
Warta Alumni KMK USU
Edisi November 2022

"Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh 
sudah sempurna kasih Allah; dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di

dalam Dia. Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib 
hidup sama seperti Kristus telah hidup". 

 
 Yohanes 2:5-6 (TB)

Hidup Seperti
Kris  ust



W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U Edisi November 2022

Bersyukur untuk terlaksananya Podcast Pembinaan PA KMK USU
Bersyukur untuk program-program pelayanan mahasiswa  KMK USU (Jam doa,
pengisian, kebaktian, dll) yang sudah terlaksana
Bersyukur untuk Ibadah Ucapan Syukur Global Mission House yang sudah terlaksana
Bersyukur untuk Talkshow Teras Kita Episode 22 yang sudah terlaksana
Bersyukur untuk Seri Pembinaan #5 yang sudah terlaksana
Bersyukur untuk pelayanan misi Mentawai yang terus dikerjakan. Bersyukur untuk
staff baru yang melayani di sana. Bersyukur karena terdapat dua kelompok kecil yang
baru terbentuk di sana
Bersyukur untuk KTB  PA KMK USU yang terlaksana. Bersyukur juga karena terdapat
KTB Alumni  dan KTB Pasutri yang baru terbentuk
Bersyukur untuk misi Jermal yang terus dikerjakan setiap hari minggu
Bersyukur untuk pembangunan Global Mission House yang terus berjalan
Bersyukur untuk pelayanan yang dikerjakan dalam media sosial (daily content, artikel,
renungan, dll)
Bersyukur untuk dukungan setiap alumni berupa daya, dana, dan doa
Bersyukur karena setiap selasa ada beberapa alumni yang terus setia mendoakan
pelayanan ini

Mari kita bersyukur untuk setiap kegiatan yang sudah 
terlaksana di bulan Oktober 2022:

Terpujilah Tuhan untuk kebaikan dan pemeliharaan- 
Nya bagi pelayanan Persekutuan Alumni KMK USU. 
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.

Roma 14:17-18
Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan
minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera
dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barangsiapa
melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada
Allah dan dihormati oleh manusia.

Hlm. 01
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Yang akan dikerjakan:
Live Podcast 'Poligami'
Pembekalan Pra Alumni & Alumni Baru #4
KTB Interest Group Karir Batch VI
Mission Trip Samosir IV

Talkshow Teras Kita Eps. 23
Persiapan Natal PA KMK USU (17 Desember 2022)
Setiap Selasa: Persekutuan Doa PA KMK USU
Setiap Minggu: Misi Jermal 3
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Pelayanan

Sebelum manusia belajar untuk merubah kehidupan atau moral nya yang tidak sesuai dengan
firman Allah, manusia tersebut harus lebih dulu mengenal Allah, manusia harus lebih dulu
mengetahui dan percaya kepada Injil. Kebaikan manusia yan terlahir dari kebijaksanaan
dunia begitu terbatas dan seperti segumpalan ES yang terjemur dibawah terik matahari.
Pengenalan akan Allah dan iman terhadap Injil merubah cara hidup atau moral manusia
menjadi begitu luar biasa karna perubahan itu dilakukan oleh Roh Kudus yang terdapat pada
diri orang tersebut jika Dia percaya kepada Injil yaitu kematian dan kebangkitan Yesus
Kristus". - No name

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Lihatlah sekelilingmu dan
pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan

matang untuk dituai.”
Yohanes 4:35b

Terpujilah Tuhan Allah sang pemilik pelayanan yang telah dan sedang memelihara serta
memberkati seluruh pelayanan alumni KMK USU. Bersyukur untuk pelayanan yang masih
Tuhan percayakan sehingga alumni masih dapat mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan
dengan penuh tanggungjawab dan sukacita. Kiranya dalam anugerah Tuhan, tiap-tiap alumni
saling mendorong untuk sama-sama melayani dalam ladang misi.
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Selain ibadah Minggu, ASM juga mengikuti Minggu Ceria setiap Minggu pukul 13.30 WIB di
GKPI Jermal III. ASM dibagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan kelas Firman Tuhan di ibadah
Minggu. Adapun topik yang telah diberikan pada kelas kecil selama bulan Oktober lalu adalah
belajar mengenali dan menulis huruf lanjutan, berhitung, mendengarkan cerita dan mewarnai.
Selanjutnya, topik minggu ceria kelas besar adalah matematika (operasi perkalian dan
pembagian), belajar bahasa Inggris dan menghafal vocabularies. Kita juga melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dipelajari.

Pada Minggu kedua Oktober, tim telah melakukan rapat untuk mempersiapkan natal ASM
Jermal pada Minggu, 04 Desember 2022 dengan tema “Kelahiran-Nya Menghidupkanku.”
Mohon doanya untuk acara Natal ini. Kiranya berjalan dengan lancar dan setiap umat Tuhan
menyadari makna Natal yang sesungguhnya, di mana kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk
memberikan hidup kekal bagi orang berdosa yang telah diselamatkan dan membebaskannya
dari hukuman dan kematian kekal.

Pelayanan ibadah Sekolah Minggu dilaksanakan setiap hari
Minggu pukul 09.30 WIB di GKPI Jermal III. ASM diajak
menyanyikan pujian, berdoa, menghapal ayat hafalan dan
bermain peran melalui renungan mingguan. Jumlah ASM
yang hadir setiap minggunya biasanya sekitar 15-18 orang.
ASM dibagi menjadi 2 kelompok saat renungan ibadah
berlangsung yaitu kelas kecil (0-7) dan kelas besar (8-14).
ASM akan mendengarkan firman Tuhan melalui Guru Sekolah
Minggu yaitu alumni KMK USU yang tiap-tiap minggu akan
melayani di GKPI Jermal III. Kiranya Firman Tuhan terus
bertumbuh dan mendorong setiap ASM Jermal untuk
mengenal dan mengasihi Tuhan.

Pelayanan ASM di GKPI Jermal berjalan dengan baik dan ASM
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.

