti
pelajaran yang diberikan.
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Melalui perlombaan ini, jemaat bersukacita baik ASM, pemuda dan orangtua dan
mengucapkan terimakasih kepada panitia. Semua bersyukur dan semakin mengalami
keakraban dan mensyukuri arti kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi Indonesia
terlebih lagi bagi gereja. Setelah melakukan perlombaan panitia memberikan hadiah untuk
juara 1-3 dari setiap pertandingan, juga membagikan parcel bagi semua ASM dan jemaat
dan melakukan sesi foto. Kiranya melalui kegiatan ini jemaat semakin menyadari artinya
kemerdekaan, kesatuaan dan memiliki rasa syukur yang tinggi terhadap Tuhan. Dengan
demikian tidak membuang-buang waktu yang ada untuk mengisi kemerdekaan ini.

Pelayanan mimbar masih tetap dilaksanakan rutin setiap minggu ke-2 dan minggu ke-5.
Pelayanan mimbar di bulan Agustus ini dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2022 oleh Bang
Daniel Purba. Bersyukur untuk firman yang telah diberitakan dan kiranya Tuhan memberikan
pertumbuhan bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Kami juga rindu mengundang abang
kakak di kesempatan berikutnya untuk bersedia melayani bersama-sama di GKPI Jermal III ini.
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TERAS KITATERAS KITA
20202020
Salah satu cara yang digunakan untuk meraup keuntungan besar dan memuaskan
kesenangan dari media sosial adalah dengan melakukan dan meng-upload tindakan-
tindakan yang tidak realistis, yang tujuannya supaya viral. Selanjutnya, apa saja yang
dilakukan supaya mereka viral? Beberapa di antaranya adalah dengan aksi prank,
menghentikan kendaraan umum yang sedang beroperasi, melukai diri, membuat konten vulgar
bahkan rela taruhan untuk bunuh diri, membunuh orang-orang yang dikasihi (orangtua,
keluarga, pacar) dan teman, asalkan jumlah like, follow dan comment di kolom medsosnya
tembus ribuan, puluhan ribu bahkan jutaan. 

Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh muda-mudi Non-Kristen bahkan juga pemuda/I
Kristen. Apakah hal ini layak dilakukan oleh pemuda/i Kristen? Apakah pemuda/I Kristen
boleh menjadi viral atau harus low profile? Apa kata alkitab mengenai “viralisme?” Apa dampak
negatif dari viralisme? Bagaimana yang seharusnya kita bersikap terhadap hal ini? Apa langkah
konkrit yang perlu kita lakukan untuk mengurangi trend ini? Oleh karenanya topik Teras Kita di
bulan Agustus ini adalah viralisme dengan tema: “Mention, Hashtag: Click Me!” yang
diadakan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022. Adapun narasumber adalah Pdt. Alex
Nanlohy, S.Sos, MA (Perkantas Jakarta).
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Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan di mana acara Talkshow ini berjalan lancar yang
diikuti oleh 42 partisipans di zoom dan 8 orang di Youtube. Pemuda-pemudi diajarkan untuk
menjadi terang dunia yang bersumber dari Kristus bukan menjadi seorang yang viralism yang
memviralkan diri sendiri ataupun miliknya. Ada 3 point penting yang perlu diingat dari teman
ini. Pertama, tidak semua yang viral itu penting, tidak semua yang viral itu benar. Kedua,
kita bukanlah sumber terang itu, hanya Yesus sumber terang sejati. Miliki relasi yang hidup
dengan Yesus untuk hidup sebagai anak-anak terang. Ketiga, tiga hal yang penting saat
memposting: 1). Memuliakan Allahkah? 2). Bergunakah? 3). Membangunkah?
 
Teras Kita juga memiliki website yang dapat diakses kapanpun untuk mencari tahu kegiatan
apa saja yang dilakukan. 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.

INTEREST GROUPINTEREST GROUP
MITTO EKKLESIAMITTO EKKLESIA

Pemersatu setiap orang percaya adalah Yesus Kristus yang ditemui dalam doa atau
persekutuan yang benar dan hidup. Bersyukur bahwa interest group ini masih terus memiliki
persekutuan doa yang hidup dan berkelanjutan setiap minggu. Persekutuan ini
dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 19.00 WIB melalui zoom, baik dalam bentuk jam doa dan
sharing firman, dan dalam bentuk praise and worship. Topik-topik doa di ibadah jam doa ini
dikumpulkan dari beberapa alumni yang bermisi di lapangan dan terkadang melalui sharing
terbuka di ruang online.

https://teraskita2020.com/
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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 akan Kembali melakukan Mission Trip di Samosir pada bulan September
yaitu tanggal 23-24 Juli 2022. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah: Pembinaan GSM,
Pembinaan Pemuda, Pembinaan Penatua, KKR Umum. Kiranya pelayanan ini berjalan lancar
dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita juga rindu banyak alumni yang akan
berpartisipasi dalam kegiatan ini.

MISIMISI
PENDIDIKANPENDIDIKAN
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. 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 lima lokasi di Nias namun saat ini semua lokasi belum memadai untuk didirikan PAUD.
Akhirnya, tim sedang mendoakan dua lokasi untuk dibangun PAUD-TK yaitu Jermal III
Ujung dan di Mentawai. Mari sama-sama berdoa untuk misi ini.

MISIMISI
MENTAWAIMENTAWAI
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. Meskipun demikian, Tim
terus berjuang bagi anak-anak kecil di sana agar mendapat pendidikan informal yang layak dan
dapat mengikuti pembelajaran di sekolah.
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Tim juga melaksanakan kunjungan keluarga, melakukan ibadah kaum ibu dan pembinaan
untuk kaum ibu. Untuk menjangkau remaja dan pemuda tim melakukan ibadah, jam doa
(persekutuan doa) dan kelompok kecil kepada kaum muda. Pada hari Minggu tim melayani
sekolah Minggu dan ibadah umum. Tim juga membagikan firman Tuhan dalam perkumpulan
ibadah, kunjungan pribadi serta memfollow up pemahaman jemaat dan membimbing mereka
dengan sukacita. Tim saat ini sedang berjuang 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.

Pada 29, 30, dan 31 Agustus terjadi gempa bumi di Mentawai yang membuat masyarakat
disana pada akhirnya mengungsi. Mari berdoa jika Tuhan berkenan agar tidak terjadi gempa
susulan dan berdoa agar kiranya melalui peristiwa ini menyadarkan masyarakat Mentawai agar
datang kepada Allah saja dan kiranya semakin banyak lagi anak-anak Tuhan yang terbeban
melayani ke Mentawai. Berdoa juga untuk Staff yang melayani di Mentawai agar kiranya terus
bergantung kepada Allah dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. 

MISIMISI
BONAPASOGITBONAPASOGIT
Pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022 kita mengadakan pertemuan dengan para fultimer Medan.
Pertemuan ini dihadiri oleh 16 orang alumni. Pada pertemuan ini, misi pelayanan yang akan
dikerjakan adalah Samosir. Alasannya, karena Samosir adalah wilayah yang rawan
dihijaukan, salah satu daerah yang akan dijadikan destinasi wisata Internasional dan
sangat potensial untuk dilayani, terlebih lagi Samosir adalah wilayah Kristen, bonapasogit
orang Batak.

Hasil dari diskusi ini tim melakukan jam doa, pertemuan dan strategi untuk menjangkau
Samosir pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022. Pada pertemuam ke-dua ini tim memikirkan
untuk membangun persekutuan alumni antar universitas serta membuat staff khusus untuk tim
ini.
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Matius 28:19-20 (TB) "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan
baptislah mereka dalam 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."

Proses menjadikan murid terlebih dahulu harus melibatkan penginjilan, tetapi bukan hanya itu.
Perintah Yesus untuk menjadikan murid, menuntut suatu proses yang kontiniu mulai dari
seorang mendengar Injil, mengaku percaya (dibaptis), diajarkan segala sesuatu yang
pernah Kristus ajarkan dan melakukan segala pengajaran Kristus, sampai pada akhirnya
orang itu menyerupai Kristus sendiri. Ini adalah suatu proses pemuridan yang utuh. Sebagai
murid Kristus, kita diperintahkan untuk melakukan keseluruhan proses pemuridan (pemberitaan
Injil dan pemuridan). Kita dapat belajar dari Rasul Paulus sebagai pribadi yang sangat giat
menjalankan Amanat Agung penginjilan, tetapi ia juga yang mengatakan dalam Kolose 1:28:
“Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami
ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam
Kristus.”

Semangat mengerjakan penginjilan dan pemuridan sahabat Alumni!

Edisi September 2022



Pada pertemuan Rabu, 03 Agustus 2022, pelatihan pemuridan dihadiri oleh sebanyak 11
peserta. Peserta belajar mengenai kehidupan yang berdaya guna. Apa sebenarnya kehidupan
yang berdaya guna? Hidup yang berdaya guna adalah tindakan/perbuatan yang bisa kita
lakukan (rela berkorban bagi orang lain). Banyak lembaga yang melakukan misi dalam hal
memberikan bantuan untuk kesejahteraan sosial. Hal itu merupakan kebaikan-kebaikan yang
dikerjakan, namun apakah kebaikan itu bernilai bagi Tuhan? Kebaikan yang dilakukan oleh
manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Kebaikan itu haruslah senantiasa dihasilkan oleh
Roh Kudus.

Karya Roh Kudus
Dalam Efesus 4:1 kita dapat mengerti bahwa yang memberikan status/jabatan dan karunia
rohani yang kita miliki adalah Allah. Itulah yang harus kita berdayakan! Kita yang diselamatkan
memiliki partisipasi untuk mengerjakan pembaharuan dan pemurnian. Ketika kita bisa
menjadi berkat, itu merupakan anugerah.

Penerapan Disiplin Rohani
1 Timotius 4:7-11 mengajarkan kita untuk melatih diri dalam beribadah. Melatih diri untuk
mendekat dengan Tuhan merupakan hal yang sangat penting. Disiplin apa yang diajarkan bagi
kita melalui 1 Timotius 4:7-11? Kita belajar mengenai disiplin membaca kitab suci, disiplin
membangun tubuh Kristus, disiplin mengajar, disiplin menjadi teladan bagi orang percaya,
tidak lalai mempergunakan karunia yang diberikan, dan disiplin mengawasi diri dalam
ajaran. Sebelum Paulus menyampaikan hal ini kepada Timotius, terlebih dahulu Paulus
sendirilah yang telah melakukan apa yang dia sampaikan. Ini penting sekali bagi kita untuk
melakukan apa yang juga kita sampaikan/ajarkan.

Pelayanan dan komunitas “gereja”
Efesus 4:16 BIMK, "Di bawah pimpinan-Nya, semua anggota tubuh itu tersusun rapih, dan saling
dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja
seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat
melalui kasih". Amsal 27:17, “Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya”.

PELATIHANPELATIHAN
PEMURIDANPEMURIDAN

Kehidupan yang
Berdaya Guna 

Bersama
Kak Meianita Sipayung

W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U
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Pada pertemuan Rabu, 24 Agustus 2022 pelatihan pemuridan dihadiri sebanyak 16 peserta.
Peserta terlebih dahulu diajak untuk melihat kondisi pelayanan khususnya pengerjaan kelompok
kecil yang kurang baik di KMK USU. Matius 5: 48, “Karena itu haruslah kamu sempurna, sama
seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna”. Allah menyuruh kita untuk mengerjakan
kesempurnaan. Sebagai PKK, kita harus mengarahkan adik-adik kita suatu penghormatan
dan kasih mereka kepada Kristus. 

Dalam Filipi 2:3-8, 21 kita melihat bahwa jemaat Filipi ada perselisihan, namun ketika kita
melihat di dalam Filipi 4, Paulus senantiasa bersukacita. Mengapa Paulus dapat bersukacita di
tengah kondisinya yang sulit? Kita harus bisa membedakan antara kebahagiaan dan sukacita.
Kebahagiaan itu dipengaruhi oleh situasi/keadaan yang menyenangkan atau yang kita
harapkan, sedangkan sukacita tidak selalui dipengaruhi oleh keadaan. Hal inilah yang dirasakan
Paulus. Sekalipun dia di penjara, Paulus senantiasa bersukacita karena di penjara ada injil yang
diberitakan. Pemberian dari Allah yang menghibur dan menguatkan sekalipun dalam situasi
yang tidak enak, inilah sukacita itu. Di dalam jemaat Filipi ada perpecahan, yakni perselisihan
antara Eudia dan Sintikhe. Kemungkinan besar permasalahan mereka mengenai persoalan hati.
Apa yang menjadi bagian kita? Kita seharusnya menjadi teladan yang mempersatukan. Kalau
satu orang dipuji, kita harus usahakan yang lain agar mendapatkan pujian.

Mengenal Yesus Kristus jelas tidak boleh disandingkan dengan yang lain, tidak boleh
dinomorduakan. Alkitab merupakan Firman Tuhan, pastikan jangan menomorduakannya. Ada
bagian Tuhan kasih gratis, ada bagian dimana Tuhan ingin kita berjuang, maka dari itu kejar
panggilanmu! Kalau Tuhan izinkan penderitaan bagi kita, jangan lari! Teladan dalam
penguasaan diri dimulai dari pengajaran yang sehat. Pengajaran sehat adalah pengajaran yang
mengacu kepada Yesus Kristus. Pengajaran yang sehat menghasilkan murid Kristus yang
kuat. Waktu adalah pemberian mahal dari Tuhan yang sering kita anggap murahan, 1 jam
menonton drakor berarti 1 jam dibuang untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan.