Misi
Jermal 3
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Pelayanan mimbar masih tetap dilaksanakan rutin setiap minggu ke-2 dan minggu ke-5 oleh
alumni KMK USU. Pelayanan mimbar di bulan Oktober ini dilaksanakan pada tanggal 09
Oktober 2022 oleh Bang Daniel Purba dan pada tanggal 30 Oktober oleh Bang Robert
Pangaribuan. 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.

Salah satu misi yang akan dikerjakan oleh PA KMK USU adalah misi
pendidikan PAUD-TK yang masih berproses dan terus didoakan.
Bersyukur untuk perintisan dan doa yang masih berjalan bagi misi
pendidikan ini dan saat ini sedang dalam tahap persiapan dan
komunikasi. Tim telah melakukan survei di lima lokasi di Nias namun
saat ini semua lokasi belum memadai untuk didirikan PAUD.
Akhirnya, tim memutuskan untuk membangun PAUD-TK di
Jermal III Ujung dan di Mentawai. Di bulan ini pendirian PAUD di
Jermal III akan dilakukan, yaitu tahap penimbunan tanah untuk
lantai ruangan kelas. Mari sama-sama berdoa untuk misi ini.
Kiranya Tuhan cukupkan dana, Tuhan kirimkan para pekerja dan
pelayan yang bertanggungjawab mengerjakan misi ini, dan Tuhan
gerakkan para orangtua untuk memberikan anaknya dibina di PAUD-
TK ini.

Misi
Pendidikan
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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 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 di group maupun
personal.

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 tekun untuk berdoa bersama dan makin banyak alumni yang terbeban untuk
bergabung dalam ibadah jam doa ini. 

Interest Group             

Mitto Ekklesia

Mengenal Kristus adalah sukacita terbesar, menaati Kristus adalah pengejaran 

tertinggi, dan memuliakan Kristus adalah tujuan tertinggi.

 

Steven J. Lawson
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Tim Misi Bonapasogit sedang mempersiapkan penempatan staf di Samosir untuk menjangkau
Samosir dan sekitarnya. Mohon doanya untuk pencarian lokasi dan rumah tempat tinggal staf.
Kiranya melalui Misi ini, banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus dan semakin
diteguhkan imannya. Kerinduan kita juga agar pemuda dan remaja di Samosir diselamatkan,
Pulo Samosir dibersihkan dari okultisme dan kembali kepada Tuhan. 

Misi
Bonapasogit

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.
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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. 

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, Minggu Ceria dan ibadah umum.
Tim juga membagikan firman Tuhan dalam perkumpulan ibadah,
kunjungan pribadi serta mem-follow 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. 

Kita juga bersyukur di minggu ke-empat bulan Oktober Tuhan
mengirimkan hambanya untuk melayani umat Tuhan di Mentawai.
Kiranya melalui hal ini jangkauan pelayanan makin luas dan
pelayanan di Mentawai makin berkembang dan menyenangkan
hati Tuhan.

Misi
Mentawai
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“Kesepian” merupakan realitas hidup yang tidak pernah lekang
dari kehidupan manusia. Uniknya, kesepian dapat dialami oleh
setiap orang tanpa memandang usia jenis kelamin, status sosial,
demografi dll. Hal yang lebih mengherankan adalah seseorang
juga dapat merasakan sepi meskipun berada di tengah-tengah
keramaian.

Bahkan, sebuah kata bijak mengatakan, “kebosanan itu kejam
tetapi kesepian lebih biadab dari pada kebosanan. Kesepian
adalah salah satu penderitaan manusia yang paling pedih.”
Melalui pernyataan ini kita dapat melihat bahwa kesepian itu
sangat berbahaya dan mengerikan.

Teras Kita 2020

Namun, apakah benar demikian? Apa kata alkitab mengenai hal ini? Apakah kesepian selalu
berdampak negative? Apa yang perlu dilakukan untuk mengusir kesepian? Bagaimana cara
mengusirnya? Kita bersyukur kepada Tuhan, Jumat, 28 Oktober 22 pkl. 19. 00 WIB berjalan
dengan lancar. Talkhsow Teras Kita di episode. 22 ini dihadiri sebanyak 37 partisipans di zoom
dan 7 views selama live streaming. Kiranya melalui talkshow ini muda-mudi semakin memahami
apa penyebab kesepian, bagaimana cara mengatasinya dan apa kata Firman Tuhan mengenai hal
ini. Dengan demikian, ketika muda-mudi mengalami kesepian mereka tidak jatuh ke dalam dosa
dan tidak meninggalkan Tuhan, malahan menjadi teman bagi mereka yang kesepian dan
membawa muda-mudi lain kepada Tuhan, Sang Penghibur sejati.

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.

W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U Edisi November 2022
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teraskita2020
Banyak orang mengatakan, ketika mengikut Tuhan, maka makin banyak 

masalah yang terjadi. Dulu, waktu belum mengikut Tuhan semua terlihat baik- 
baik saja, semua lancar-lancar saja dan tidak ada masalah yang terlalu sulit. 

Mengapa ketika mengikut Tuhan malah muncul banyak masalah? Semua 
mengapa terasa sulit?

 
Rick Warren mengatakan, “Kamu itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk 

Tuhan. Sampai kamu memahami semua itu, hidupmu mungkin terasa sulit 
dimengerti.” Jadi, ada saat di mana kita tidak memahami apa maksud dari 
semua yang terjadi di dalam hidup kita. Sebenarnya ini wajar, namun yang 

menjadi masalah adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapainya. 
Apakah kita menyalahkan Tuhan? Mengutuki Tuhan? Menyesal pernah 

mengikut Tuhan dan meninggalkan Tuhan?

Perlu kita sadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan, yang diciptakan untuk Tuhan, maka semua jalan hidup kita diatur oleh Tuhan,
bukan kita. Dengan demikian, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Apa yang kita kejar belum tentu
sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan heran jika kita akan mengalami kesulitan saat menjalani rangkaian-rangkaian
kisah yang Tuhan tetapkan untuk kita. Firman Tuhan mengatakan, “karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus
Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya (Ef.
2:10).” Maka, hiduplah dalam setiap proses itu, berimanlah pada-Nya dan serahkan diri kepada-Nya. Ia telah mempersiapkan
kita sebelumnya untuk sebuah kebaikan.