W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U
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Bersama
Pdt. Ferdinand Hutabarat

Kehidupan yang mewariskan keteladanan yang bermakna tidak usah buru-buru dinilai dari hal-hal 

yang fenomenal(kelihatan), mulai saja dari hati yang murni, tulus, dan rendah hati bahwa tidak ada 

(orang/benda) apapun yang dapat menduakan Yesus Kristus di hatimu.

Kehidupan yang
Keteladanan Bermakna

Mewariskan
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KTB Interest Group Karir Batch VI

KTBKTB
INTEREST GROUPINTEREST GROUP
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Tips & Trick Melamar Pekerjaan
Bersama
Bang Timbul Jaya Malau

Pada pertemuan ini (Kamis 11 
Agustus 2022), KTB dihadiri oleh 

12 peserta. Peserta belajar 
bagaimana menyusun CV, 

resume, dan portfolio yang baik.
 

Peserta juga belajar bagaimana 
agar dapat mempersiapkan diri 

degan baik ketika memasuki 
sesi wawancara kerja.

Dalam membuat CV, kita terlebih dahulu menuliskan achievement terbaik atau dari yang
terbaru. Jenis font yang simple, jelas, dan penempatan yang pas. Kita harus fokus dan
mencantumkan skill yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dicari. Jujurlah dalam
menuliskan skill di CV karena akan dibuktikan ketika interview.

Pentingnya wawancara adalah untuk menilai dan menentukan apakah keterampilan,
pengalaman, dan karakter yang dimiliki memenuhi kualifikasi pekerjaan dan cocok dengan
budaya kerja perusahaan. Perekrutan kandidat pegawai yang sesuai akan mempengaruhi
keberhasilan perusahaan. 

Selain itu bagi
pelamar, wawancara
penting untuk
membantu menilai
kesesuaian
kebutuhan pekerjaan
dengan minat
pelamar (berpengaruh
terhadap
produktivitas dan
kepuasan kerja).
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Motivasi  Kerja
Bersama
Bang Nicho Candra Siregar

Pada pertemuan ini (Kamis, 25 
Agustus 2022) KTB dihadiri oleh 11 

peserta.
 

Peserta belajar bagaimana memilih 
pekerjaan dengan pertimbangan 

yang serius (bukan mengejar materi 
atau memuaskan ambisi pribadi dan 

belajar mengenai standar sukses 
yang benar.

Terkait motivasi kerja, kita hendaknya memandangnya sebagai wadah untuk menunaikan
panggilan Allah. Motivasinya tidak berorientasi pada salary, jabatan, dan benefit lainnya.
Namun haruslah diingat bahwa bekerja sebagai sebuah wadah untuk memberikan manfaat dan
dampak bagi sesama. Jadi, bekerja bukanlah untuk mengembangkan diri, tetapi bagaimana kita
melihat orang lain dan bermanfaat bagi mereka. Pemahaman yang benar tentang sukses akan
menentukan cara kita menggunakan waktu, talenta, dan seluruh sumber daya yang kita
miliki, menentukan cara memandang kehidupan dan memaknainya, dan menentukan cara
kita memilih pekerjaan dan mengerjakannya.

Edisi September 2022

Sukses menurut Alkitab adalah dengan tidak menekankan pada hidup yang sehat dan makmur 

secara materi, namun menjalani hidup sebagai pengikut Tuhan yang baik dan benar, dan 

ketaatan akan Firman dan kesetiaan mengikut Tuhan.



‘Misi’ adalah istilah dari bahasa Latin, missio, dan merupakan terjemahan dari istilah yang
muncul dua kali dalam Yohanes 17:18, “Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam
dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia” —mengutus. Inilah
esensi misi. Demikianlah Yesus juga diutus untuk hal ini; Yoh 17:6, Yesus mengatakan bahwa
Dia datang untuk menyatakan nama Bapa, untuk menunjukkan/menyatakan Bapa,
menjadi perwakilan yang akurat bagi Bapa-Nya.

Allah yang bekerja di dalam kita dengan 

mengaruniakan Roh-Nya dan melalui kita, kita 

diutus untuk mengerjakan misi itu di dunia.

W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U

     Pembekalan Pra Alumni & Alumni Baru UKM KMK USU #2       

Yesus telah menuntaskan misi-Nya hingga
Dia mati di kayu salib. Ia bangkit dan naik ke
Surga. Sebelum Dia naik ke surga, Dia
mengutus murid-Nya untuk mengerjakan
seperti apa yang telah Yesus kerjakan, misi
itu dilanjutkan oleh setiap murid Kristus di
dunia. 

Edisi September 2022

Puji Tuhan untuk kebenaran Firman Tuhan
yang disampaikan. Terdapat 5 pertanyaan
juga yang telah dijawab oleh Narasumber.
Peserta yang hadir melalui zoom sekitar 109
orang.

Namun, ada kendala dalam acara ini, yaitu
komputer operator tidak dapat menyala
diawal ibadah yang mengakibatkan acara
terlambat dimulai 20 menit dan terkendala
live di YouTube.
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PANGGILAN TUHAN
membangun masa depan

UMAT-NYA

Ekspos is i  K i tab  Nehem ia

Bersyukur kepada Tuhan karena pada Senin, 29 Agustus 2022 kita mengadakan Seri Pembinaan
Alumni #4. Seri Pembinaan ini diadakan secara hybrid melalui zoom dan di Jalan Piano No. 6. 
 Pada seri pembinaan alumni ini, kita belajar dari Kitab Nehemia. Nehemia adalah seorang
pemimpin yang mengetahui dengan jelas apa yang menjadi visi dan misinya. Visi dan misi itu
juga bukan semata-mata atas kemauannya sendiri, namun visi dan misi yang berpadanan
dengan kehendak Allah. Nehemia senantiasa taat berdoa bagi bangsanya dan dari Tuhan ia
mendapat visi dan misi untuk menyelamatkan bangsa-Nya dan membangun kembali
tembok Yerusalem yang telah runtuh. Untuk itu, kita menginisiasi sebuah program
pembinaan dalam kelompok besar bagi sahabat-sahabat alumni KMK – USU dimanapun berada
saat ini. Pada bulan Agustus, kita mengangkat topik “Eksposisi Nehemia: Panggilan Tuhan
membangun masa depan umat-Nya” dimana Alumni KMK USU belajar mengenai tokoh
Nehemia (latar belakang, pekerjaan, dan fakta-fakta penting dari seorang Nehemia), belajar
dari Nehemia yang berdoa dan bertindak, belajar dari Nehemia yang mampu menghubungkan
secara realistis antara cinta kepada bangsa dan kesetiaan kepada Tuhan.

Alumni yang hadir secara onsite sebanyak 19 orang, melalui zoom sebanyak 54 orang, dan
YouTube sebanyak 9 orang. Setelah streaming terdapat 168 x tayang. Kiranya Firman yang
kita dengar senantiasa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di Seri
Pembinaan Alumni #5 pada Oktober Sahabat Alumni!

W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U
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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

Daftar KTB dengan klik link di bawah ini:

https://bit.ly/KTBPAKMKUSU

Y U K  K T B !
Mari bertumbuh bersama melalui Kelompok Tumbuh 

Bersama (KTB) PA KMK USU

KTB Interest 
Group Pendidik

KTB Interest  Group 
ASN

KTB Alumni & KTB 
Pasutri

Edisi September 2022

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. 

Keluarga adalah entitas pertama yang menjadi tempat dimulainya pemuridan. Pemuridan harus
dilakukan di dalam keluarga kita sebab pada 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.

Kabar baiknya, Persekutuan Alumni 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.

https://bit.ly/KTBPAKMKUSU


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

Dukungan dana melalui:

G l o b a l  M i s s i o n  H o u s e

Segala puji syukur ya kakak abang untuk semua doa dan dukungan yang terus mengalir untuk
pembangunan GMH kita ini. Pembangunan ini dimulai sejak November tahun 2021. Perataan
tanah, pemasangan tiang pancang, pendirian tiang-tiang, pengerjaan tahap demi tahap hingga
sekarang ini kita ditahap mengerjakan persiapan pengecoran gawang ke-3 dan ke-4 lantai 1.
(Gawang 1 & 2 sudah selesai). Mari jangan jemu-jemu kita mendoakan dan mendukung
pembangunan ini ya kak bang. Rumah ini adalah rumah kita semua. Rumah Misi, Rumah
Doa, Rumah Pelayanan Alumni dan mahasiswa KMK USU. Rumah dimana kita akan bersekutu
bersama, saling menguatkan, saling memotivasi setiap kita di dalam pelayanan kita. Untuk
kebutuhan dana yang kita butuhkan masih cukup banyak secara angka. Namun, akan ringan
jika kita bersama-sama memikirkannya ya kan kak bang?

Saldo pembangunan GMH per tanggal 28 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.610.978. Kiranya
Tuhan berkati setiap kita. Tuhan memberikan saluran berkat bagi kita semua. Amin. Sebagai
tambahan topik doa, kakak abang mari kita doakan juga rencana Balik Nama SHM tanah GMH
kita ini ya kak bang. Kiranya semua kebutuhan administrasi dan dana yang diperlukan juga
Tuhan berikan. Salam semangat dari GMH, Tuhan memberkati kita semua.

W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U
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PELAYANANPELAYANAN
MAHASISWAMAHASISWA
Dari evaluasi Penginjilan Pribadi ditemukan rendahnya PIP komponen pelayanan di setiap UP.
Dari evaluasi semester A, terdapat dua AKK dari TB1 dan lima PKK yang taat mengerjakan
penginjilan sesuai parameter yang ditentukan. 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 setiap 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 pelayanan KMK USU. Dari satu semester pelayanan yang dievaluasi, terdapat
8/401 KK yang kontinuitas kelompok kecilnya baik. Proses pelipatgandaan terus diusahakan
di dalam pelayanan KMK USU agar kiranya pelayanan ini 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 (pengutusan) masih perlu dibekali
akan pemahaman konsep dasar misiologi,  etos kerja kristen, konsep keluarga kristen, dsb.

Telah diadakan Pleno 2 PMB 2022. Adapun agenda yang dibahas adalah perkembangan
tugas kerja dari setiap panitia
Pelayanan mahasiswa juga telah mengadakan Jam Doa Puasa PMB 2022 serta persiapan
PMB berupa latihan pelayan acara PMB 2022 
Pengurus pelayanan mahasiswa se-USU telah mengadakan pertemuan koordinasi dan
konsolidasi untuk membahas program yang akan dikerjakan semester B nantinya.

Yang sudah dikerjakan:

Pemaparan Program UKM KMK USU pada Minggu, 04 September 2022 pk. 13.00 WIB.
Mari berdoa dan menghadirinya
Ibadah Penyambutan Mahasiswa Baru 2022 pada Jumat, 16 September 2022 pk. 12.00
WIB di GKPI Pamen

Mari berdoa untuk kegiatan yang akan dikerjakan:
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PELAYANAN DIGITAL
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal
saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera.”
[Efesus 4:2-3]

Biarlah dalam mengerjakan pelayanan ini setiap kita bisa menikmati Tuhan. Karena di dalam
Tuhan tidak ada perbedaan yang membuat kita merasa “aku paling rendah disini karena hanya
mengurusi peralatan dan teknis dibalik layar, sementara mereka menjadi yang utama disambut
dan diperhatikan”. TIDAK!! Kesatuan kasih Tuhan itulah yang justru membuat kita merasa “aku
sungguh bersukacita mengerjakannya karena aku tidak sendiri melainkan bersama mereka di
dalam kasih Tuhan”. Itulah kebersamaan melayani Tuhan. Sungguh indah dan begitu
bersukacita. Kiranya pelayanan dan persekutuan ini pun dinikmati oleh banyak orang yang
mendengar berita kasih Tuhan melalui teknologi yang Tuhan percayakan untuk kita
pergunakan.

Pemeriksaan Peralatan Studio PA KMK USU

Behringer Condenser C-4 (2 unit) pada Rabu, 24 Agustus 2022
Modem WiFi Telkomsel Orbit (1 unit) Kamis, 25 Agustus 2022

Pemeriksaan peralatan dalam bulan Agustus dilakukan tidak dalam satu hari khusus melainkan
setiap ada kegiatan di studio. Terdapat sebanyak satu unit kabel XLR dan telah diperbaiki.
Peralatan yang lain masih dalam kondisi yang baik. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena
dalam bulan Agustus kita telah mengadakan penambahan inventaris/peralatan untuk studio
PA KMK USU, sebagai berikut:
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Melakukan Persiapan & Live Streaming 
 

Ibadah Pembekalan Pra Alumni & Alumni Baru dilakukan pada hari Senin, tanggal 22
Agustus 2022 yang berlokasi di Jln. Piano No.6 Titi Rantai. Persiapan untuk menyusun
peralatan streaming dilakukan mulai siang hari di hari yang sama. Terdapat persoalan yang
terjadi pada saat akan mulai streaming by zoom. Hal ini karena PC Studio yang melakukan
update windows secara otomatis. Sehingga membuat kinerja PC jadi lambat atau Not
Responding yang cukup lama. Solusi awal yang dilakukan adalah melakukan restart PC namun
tetap pada kondisi yang sama. Kemudian solusi berikutnya dilakukan adalah mengalihkan
pengaturan streaming dengan menggunakan Laptop PAK USU. Namun yang terjadi device
LiveTrak l-8 tidak terdeteksi masuk ke laptop. Sehingga kondisi masih sama. Akhirnya memang
dilakukan solusi terakhir yaitu menggunakan SmartPhone untuk melakukan Live Streaming.
Akibatnya ibadah tidak disambungkan ke Channel YouTube PA KMK USU. Setelah kejadian ini
sudah dilakukan perbaikan pada PC dan Laptop PA KMK USU dan sudah dapat digunakan
dengan lebih baik lagi. Kami meminta maaf atas kondisi tersebut yang mengakibatkan acara ini
dimulai  dengan tidak ontime.