Suatu fakta yang tidak dapat kita tepis di dalam kehidupan ini adalah 
pemeluk agama Kristen rentan sekali terhadap ejekan, cibiran dan aniaya. 
Jika Kekristenan dicibir dan dihina tanpa sebab, maka kita akan mengatakan 
bahwa itu sudah tertulis dalam kitab suci. Jadi, jika hal itu terjadi, artinya 
Firman Tuhan tergenapi. 

Nah, bagaimana jika Kekristenan dicibir bukan karena ajarannya melainkan 
karena sikap para penganutnya? Sadar tidak sadar sikap kita sering sekali 
memberikan celah bagi seseorang untuk mencela apa yang kita percayai dan 
apa yang kita imani. Bahkan berujung pada celaan terhadap Pencipta. Dengan 
demikian, tidak salah jika John MacArthur mengatakan, “Anda adalah satu- 
satunya Alkitab yang akan dibaca oleh orang-orang yang tidak percaya.” 
Artinya, kehidupan kita dapat menjadi kesaksian bagi yang melihat, terlebih 
bagi orang-orang yang tidak percaya. Sudahkah hidup kita menjadi kesaksian 
bagi banyak orang bahwa kita pengikut Kristus?

Lantas apa yang perlu kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan “Demikianlah 
hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga (Mat. 
5:16).” Mari nyalakan terang kita yang bersumber pada Terang itu sendiri, 
yaitu Tuhan Yesus Kristus.

Ingin membaca renungan maupun artikel lebih banyak lagi? Yuk cek https://teraskita2020.com/
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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.” 

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."

Hlm. 10
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PelatihanPelatihan  

Dinamika dan Kreativitas
Kelompok Kecil

Jemaat mula-mula teguh dan kuat di dalam iman mereka Ketika mereka tekun di dalam
pengajaran rasul-rasul, berdoa, bersekutu, dan bersaksi bagi sesama (Kis 2:41-47). Keempat
komponen inilah yang harus terus kita kerjakan di dalam pemuridan di dalam kelompok kecil
dalam rangka pembentukan karakter seorang murid.

Puji Tuhan pelatihan pemuridan pada Kamis, 
13 Oktober 2022 terlaksana dengan baik. 
Kita bersyukur atas kehadiran peserta 
sebanyak sembilan orang. Pada pelatihan 
ini, peserta belajar mengenai topik Dinamika 
dan Kreativitas Kelompok Kecil.

Visi pelayanan mahasiswa membentuk seorang pemimpin yang berkarakter seorang murid
Kristus. Seorang murid adalah mereka yang mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam
hidupnya. Kelompok kecil merupakan sarana efektif untuk mempersiapkan murid yang sejati.
Namun, dalam mempersiapkannya PKK lah yang terlebih dahulu menjadi seorang murid yang
sejati. 

PemuridanPemuridan

Hlm. 11
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Gerak atau kekuatan kelompok (terkait dengan interaksi, perilaku, relasi, proses, keunikan
pribadi/kombinasi) yang memberikan pengaruh kepada orang-orang di dalam maupun di luar
kelompok kecil tersebut bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Adapun tujuan interaksi
di dalam dinamika kelompok ini adalah mempertahankan kelompok agar tetap utuh, terpadu,
berfungsi dengan baik serta mempertahankan kelompok agar dapat melaksanakan tugas-tugas
yang menjadi tanggung jawabnya.

Dinamika Kelompok Kecil

Prinsip Dinamika Kelompok Kecil
Prinsip dinamika kelompok kecil mencakup pengajaran, yakni menjadikan firman Allah
menjadi dasar sebuah kelompok kecil yang bertumbuh.  Penyembahan, yakni respon kita
terhadap pengajaran Firman. Pengajaran dalam kelompok kecil membuat kita semakin
mengenal Tuhan dan menyembah-Nya dan menghargai-Nya. Persekutuan,  di mana sesama
anggota kelompok menceritakan kebutuhan, masalah, kegagalan, dan kesenangan. Hal ini
merupakan bagian yang penting karena membuka pintu bagi Allah dalam menolong dan
menyembuhkan serta dapat merasakan kasih dan penerimaan dalam kelompok. Misi berarti
menjadi saksi Kristus bagi orang lain, apabila  kelompok giat dalam misi, persekutuan akan
diperkuat. 

Kiranya melalui materi ini peserta yang juga merupakan seorang PKK dapat mengembangkan
kreativitas dalam dinamika kelompok kecil. 

1 Yohanes 2:6 (TB)
Barangsiapa mengatakan, 
bahwa ia ada di dalam Dia, ia 
wajib hidup sama seperti Kristus 
telah hidup. 
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Kecukupan yang dimiliki para murid tidak didasarkan pada kestabilan gerakan pelayanan,
karena kestabilan itu tidak pernah ada. Keyakinan dan rasa aman mereka berakar kuat dalam
Kristus. Sebab itu, iman mereka terus makin kuat dan bertumbuh. Di dalam Kristus, mereka
diperlengkapi penuh, sehingga memiliki akar yang dalam dan sayap yang kuat. 

Berakar dan berbuah merupakan masalah kehidupan batin. Sementara, tujuan dan pencapaian
dalam hidup merupakan hasil dari kehidupan batin yang berakar dan berbuah. Melalui
pertemuan ini, peserta dibukakan bagaimana agar kita senantiasa memiliki kehidupan yang
berakar dan berbuah. 

Puji Tuhan pelatihan pemuridan pada Rabu, 26 Oktober 2022 terlaksana dengan baik. Kita
bersyukur atas kehadiran peserta sebanyak 18 orang. Pertemuan ini merupakan pertemuan
yang terakhir pada pelatihan pemuridan 2022. Di pertemuan terakhir ini, semua narasumber
terlibat dan berbagi kesaksian hidup. Jadi, ini merupakan sesi di mana narasumber dan peserta
dapat berdiskusi mengenai kehidupan yang berakar dan berbuah.