Talkshow Muda-Mudi Gereja Eps. 20 dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022
yang berlokasi di Jln. Piano No.6 Titi Rante. Bersyukur ibadah dapat berjalan dengan baik dan
juga berjalan dengan baik untuk streaming yang dilakukan. Hanya saja cuaca hujan deras pada
saat berlangsungnya kegiatan sehingga jaringan yang digunakan pun sedikit tidak lancar. 

Ibadah Seri Pembinaan Alumni KMK USU dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus
2022 yang berlokasi di Jln. Piano No.6 Titi Rantai. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid (on site
dan online). Peralatan mulai disusun dari siang hari dihari yang sama. Puji Tuhan kegiatan
berjalan dengan baik begitu pula dengan streaming juga berjalan dengan baik.

Puji syukur dalam bulan Agustus juga dilakukan latihan bersama Tim Musik untuk persiapan
rekaman salah satu lagu GS yang juga ciptaan dari seorang Alumni FIB. Latihan berjalan
dengan baik. Namun saat ini belum dilakukan recording karena masih menunggu versi aslinya
dari pencipta lagu. Tapi rekaman lagu dengan notasi aslinya sudah kami terima. Semoga dalam
bulan ini lagu sudah dilakukan perekaman. Bersyukur pada bulan Agustus telah dibuat video
renungan singkat sebanyak dua buah, video renungan ayat satu buah, video cinematic tentang
kemerdekaan RI, dan video potongan khotbah. Dan video telah dipublikasi ke Channel
YouTube PA KMK USU.

Terima kasih kepada Tuhan dan kepada sahabat alumni yang masih memberikan waktu dan
berkatnya untuk mendukung perkembangan Studio kita dalam pelayanan kita melalui
teknologi. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kita semua kesehatan dan berkat.
Tuhan Yesus Memberkati….

NB: Bagi Sahabat Alumni yang ingin menggunakan peralatan studio boleh menghubungi
Penanggungjawab Studio ya | 0812-6030-5504 (Warsein Sitohang) 

Projek Musik
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TOPIK DOATOPIK DOA
PA KMK SE-USUPA KMK SE-USU

Berdoa untuk pengurus supaya mempunyai
kesatuan hati untuk melayani sehingga semua
alumni bisa dijangkau. 
Berdoa untuk semua alumni di dalam pekerjaan,
pelayanan nya 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 LBH yang sudah dibentuk supaya
Tuhan yang memimpin dan menolong setiap
pengurus, Advocate dan para legal di dalam
mengerjakan setiap bagiannya sehingga melalui
lembaga ini nama Tuhan dipermuliakan. 
Berdoa untuk alumni yang akan atau sudah
memasuki masa Pensiun agar di masa tua nya Tuhan
memberikan kekuatan dan penghiburan.

PA KMK FH (INIKRIS JUSTITIA)
Bersyukur untuk HUT RI yang ke-77, Tuhan yang
memberkati Pemerintah dari Pusat hingga ke daerah
bahkan setiap pemimpin nya mulai dari Presiden
sampai kepada kepala desa
Tuhan berkati tatanan politik, perekonomian
semakin membaik, sosial, budaya, keamanan &
pertahanan bahkan pendidikan di Negara ini
Tuhan berkati alumni dimanapun berada, tetap
semangat dalam pelayanan nya, menjadi garam &
terang; yang sedang bergumul dalam menantikan
keturunan, teman hidup & pekerjaan supaya tetap
sabar dan berserah kepada Tuhan
Tuhan berikan kesatuan hati dan semangat kepada
setiap pengurus PA KMK FMIPA
Tuhan berkati pelayanan mahasiswa yang akan
memasuki semester baru, dalam persiapan
Pemaparan Program semester B tiap UP, PMB yang
akan dikerjakan baik se-USU maupun tiap UP dan
Pelayanan lain yang akan dimulai

PA KMK FMIPA

Berdoa kiranya Tuhan memberkati Alumni,
memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga
alumni dapat melakukan aktivitas sehari-harinya.
Berdoa bila ada alumni yang saat ini sedang sakit,
kiranya Tuhan memulihkan kembali
Berdoa buat seluruh Alumni untuk tetap memiliki
semangat dalam pelayanannya 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 kondisi kepengurusan PA KMK FEBD3 yang
sedang vakum, saat ini juga sedang tidak ada
kegiatan alumni yang dikerjakan, kiranya boleh
dimulai kembali
Alumni dimanapun berada tetap mengerjakan
bagiannya menjadi garam dan terang
Doakan Kak Anny yang saat ini sedang melayani di
Papua, kiranya Tuhan yang cukupkan kebutuhan
anak-anak yang sedang dilayani disana (kebutuhan
kuliah dan sehari-hari).

PA KMK FEBD3
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Mari berdoa untuk alumni-alumni baru FIB, kiranya
tetap komit melayani baik sebagai koordinasi dan
PKK di UP FIB dan tetap mengisi diri agar siap
menghadapi dunia pekerjaan.
Mari berdoa untuk ibadah alumni dan pengutusan
pengurus PA KMK FIB dapat dikerjakan di bulan
September.
Mari berdoa untuk alumni FIB yang bergumul dalam
penantian pasangan hidup, keturunan dan
pekerjaan agar tetap mengandalkan Tuhan.
Mari berdoa agar alumni semakin terbeban
memperlengkapi diri baik melalui KTB Alumni dan
KTB Pasutri bahkan dengan berbagian di Gereja.

PA KMK FIB
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Bersyukur untuk Pembekalan pra-alumni dan alumni
baru KMK USU bag. 2, Seri Pembinaan Alumni bag.
4, Pelatihan Pemuridan, KTB IG dan kegiatan lainnya
yang sudah dikerjakan dan boleh berjalan dengan
baik, kiranya setiap pra-alumni dan alumni yang
mengikutinya boleh semakin bertumbuh dan
mengerjakan bagiannya dengan taat. 
Berdoa untuk kesehatan dan kesatuan hati
pengurus yayasan, pengurus PA KMK USU, staff,
pengurus Fakultas, Tim RP, dan tim lainnya yang
terlibat di persekutuan alumni KMK USU.
Berdoa agar semakin bertambah alumni yang ambil
bagian di KTB alumni dan pasutri, interest group,
ibadah dan kegiatan lain yang dikerjakan
Berdoa untuk perintisan PAUD dan TK yang masih
dalam tahap pembicaraan kembali, kiranya boleh
segera rampung dan berjalan. Tim perencana dapat
mengerjakan bagiannya, Tuhan izinkan pelayanan
ini boleh berdiri dan Dana yang dibutuhkan Tuhan
cukupkan.
Berdoa untuk Pelayanan Digital baik itu website,
media sosial PA KMK USU maupun Teras Kita
(pelayanan untuk muda-mudi gereja), agar melalui
ini semua semakin banyak yang tergerak untuk
hidup di dalam Kristus dan setia kepadaNya.

PA KMK USU

Doakan kondisi kepengurusan PA KMK FP yang
sedang vakum, saat ini juga sedang tidak ada
kegiatan alumni yang dikerjakan, kiranya boleh
dimulai kembali. Tuhan berikan kesatuan hati dan
semangat kepada setiap pengurus yang masih
terstruktur saat ini
Doakan proses pensharingan alumni yang sedang
dikerjakan untuk peregenerasian pengurus agar ada
orang-orang yang terbeban menjadi pengurus
kedepan.
Doakan Alumni yang masih mencari pekerjaan, yang
sedang menanti pasangan hidup, yang sudah
berkeluarga maupun yang sedang menanti
keturunan, kiranya tetap berserah kepada Tuhan.
Alumni dimanapun berada tetap mengerjakan
bagiannya.

PA KMK FP

Doakan setiap kegiatan yang dikerjakan oleh
pelayanan mahasiswa yang akan memasuki
semester B pelayanan ini: persiapan pemaparan
program, PMB, dan pelayanan lainnya.
Seluruh alumni tetap mengerjakan bagiannya dalam
keluarga, pekerjaan dan di manapun

KOLUMNI FISIP

Doakan PAKTU rencana akan mengadakan Ibadah
Alumni pada bulan Oktober
Doakan Alumni dalam Pekerjaan, Pelayanan dan
Keluarga masing-masing
Doakan UP FT dalam pelayanan yang akan dikerjakan
Doakan Alumni yang sedang dalam pencarian
pekerjaan maupun TH agar tetap menggumulkannya
dengan setia
Doakan PAKTU dalam pergumulan mencari Pengurus
yang baru
Puji Tuhan bahwa Rumah Baca (Rumba) sudah aktif
kembali melakukan pelayanan secara offline. Doakan
tim Rumba dalam pelayanan dan kiranya Tuhan
tambahkan orang-orang yang rindu melayani disana.

PAKTU
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Cinematic 
Dirgahayu Indonesiaku 

yang ke-77 

apa itu Global Mission House ?

Talkshow Muda Mudi tERAS kITA

Negeriku meratap
Negeriku hancur dan binasa

Ketika kebenaran dikompromikan
Menambah harta benda dan tahta 

menjadi tujuan
Pemimpin-pemimpin yang 

terhilang
Dan Rakyatpun mengerang

 
Tuhan, pulihkanlah Bangsaku
Tuhan, pulihkanlah Negeriku
Jika masih ada orang benar

Bukankah engkau berjanji akan 
menjaga negeri ini?

Ya, aku yakini janji ini
Merdeka… Merdeka… Merdeka

Pekik suara & sorak sorai kembali 
membuyar renung ku

Apa itu Global Mission House? Apakah itu 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?

Ada banyak cara yang digunakan 
untuk meraup keuntungan besar, 

memuaskan kesenangan dari 
media sosial dan tentunya Viral.

 
Beberapa ialah dengan aksi prank, 

melukai diri, membuat konten 
vulgar bahkan rela taruhan untuk 

bunuh diri.
 

Apakah hal ini layak dilakukan 
oleh pemuda/i Kristen?

Apakah pemuda/I Kristen boleh 
menjadi viral atau harus low 

profile?
Apa langkah konkrit yang perlu 
kita lakukan untuk mengurangi 

trend ini?

klik foto untuk menuju YouTube

Edisi September 2022

https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/Qx-kpKGXpGg
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/
https://teraskita2020.com/2022/07/26/episode-20-mention-hashtag-click-me/


"AKU SUKA"AKU SUKA
KAMU,KAMU,
KAMU SUKA AKU.KAMU SUKA AKU.  
OKE, KITA PACARAN."OKE, KITA PACARAN."

Klik disini untuk mengetahui jawabannya

Tidak jarang perasaan menggebu-gebu menjadi 
alasan untuk berpacaran tanpa tujuan yang jelas 
dan benar.

Mengapa harus berpacaran?
Apa itu berpacaran?

Seri #1 : Tujuan Berpacaran
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 “Membangun Rumah Tangga yang Bahagia dan Mapan”

klik foto untuk menuju YouTube
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Perselisihan dan pertengkaran
Salah satu pihak meninggalkan 
pasangannya
Faktor ekonomi

Pada tahun 2020 angka perceraian di Indonesia 
ada 6,4% atau 4,7 juta pasangan dari 72,9 juta 
rumah tangga.

Tiga hal yang menjadi permasalahan:

Dahulu pernikahan karena dijodohkan, 
sekarang hampir semua orang menikah 
dengan pilihannya sendiri, tetapi justru 
banyak sekali yang bercerai.

SALAHNYA DIMANA ?

Menikah bukan menjanjikan 'sorga' 

bagi pasangan, tetapi siap menjadi 

'hamba'. 

Apakah ini berarti menikah adalah 
penderitaan? Lalu bagaimana 
pernikahan yang siap menjadi 
'hamba'?

Seri #2 : Pernikahan Kristen
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Klik disini untuk 
mengetahui jawabannya

 “Membangun Rumah Tangga yang Bahagia dan Mapan”

klik foto untuk menuju YouTube
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Seri #3 : Anak-Anak Allah

 “Membangun Rumah Tangga yang Bahagia dan Mapan”
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kehadiran anak dalam keluarga?
Apa kehendak Allah bagi anak dalam 
keluarga? Bagaimana peran orangtua 

dalam mendidik anak?

Seberapa
pentingkah

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. 

klik foto untuk menuju YouTube

Klik disini untuk 
mengetahui jawabannya
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Bagaimana cara menggali visi tersebut? 
Bagaimana juga untuk mengetahui visi keluarga 
dan menjalaninya dengan taat? 

Nah, buat saudara-saudara yang akan berkeluarga, 
atau memiliki panggilan untuk berkeluarga dan 
bahkan sudah berkeluarga sangat penting untuk 
menonton video ini.

Menikah merupakan suatu kebahagian terbesar bagi pasangan, bukan hanya pasangan
melainkan juga kedua keluarga mempelai. 

Dalam Kekristenan juga, pernikahan merupakan hal yang indah dan Kudus. Akan
tetapi, setiap orang percaya tidak cukup hanya dengan menikah dan beranak cucu. Allah
juga menghadirkan keluarga untuk menjalani visi dan misi-Nya.

Seri #4 : Visi Misi Keluarga

 “Membangun Rumah Tangga yang Bahagia dan Mapan”

W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U

Hlm. 31

APA ITU VISI & MISI KELUARGA?