Bertahanlah meski beban makin berat.
Tanggalkan dosa dan mata tertuju pada 

Yesus. Sebab dosa jadi beban yang 
menghambat pertumbuhan ke arah Dia.

Buah yang baik adalah hasil dari 
pertumbuhan yang baik/sehat. 

Ketergantungan penuh kepada Allah 
membuat kita senantiasa berbuah dan kita 

akan dibersihkan oleh firman-Nya.

Hal penting bagi kita agar senantiasa 
berbuah adalah memperoleh hikmat dan 
pengertian yang benar. Doa dan firman 

begitu penting sebagai aktivitas rohani agar 
kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah.

Kehidupan 
Berakar dan Berbuah

yang

Kita bersyukur atas 
pelatihan pemuridan 
yang telah selesai. Kita 
berdoa agar kiranya 
setiap materi yang 
boleh dipelajari selama 
pelatihan ini 
senantiasa 
diaplikasikan di dalam 
hidup dan pelayanan 
setiap peserta.
Soli Deo Gloria!
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Personal
Branding

Pada pertemuan ini (Jumat, 14 Oktober 2022) KTB 
dihadiri oleh 8 peserta. Peserta belajar mengenai 

topik personal branding. Dalam pertemuan ini, 
peserta dibukakan bagaimana mengetahui kelebihan 

dan kekurangan pribadi dan pentingnya personal 
branding bagi job seeker.

 Berapa banyak di antara kita yang sudah mampu mengenali diri dan menggali potensi diri?
Kita perlu mengenali diri sehingga bisa menghargai diri/hidup kita, kita perlu mengenali diri
kita sehingga kita bisa memaksimalkan diri/hidup kita. Berbicara personal branding adalah
bagaimana kita mengenali potensi dalam diri lalu menunjukkan/mempertontonkan serta
mengembangkannya lebih lagi. Sedini mungkin dan sekonsisten mungkin personal branding
kita perlu untuk dibangun. Langkah praktis yang dapat kita kerjakan, yaitu dengan tetap
menjadi diri sendiri, mulai menunjukkan konsistensi, mengembangkannya, dan mencari
mentor yang memiliki kesamaan value/nilai/prinsip. Kita juga perlu mengetahui apa yang
menjadi personal branding kita dengan bertanya kepada orang yang ada di sekitar kita.

Semangat terus untuk peserta, kiranya materi ini menolong setiap peserta untuk lebih
mengenal potensi dalam diri yaa :)

KTB Interest GroupKTB Interest Group  
CareerCareer
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Pada pertemuan ini (Kamis, 27 Oktober 2022) KTB 
dihadiri oleh 10 peserta. Peserta belajar mengenai 

topik Karakter Kristen dalam Dunia Kerja. Dalam 
pertemuan ini, peserta dibukakan bahwa sebagai 
pekerja Kristen,  haruslah senantiasa melakukan 

apa yang menyenangkan hati Tuhan dan 
memuliakan nama Tuhan.

Pada pertemuan ini 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.

Sikap berintegritas berarti apa yang kita ketahui,
percaya sesuai dengan apa yang dikatakan dan
dilakukan. Dengan segenap hati berarti memberikan
yang terbaik dari kita, mengusahakan segala
pemikiran dan perbuatan untuk mencapai hasil yang
terbaik, dan berfokus pada kesaksian nama Tuhan
dalam hasil pekerjaan kita (bukan karna iming-iming
dunia). Kerendahan hati sangat terpancar dari
perkataan. Namun berhati-hati untuk segala
kesombongan yang tersimpan dalam hati dan pikiran.

Puji Tuhan untuk KTB yang berjalan dengan lancar,
kiranya peserta senantiasa mengaplikasikan apa yang
di dapat di dalam dunia pekerjaan natinya. 

Karakter Kristen
Dunia Kerja

dalam
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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. Kita berdoa agar kiranya setiap KTB pasutri boleh
terus kontiniu dengan baik.

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 bertumbuh dalam
persekutuan orang percaya untuk tergabung dalam KTB Alumni. Bersyukur untuk KTB yang
terus memberi hati untuk belajar firman dan bersekutu bersama. Pada November 2022 ini,
akan dibentuk dua KTB alumni sebagai wadah persekutuan untuk bertumbuh bersama. Kiranya
KTB yang dibentuk nantinya boleh berjalan secara kontiniu

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.
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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

Yohanes 8:31-32 (TB)
 

"Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang 
percaya kepada-Nya: "Jikalau kamu tetap dalam 

firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan 
kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu 

akan memerdekakan kamu."
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Seri Pembinaan #5

Puji Tuhan acara ini boleh berjalan, kita
bersyukur atas kehadiran alumni secara onsite
sebanyak 17 orang dan online sebanyak 28
orang. Pada awal acara ini terdapat kendala
yakni padam listrik di tempat sehingga acara
tidak streaming melalui youtube. 

Kita bersyukur untuk terlaksananya seri
pembinaan V ini. Kiranya melalui firman yang
kita dengar senantiasa menolong kita untuk
terus membawa yang terhilang kepada Bapa. 

Perumpamaan anak yang hilang merupakan
perumpamaan yang paling terkenal dari sekian
banyak perumpamaan yang diceritakan oleh
Tuhan Yesus. Perumpamaan ini sangat jelas
menggambarkan anugerah Tuhan dalam
bentuk kasih, penerimaan, dan pengampunan
yang diperlihatkan oleh sang ayah kepada
anaknya. 

Siapakah yang hilang dalam cerita ini, anak
bungsu atau anak sulung? Kalau anak sulung
tidak mau ikut pesta itu bukankah dia adalah
anak yang hilang? Sikap fanatik membenarkan
diri sendiri, tidak mau menerima kehadiran
adiknya yang bertobat. Anak yang bungsu
memang dengan sengaja ia hilang dalam
kenikmatan hedonisme zamannya, tetapi
kemudian ia bertobat dan datang kembali ke
rumah bapa, lalu diterima dengan gembira
dengan sambutan pesta oleh bapanya.