Klik disini untuk mengetahui jawabannya

klik foto untuk menuju YouTube
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Kitab Nehemia menceritakan bagaimana Tuhan membangun kembali tembok 
Yerusalem melalui Nehemia. Apa yang kita pelajari dari Kitab Nehemia dapat menolong 

kita menjadi “pembangun tembok yang roboh” bagi Kerajaan Allah.
 

Secara khusus, kita akan belajar dari Nehemia mengenai proses yang dilalui Nehemia 
sehingga dia dapat dipakai Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan 

mereformasi ibadah dan kehidupan bangsa Yahudi pada masanya.
 

[SERI PEMBINAAN ALUMNI KMK USU #4]
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PANGGILAN TUHAN
membangun masa depan

UMAT-NYA

Ekspos is i  K i tab  Nehem ia

Klik disini untuk 
mengetahui jawabannya

BAGAIMANA IMPLIKASI
KEPEMIMPINAN 

NEHEMIA BAGI
KEPEMIMPINAN ROHANI

MASA KINI?

Bagaimana pula implikasi
kepemimpinan Nehemia 

yang dapati kita 
kontribusikan bagi 
Bangsa dan Negara 

tatkala melihat gejolak 
politik yang fluktuatif di 

Indonesia?

klik foto untuk menuju YouTube

Edisi September 2022

https://youtu.be/KtTV3pT71GU
https://www.instagram.com/explore/tags/4/
https://youtu.be/KtTV3pT71GU
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PEMBEKALAN PRA ALUMNI & ALUMNI BARU 
UKM KMK USU #1

 

"Pacaran dan Pernikahan Kristen"

Dalam kehidupan setiap orang ada dua 
keputusan yang sangat penting. Pertama, 

memutuskan menerima Yesus Kristus sebagai 
Tuhan dan Juru Selamat.

 
Kedua, memilih teman hidup. Menikah 

merupakan keputusan yang sangat penting 
karena bersifat permanen dan menyangkut 

seluruh hidup seseorang. Setiap orang 
Kristen perlu mempelajari dengan saksama 

apa yang Tuhan katakan tentang hal ini dalam 
Firman-Nya.

Bagaimana memilih teman hidup yang benar menurut Alkitab? Bagaimana 
pandangan Alkitab mengenai pacaran? Dan bagaimana pula pandangan 

Alkitab mengenai pernikahan Kristen?

klik foto untuk menuju YouTube
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https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
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Konsep dasar Misiologi: "Di Dalam dan Melalui Kita"

Yohanes 17:18, “Sama seperti Engkau telah 
mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula 
Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia”.

 
Yesus Kristus telah menuntaskan misi-Nya 

hingga Dia mati di kayu salib. Ia telah bangkit 
dan naik ke Surga. Sebelum Dia naik ke Surga, 

Dia mengutus para murid-Nya untuk 
mengerjakan misi seperti yang telah Yesus 

Kristus kerjakan.

Bagaimana misi itu menurut perspektif Alkitab? Apa maksud dan tuntutan dari Amanat 

Agung yang sebenarnya? Bagaimana kita menjalankan misi Allah di lingkungan keluarga, 

kampus, perkerjaan, profesi, gereja, dan masyarakat?

PEMBEKALAN PRA ALUMNI & ALUMNI BARU 
UKM KMK USU #2

klik foto untuk menuju YouTube

Edisi September 2022

https://www.pakmkusu.org/kegiatan/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu/seri-2-konsep-dasar-misiologi-di-dalam-dan-melalui-kita/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu/seri-2-konsep-dasar-misiologi-di-dalam-dan-melalui-kita/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
https://www.pakmkusu.org/kegiatan/ibadah-alumni/pembekalan-pra-alumni-dan-alumni-baru-ukm-kmk-usu-1-pacaran-dan-pernikahan-kristen/
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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

Demokrasi memiliki persoalan yang cukup kompleks. Namun demikian, 
masyarakat di dunia termasuk di Indonesia, mayoritas telah memutuskan, 
untuk menjadi penganut bentuk pemerintahan Demokrasi. Orang-orang 

percaya, yang telah ditebus oleh Kristus Yesus dikatakan oleh Kristus sendiri 
memiliki identitas layaknya “garam dunia” (Matius 5:13). Garam itu 

memberikan pengaruh, bukan dipengaruhi oleh dunia. 
 

Lantas, bagaimana kita dapat memberikan pengaruh 
ditengah demokrasi yang memiliki persoalan yang cukup 

kompleks tersebut?
 

https://www.pakmkusu.org/artikel/perlunya-menggarami-demokrasi/

PERLUNYA “MENGGARAMI” DEMOKRASI
OLEH: YOHANSEN WYCKLIFFE GULTOM

klik foto untuk menuju website

Edisi September 2022

https://www.pakmkusu.org/artikel/perlunya-menggarami-demokrasi/
https://www.pakmkusu.org/artikel/perlunya-menggarami-demokrasi/
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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  T E R A S  K I T A

Ternyata mencintai uang dan kekayaan adalah sebuah 
kesia-siaan,

 
Seseorang yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan apa yang 

ada padanya. Dia akan terus mencari tanpa istirahat dan yang hanya 
dipikirannya hanyalah uang dan uang. 

 
Apakah sikap ini baik dan sesuai dengan Firman Tuhan?

Apakah salah jika cinta uang?
 

https://teraskita2020.com/2022/08/01/uang-bukanlah-segalanya/

UANG BUKANLAH SEGALANYA
OLEH: JOSE SIPAYUNG

klik foto untuk menuju website

Edisi September 2022

https://teraskita2020.com/2022/08/01/uang-bukanlah-segalanya/
https://teraskita2020.com/2022/08/01/uang-bukanlah-segalanya/
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Apakah cinta uang itu salah?
 

Bukankah dengan mencintai uang kita dapat memanajemen uang kita dengan 
baik? Bukankah mendapatkan uang banyak, memiliki harta banyak adalah bukti 
kita mempergunakan waktu dengan baik? Tuhan juga tidak suka jika kita malas, 

dan tidak bekerja keras dan tidak memiliki goal hidup. Lantas mengapa ada 
klaim yang menyatakan jika cinta uang itu salah? 

 
Jadi pola hidup bagaimana sih yang sesuai dengan firman 

Tuhan? Mengapa sikap cinta uang harus dihindari?
 

https://teraskita2020.com/2022/08/18/pola-hidup-mencegah-cinta-uang/

POLA HIDUP MENCEGAH CINTA UANG
OLEH: YENNY T.A. HUTAPEA

klik foto untuk menuju website

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  T E R A S  K I T A
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https://teraskita2020.com/2022/08/18/pola-hidup-mencegah-cinta-uang/
https://teraskita2020.com/2022/08/18/pola-hidup-mencegah-cinta-uang/
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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  T E R A S  K I T A

Apakah salah “mencintai diri?” 
 

Banyak orang menyalahkan istilah ini. Lantas, jika kita tidak mencintai diri, 
maka apa yang harus kita lakukan dengan diri kita? kemudian, Firman 
Tuhan juga mengatakan, “kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 

sendiri (Mat. 22:39).” Dengan demikian, sebelum mengasihi sesama harus 
mengasihi diri sendiri dulu.

 
Jadi, apakah harus kita mencintai diri kita?

apakah ini bersifat negative? Dan bagaimana caranya? 
 

https://teraskita2020.com/2022/08/23/aku-dan-cinta-nya/

AKU DAN CINTA-NYA
OLEH: PATAR A. GULTOM

klik foto untuk menuju website

Edisi September 2022

https://teraskita2020.com/2022/08/23/aku-dan-cinta-nya/
https://teraskita2020.com/2022/08/23/aku-dan-cinta-nya/
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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  T E R A S  K I T A

Tidak ada manusia yang dapat mengasihi sesamanya dengan 
benar jika ia tidak terlebih dahulu mengasihi dirinya sendiri. 

 
Tidak ada manusia yang dapat mengasihi diri sendiri dan sesamanya dengan benar jika 

belum menikmati dan mengalami kasih Allah. Hanya orang yang sudah mengalami kasih 
Allah yang dapat mengasihi diri dan sesamanya dengan kasih yang seperti kasih Allah. 

Nah, bagaimana dengan kita? 
 

 
Apakah kita sudah mengasihi diri kita?

Atau kita malah insecure dan tidak mencintai diri kita?
Bagaimana cara mengasihi diri yang Alkitabiah?

 
https://teraskita2020.com/2022/08/23/cinta-tuhan-dasar-dari-cinta-diri/

CINTA TUHAN DASAR DARI CINTA DIRI
OLEH: LENNY SITORUS, S.SI., M.TH (KONSELING), CFC

klik foto untuk menuju website

Edisi September 2022

https://teraskita2020.com/2022/08/23/cinta-tuhan-dasar-dari-cinta-diri/
https://teraskita2020.com/2022/08/23/cinta-tuhan-dasar-dari-cinta-diri/
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YOUTUBE

YOUTUBE PA KMK USU

Shalom sahabat alumni, dunia semakin canggih dan tentunya kita harus memanfaatkan
kecanggihan tersebut. Salah satunya memanfaatkan platform digital. Yaitu Youtube.
Sebagai platform berbagi video, saat ini PA KMK USU memiliki akun YouTube dimana tak
sekadar tempat untuk mengunggah kembali relay ibadah. Pada akun tersebut, terdapat video
renungan dan juga lagu-lagu yang telah dicover oleh alumni kita, kiranya dapat  dinikmati
bersama dan menjangkau alumni lebih luas. Klik foto di atas untuk menuju akun YOUTUBE PA
KMK USU. Jangan lupa subscribe ya. 

PA Seri
Podcast Keluarga
Podcast Kesehatan
Global Mission House
Renungan
Talkshow Muda Mudi
Relay Ibadah
Cover Lagu
dll

Kami juga telah membuat 
beberapa playlist, yang akan 
semakin memudahkan 
abang/kakak dalam mencari 
sesuatu yang dibutuhkan.
Ada playlist:

Yuk langsung klik foto di atas.
Cocok banget untuk menemani waktu senggang kamu daripada bingung mau
melakukan apa.. :Dklik foto untuk menuju website

Edisi September 2022

https://www.youtube.com/channel/UC48hY_mjC1_tOrEWjvURoOA
https://www.youtube.com/channel/UC48hY_mjC1_tOrEWjvURoOA/playlists


www

BERIKUT AKUN MEDIA SOSIAL TERAS KITA YANG DAPAT KAMU IKUTI.
https://linktr.ee/teraskita2020

Note: 
KLIK LINK DIATAS ATAU LOGO DIATAS
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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 yang bergabung akan menjadi komunitas
muda-mudi Kristen yang terbina melalui topik dan pengajaran
yang disampaikan melalui setiap episodenya.

Dan wadah Teras Kita yang dikelola oleh PA KMK USU hadir menjadi wadah untuk menjangkau
generasi muda Kristen agar mengenal Kristus.

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

@teraskita2020

TERAS KITA 2020

www.teraskita2020.com

TERAS KITA 2020

klik foto untuk menuju YOUTUBE

klik foto u
n

tu
k m

en
u

ju
 W

EB
SITE
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https://www.instagram.com/teraskita2020/
https://www.facebook.com/teraskita2020
https://teraskita2020.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxMRACCE1LGhrlsHvvjc4Qw
https://linktr.ee/teraskita2020
https://www.youtube.com/channel/UCxMRACCE1LGhrlsHvvjc4Qw
https://teraskita2020.com/
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://www.instagram.com/teraskita2020/
https://www.facebook.com/teraskita2020
https://teraskita2020.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxMRACCE1LGhrlsHvvjc4Qw


www

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 di waktu 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.
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BERIKUT AKUN MEDIA SOSIAL TERAS KITA YANG DAPAT KAMU IKUTI.
https://linktr.ee/pakmkusu

@pakmkusu

PA KMK USU

www.pakmkusu.org

PA KMK USU

Note: 
KLIK LINK DIATAS
ATAU ICON DISAMPING

@pakmkusu

Diatas adalah salah satu potongan website PA KMK USU.
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https://www.instagram.com/teraskita2020/
https://www.facebook.com/teraskita2020
https://www.youtube.com/channel/UCxMRACCE1LGhrlsHvvjc4Qw
https://teraskita2020.com/
https://www.instagram.com/pakmkusu/
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
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https://linktr.ee/pakmkusu
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https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://www.instagram.com/pakmkusu/
https://www.pakmkusu.org/
https://www.youtube.com/channel/UC48hY_mjC1_tOrEWjvURoOA
https://vt.tiktok.com/ZSdK56XdK/


Pengurus/Staff Persekutuan Alumni KMK USU

Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan 
kepadamu mahkota kehidupan.

Wahyu 2:10b (TB)

Untuk mengetahui info pelayanan, dapat 
menghubungi Pengurus/Staff melalui kontak yang 

tertera di atas.
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P e m b a c a  s e t i a  w a r t a !

J u n i J u l i

Edisi September 2022W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U
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A g u s t u s

https://www.pakmkusu.org/warta- 
alumni/warta-alumni-juni-2022/

https://www.pakmkusu.org/warta- 
alumni/warta-alumni-juli-2022/

Telah dibaca
sebanyak 198 kali

Telah dibaca
sebanyak 126 kali

Telah dibaca
sebanyak 112 kali

https://www.pakmkusu.org/warta- 
alumni/warta-alumni-agustus-2022/

https://www.pakmkusu.org/warta-alumni/warta-alumni-juni-2022/
https://www.pakmkusu.org/warta-alumni/warta-alumni-juli-2022/
https://www.pakmkusu.org/warta-alumni/warta-alumni-agustus-2022/


"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 
Agustus & September 2022
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Sahabat alumni yang berulang tahun di bulan 
Agustus & September 2022

Persekutuan Alumni KMK USU 
mengucapkan:
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