Peran kita sebagai alumni membawa mereka
kembali kepada bapa, supaya mereka
menyadari dosa-dosanya, dan membawa
mereka kepada Bapa yang pengasih dan
penyayang itu. Apakah cara kita selama ini
sudah dapat dibenarkan oleh Tuhan? Inilah
tugas kita menyaksikan/ menyampaikan kabar
baik dan berdoa agar ada kesadaran si anak
bungsu akan kekeliruan jalannya dan mau
kembali kepada bapa dengan sukarela dan
sukacita
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Podcast 
Pembinaan 

Pelayanan mahasiswa di USU dirintis oleh Abang 
Kakak kita yang mendapat pembinaan dari PDPA 

Sumut yang dipimpin oleh Dr. Viktor Tobing. 
Mereka merindukan agar kasih Tuhan yang 

mereka rasakan juga dialami mahasiswa lainnya 
di USU. Dalam perjalanannya, pelayanan di USU 

ini semakin berkembang hingga mereka 
memanfaatkan Radio USU menjadi media yang 

efektif untuk mewartakan injil dan kebaktian di 
USU.

Melalui kesaksian Dr. Victor Tobing yang dibagikan di dalam podcast ini, kita mendapati
bagaimana pergumulan dan perjalanan Abang Kakak kita dalam merintis pelayanan di USU
dulu. Dr. Victor Tobing melihat semangat dari Abang Kakak kita yang mempunyai kerinduan
Kristus yang  mereka kenal juga dikenal oleh mahasiswa lainnya. 

Podcast ini diadakan secara live di platform Youtube PA KMK USU. Kita bersyukur atas
kehadiran alumni yang menonton secara live sebanyak 23 orang, Setelah streaming terdapat
256x tayang. Kiranya kesaksian Pak Victor menolong kita untuk semakin bergiat melayani di
manapun berada yaa :)

Sasaran hidup Kristen bukanlah ketaatan lahiriah atau tindakan tanpa berpikir, 

melainkan kasih yang penuh gairah kepada Allah yang diinformasikan oleh 

pikiran dan dirangkul oleh kehendak.

 

John Owen
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Bersyukur bahwa hingga minggu efektif 6 masih terdapat komponen pelayanan yang mengerjakan
PIP dan taat mengerjakannya. Kondisi yang ditemukan atas rendahnya PIP Komponen Pelayanan
adalah kerinduan untuk memberitakan injil sangat kurang, tidak memprioritaskan bahkan
menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan, PKK kurang membukakan dan mendorong
AKK ber PI, dan alasan tidak tahu siapa yang hendak di PI kan dan bagaimana cara menginjili.
Strategi yang terus dikerjakan pada semester B ini adalah dengan mengadakan training PI
dibeberapa UP, PKK didorong untuk mengajari adiknya menginjili, membuat proktat menginjili
disetiap jurusan, ditambah lagi kuliah akan mulai normal dilakukan di kampus, Komponen
Pelayanan dimotivasi untuk menginjili di kampus. Kelompok PIPA merupakan sarana memberitakan
injil melalui Penggalian Alkitab. Kelompok PIPA di UKM KMK USU berjalan dengan lambat,
terdapat 171 KPIPA yang ada di UKM KMK USU. Alasan atas kondisi lambatnya perjalanan KPIPA
adalah PKPIPA yang kurang berjuang mengajak AKPIPA nya, ditemukan juga AKPIPA yang sulit
merespon dan memiliki kesibukan. Strategi yang akan dikerjakan di Semester B adalah membuat
KPIPA besar, menyemangati PKPIPA melalui surat kasih, dan menantang komitmen PKPIPA.
Kebaktian kampus merupakan sarana penginjilan secara massal, oleh karena kebijakan kampus
sudah menetapkan pembelajaran tatap muka, maka 14 UP saat ini sedang mempersiapkan
kebaktian secara offline, ada beberapa UP yang sudah mengurus izin penggunaan gedung kampus,
ada yang masih memikirkan untuk hybrid namun ada beberapa UP yang masih akan tetap online
karena kondisi pengurus dan izin kampus. UP FEBD3 dan UP FEB mengkoordinir kebaktian secara
bersama.

P e n g i n j i l a n  

Pelayanan

Mahasiswa
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Bersyukur kepada Allah, saat ini terdapat 110 PKK Mahasiswa dan 266 PKK Alumni yang
memimpin 401 Kelompok Kecil yang ada di UKM KMK USU sebagai ujung tombak pelayanan.
Dalam 6 minggu efektif, terdapat 3 KK yang berajalan kontiniu. Pengerjaan misi juga telah
dikerjakan oleh 2 KK. Beberapa kondisi yang didapati saat kelompok kecil tidak berjalan adalah
AKK dan PKK yang tidak memprioritaskan Kelompok Kecil sebagai wadah bersekutu dan
bertumbuh, kesibukan dari AKK maupun PKK, komunikasi yang kurang baik antara AKK maupun
PKK, kurangnya keberjuangan PKK untuk mengajak AKK kelompok, strategi yang akan dikerjakan
sepanjang semester B ini adalah komisi pembinaan maksimal melakukan sharing kepada PKK,
memotivasi bahkan mendoakan, mengadakan delegasi PKK, membuat KTB baru jika Kelompok
Kecilnya sama sekali tidak berjalan lagi. Kelompok besar diadakan untuk memperlengkapi
komponen pelayanan tentang hal yang belum dan/atau kurang dilengkapi di dalam kelompok
kecil. Hingga saat ini bersyukur untuk Kelompok Besar yang dikerjakan di UP dan Se-USU dan
bersyukur tetap ada komponen pelayanan yang hadir dalam kegiatan besar tersebut. Didapati ada
dampak positif dari setiap kelompok besar yang dikerjakan setelah adanya evaluasi. Pada semester
ini beberapa UP akan tetap mengadakan kelompok besar, dan unit pelayanan yang tidak
mengadakan kelompok besar memanfaatkan strategi dengan membagikan pengisian dari UP lain
kepada UP nya.

P emb i naan  
Kelompok kecil adalah wadah persekutuan sebagai tempat bertumbuh di 
dalam Kristus menuju keserupaan dengan Kristus.

P e l i p atgandaan  

Kelompok kecil menjadi strategi utama dalam terjadinya proses pelipatgandaan, maka di dalam
kelompok kecil pula menjadi sarana memperlengkapi seorang AKK untuk menjadi PKK. Kondisi
pelipatgandaan Se-USU saat ini berjalan dengan lambat, banyak kendala yang didapati sehingga
pelipatgandaan terjadi lambat seperti Kelompok Kecil yang tidak kontiniu, kurang taat dalam
mengisi diri, PKK yang kurang mengisi dan mempersiapkan AKK nya, serta transfer visi murid yang
memuridkan yang kurang dibagikan oleh PKK. Maka strategi yang akan dan terus dikerjakan
adalah melakukan sharing kepada PKK, mengadakan kelas CPKK untuk mengisi CPKK, dan
mengadakan pengisian untuk memperlengkapi CPKK.

Suatu proses berkesinambungan yang melatih dan mendorong 
mahasiswa USU menjadi murid yang memuridkan sehingga 

bertambah jumlah mereka yang melayani Tuhan.

P engutu san  

Pengutusan ke dalam: Melakukan pembinaan kepada
mahasiswa agar boleh berdampak dan memberi teladan di
organisasi lain serta menjadi saksi Kristus dalam tugas
pemberitaan injil ketika komponen pelayanan di organisasi
lain. 
Pengutusan ke luar: Melakukan pembinaan kepada
mahasiswa untuk mempersiapkan mahasiswa USU menjadi
alumni yang memiliki Visi dan Misi, strategi hidup alumni,
kehidupan bekerja (etika/ bisnis), berkeluarga, bergereja,
bermasyarakat dan bernegara sehingga menghasilkan
alumni yang dapat menjadi garam dan terang, untuk
mencapai hal tersebut disepakati untuk memperlengkapi
Pra alumni di dalam kelompok kecil dan melalui
Pembekalan Pra Alumni dan Alumni yang bekerja sama
dengan PA KMK USU.
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Kita bersyukur pada Sabtu, 08 Oktober 2022 kita
melaksanakan Ibadah Ucapan Syukur untuk rumah
persekutuan kita. Melalui hamba-Nya, kita diingatkan
mengenai tujuan hidup yaitu untuk membawa kemuliaan
hanya bagi Dia. Biarlah kiranya ketika GMH ini dipakai,
senantiasa memberikan berkat dan memberikan
dorongan bagi setiap alumni untuk terus mengerjakan visi
yang Dia taruhkan bagi setiap kita. 

Puji Tuhan untuk Ibadah yang berjalan dengan lancar dan
dihadiri sebanyak 59 orang. Mari terus berdoa untuk
pembangunan ini ya sahabat alumni! :)

GLOBAL MISSION HOUSE
Ibadah Ucapan Syukur

GLOBAL MISSION HOUSE

Global Mission House atau sering disebut GMH ini punya siapa sih? Ternyata masih ada
beberapa alumni belum mengetahui informasi ini dengan detail. Gapapa ya kakak abang :)
GMH ini punya kita semua Alumni KMK USU yang nantinya atas nama yayasan kita. Kita
Alumni KMK USU sudah punya Yayasan a.n. Yayasan Persekutuan Alumni Kebaktian
Mahasiswa Kristen atau disingkat dengan YPA KMK-USU sejak tahun 2014.
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Puji Tuhan pembangunan GMH kita masih terus berjalan. Pembangunan ini masih belum selesai,
tetapi sebagian ruangan sudah bisa kita kita pakai.

Mari berdoa untuk:
Kita doakan kelancaran pembangunan. Minggu I November ini, tukang akan mengerjakan
tahap penyelesaian gawang 3 dan 4, pemasangan lampu, cat tiang dan lain-lain yang
berkaitan.
Kita berdoa untuk kelanjutan pembangunan GMH setelah gawang 3 dan 4 ini. Untuk
perbaikan tembok belakang, pengerjaan kanopi belakang dan pembangunan lantai 1 dan
seterusnya sesuai dengan kecukupan dana yang tersedia.
Saldo kita per tanggal 30 Oktober sebesar 60.571.237.  Dan kita sudah mempunyai
pinjaman lunak sebesar 100 juta. Mari kita doakan kiranya dukungan dana pembangunan
terus berjalan sesuai kemurahan Tuhan melalui setiap alumni.
Berdoa untuk alumni/donatur tetap supaya Tuhan berkati setiap pekerjaan dan diberikan
kesehatan.
Berdoa untuk semua alumni dengan berbagai pergumulannya, pencarian kerja, pencarian
teman hidup, keluarga dan anak-anak, serta setiap pelayanan/pekerjaan alumni dimanapun
berada Tuhan senantiasa turut campur tangan dan memberkati.
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Pelayanan Digital
“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia
tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan
janganlah patah hati.” [Ulangan 31:8]

Sangat bersyukur ketika dalam satu bulan Tuhan masih memberikan penyertaan kepada kita
dalam menjalani segala kondisi yang kita alami. Banyak kesulitan yang dihadapi namun Tuhan
memberikan kemudahan supaya semua bisa kita lalui. Sukacita maupun dukacita itu adalah hal
yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Karena dengan begitu kita akan menyadari sedalam apa
Tuhan mengasihi dan menyertai kita.

Bulan Oktober ada beberapa kegiatan yang sudah dikerjakan dalam mengkoordinir peralatan
dan studio PA KMK USU, yaitu sebagai berikut:

Melakukan Persiapan dan Live Streaming
Ibadah Ucapan Syukur Pembangunan GMH

Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu, 08
Oktober 2022 yang berlokasi di Gedung Global
Mission House (GMH). Bersyukur semua boleh
berjalan dengan baik. Penyusunan peralatan
dilakukan mulai dari siang hari. Satu jam
sebelum jam acara semua peralatan selesai
dipersiapkan dengan penambahan peralatan
secara dadakan. Terdapat kondisi dimana
suara yang dihasilkan oleh speaker pecah
ketika volume cukup tinggi. Hal ini disebabkan
karena memang kondisi speaker yang kurang
baik jika digunakan untuk acara besar. Namun
hal tersebut tidak menjadi kendala berjalannya
acara. Solusi yang dikerjakan adalah volume
speaker tidak terlalu tinggi dan speaker tidak
diarahkan langsung ke audience.

Melakukan Persiapan dan Live Streaming
Ibadah Seri Pembinaan Alumni KMK USU

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 24
Oktober 2022 yang berlokasi di gedung GMH.
Perisiapan menyusun peralatan dilakukan 4
jam sebelum dimulai dan berjalan dengan baik.
Namun pada saat room zoom meeting sudah
dibuka dan streaming ke channel YouTube
sudah live terjadi gangguan pada listrik
gedung sehingga mengakibatkan seluruh
peralatan yang telah dipersiapkan tidak
digunakan. Dan solusi yang dikerjakan
akhirnya dialihkan dengan menggunakan
device smartphone tapi tetap online dengan
zoom meeting. Pertengahan waktu berjalannya
kegiatan listrik kembali normal namun dari
peralatan yang telah dipersiapkan hanya
handycam yang digunakan.
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Melakukan Persiapan dan Live Streaming Talkshow Muda-Mudi Gereja Episode Ke-22

Sangat bersyukur kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Persiapan peralatan dilakukan 3 jam
sebelum acara dimulai. Peralatan yang dibutuhkan tidak sebanyak seperti kegiatan
sebelumnya. Karena konsep nya hanya online tidak hybrid. Selama kegiatan berlangsung tidak
ada masalah serius yang terjadi sehingga secara keseluruhan dari segi peralatan semua
berfungsi dengan baik.

Edisi Oktober 2022

Mengkoordinir Peminjaman Peralatan Keluar

Kegiatan ini dikerjakan pada tanggal 1 Oktober 2022 di studio PA KMK USU secara Live.
Podcast ini dilakukan secara online dengan menggunakan platform YouTube dan Facebook
dengan nama akun PA KMK USU. Dalam mempersiapkan juga dibuat video untuk
memperkenalkan narasumber.

Dalam bulan Oktober telah diberikan peminjaman kepada adik-adik pelayanan mahasiswa
untuk mendukung kegiatan streaming, diantaranya adalah UP Fakultas Teknik, UP Fakultas
Pertanian, UP Fakultas Kehutanan, Tim Regenerasi Calon Pengurus UKM KMK USU. Terkait
proses peminjaman juga disertakan surat. Seluruh peralatan yang kita berikan peminjaman
masih dalam kondisi yang baik dan berfungsi.

Bagi Sahabat Alumni yang ingin menggunakan ruang Studio maupun peralatan Studio PA KMK
USU boleh menghubungi PJ Studio PA KMK USU ya | 0812-6030-5504 (Warsein Sitohang)

Pada bulan Oktober 2022 juga telah dilakukan editing video untuk di publikasikan di media
sosial PA KMK USU berupa video renungan singkat dan juga video renungan potongan
khotbah. Juga pada bulan Oktober ruang stdio PA KMK USU telah berpindah lokasi ke Rumah
Persekutuan yang baru / Global Mission House (GMH) di Jln. Teratai.

Dalam mempersiapkan live streaming agar berjalan dengan baik kita juga melakukan editing
desain tampilan pada layar streaming. Melakukan editing thumbnails untuk cover channel
YouTube agar bisa dijadwalkan sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Setiap Live Streaming
yang kita kerjakan juga dilakukan recording streaming untuk dokumentasi percakapan dan live.
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Hlm. 26

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 di dalam pekerjaan,
pelayanan nya supaya terus bekerja sesuai dengan
visi Allah sehingga Tuhan dipermuliakan. 
Berdoa untuk setiap alumni yang sedang mencari
pekerjaan dan yang sedang menanti 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.

PA KMK FH (INIKRIS JUSTITIA)
Doakan untuk misi Alumni yang sedang dikerjakan
saat ini ke rumah-rumah daerah pinggiran yang ada
di Mandala, dalam 2x pengerjaan sudah ada 20 KK
yang dilayani dari target 200 KK, kiranya semakin
banyak alumni yang terbeban untuk turut
mengerjakan Misi ini, bahkan juga untuk berbagian
dalam dana. Kiranya orang-orang yang dilayani juga
dapat mengenal Tuhan dengan benar dan semakin
bertumbuh.
Doakan persiapan Natal Alumni yang akan
dikerjakan.

PA KMK FMIPA

Doakan setiap pelayanan yang dikerjakan setiap
alumni di ladang masing-masing
Doakan setiap orang-orang yang dilayani dalam
pengerjaan misi yang dikerjakan masing-masing
alumni, agar percaya kepada Kristus 
Doakan Kesehatan dan kecukupan dana yang
dibutuhkan oleh alumni-alumni yang melayani di
daerah-daerah yang terbatas, seperti Papua, karena
selain memimpin juga ada pelayanan kasih seperti
membiayai makanan dan membantu biaya kuliah
orang-orang yang dilayani.

PA KMK FEBD3

Mari berdoa agar alumni tetap rindu dan taat
menjalin relasi yang intim dengan Allah serta
mengisi dirinya melalui KTB Alumni dan Pasutri.
Mari berdoa khususnya untuk alumni baru, dalam
menggumuli panggilannya dan mencari pekerjaan
agar tetap mengandalkan Tuhan
Mari berdoa agar alumni tetap jadi Saksi Kristus di
Keluarga, Dunia Kerja, Gereja dan Lingkungan
sekitarnya.
Mari berdoa untuk alumni FIB yang bergumul dalam
kesehatan, penantian pasangan hidup, pekerjaan
dan keturunan agar tetap berserah dan kuat dalam
penghiburan Allah.
Mari berdoa agar ada alumni yang terbeban sebagai
pengurus alumni di Persekutuan Alumni KMK FIB.

PA KMK FIB

Mari doakan supaya setiap alumni Psikologi tetap
menjadi saksi Kristus dimanapun berada 
Mari doakan supaya alumni Psikologi tetap
bertumbuh dan berbuah, baik dalam pelayanan
maupun di dunia pekerjaan saat ini
Mari doakan supaya setiap alumni Psikologi
memiliki kegerakan bersama dalam melakukan misi
Allah di tengah-tengah dunia ini.

PA KMK Psikologi
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Bersyukur untuk Seri Pembinaan Alumni bagian 5,
Pelatihan Pemuridan, KTB IG dan kegiatan lainnya
yang sudah dikerjakan dan boleh berjalan dengan
baik, kiranya setiap alumni yang mengikutinya
boleh semakin bertumbuh dan berjuang
mengerjakan bagiannya masing-masing. 
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 & mengikuti KTB alumni dan pasutri, interest
group, ibadah dan kegiatan lain yang dikerjakan
Berdoa untuk Pelayanan Digital PA KMK USU baik
itu website maupun media sosial, dan juga Talkshow
Teras Kita (pelayanan untuk muda-mudi gereja),
agar melalui ini semua semakin banyak yang
tergerak untuk hidup di dalam Kristus dan setia
kepadaNya.
Berdoa untuk Natal Alumni KMK USU yang akan
diadakan pada hari Sabtu, 17 Desember 2022, pukul
16.00 di GMH. Saat ini sedang dalam tahap
pensharingan Pembicara, dan persiapan teknis yang
lainnya, kiranya pengurus dapat mempersiapkan
nya dengan baik, dan tetap berjaga-jaga dalam doa
ketika mempersiapkan segala sesuatunya. Mari
berdoa juga agar alumni rindu untuk
menghadirinya.

PA KMK USU

Hlm. 27

Doakan Alumni Pertanian & Kehutanan supaya tetap
menjaga HPdT ditengah-tengah banyaknya aktivitas
kesehariannya
Doakan Alumni Pertanian & Kehutanan supaya tetap
mengerjakan keselamatannya dimanapun Tuhan
tempatkan
Doakan Alumni Pertanian & Kehutanan yang saat ini
masih dalam proses mencari pekerjaan, supaya
Tuhan berikan sesuai dengan waktu dan kehendak-
Nya
Doakan Alumni Pertanian & Kehutanan yang sedang
dalam pergumulan supaya tetap berserah kepada
Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan serta
diberikan jalan keluar (penyelesaian) oleh Tuhan
Doakan Alumni Pertanian & Kehutanan yang sudah
berkeluarga agar tetap menjadi keluarga yang
bermisi
Doakan Alumni Pertanian & Kehutanan yang sedang
bergumul dalam mencari pasangan hidup agar
Tuhan juga memberikan pada waktu yang tepat dan
yang terbaik.

PA KMK FP dan Fhut

Berdoa buat seluruh  Alumni untuk tetap memiliki
semangat dalam pelayananya menghasilkan buah
untuk kemuliaan Tuhan.
Berdoa buat alumni agar di dalam pekerjaannya/
lingkungan di sekitar nya selalu menjadi garam dan
terang.
Berdoa buat kesehatan setiap alumni,kiranya Tuhan
memberkati, yang sehat tetap selalu sehat, yang
sakit Tuhan segera pulihkan.
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 untuk rencana Natal Kolumni FISIP supaya
dapat dipersiapkan dengan baik dan kiranya melalui
Natal ini dapat meningkatkan persekutuan antar
alumni.

KOLUMNI FISIP



APA ITU GLOBAL MISSION HOUSE ?

TALKSHOW MUDA MUDI TERAS KITA

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?

"Jangan pergi pergi lagi, aku tak mau sendiri. Temani aku tuk 
sebentar saja agar aku tak kesepian..."

 
 

berikut penggalan lagu dari Vierra yang merasakan kesepian. 
 

Bagaimana dengan teman-teman, pernahkah merasa kesepian?
atau melulu merasakan kesepian?

atau bahkan di tengah-tengah keramaian pun merasakan 
kesepian? 

Mengapa sih kita dapat merasakan hal ini?
wajarkah? 

Jika terus-menerus mengalami kesepian bagaimana sih 
mengusir rasa kesepian itu?

 

klik foto untuk menuju YouTube
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"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

 “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 DI MANA ?

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

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”

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”

APA ITU VISI & MISI KELUARGA?

Klik disini untuk mengetahui jawabannya

klik foto untuk menuju YouTube
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Bagaimana pergumulan dan perjalanan Dr. 
Victor Tobing beserta Abang Kakak kita 
dalam merintis pelayanan di USU dulu?

Apa yang menjadi visi Dr. Victor Tobing 
terhadap pelayanan mahasiswa dan alumni?

Melalui tantangan pelayanan yang dihadapi, 
bagaimana Dr. Victor Tobing menyikapinya?

Pelayanan mahasiswa di USU dirintis oleh Abang Kakak kita yang mendapat pembinaan
dari PDPA Sumut yang dipimpin oleh Dr. Viktor Tobing. Mereka merindukan agar kasih
Tuhan yang mereka rasakan juga dialami mahasiswa lainnya di USU. Dalam
perjalanannya, pelayanan di USU ini semakin berkembang hingga mereka memanfaatkan
Radio USU menjadi media yang efektif untuk mewartakan injil dan kebaktian di USU.

Klik disini untuk mendengarkan kesaksian

klik foto untuk menuju YouTube

ALUMNI KMK USU
PEMBINAAN

Meneruskan
Visi Pelayanan
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PANGGILAN UNTUK
Memul ihkan Kembal i  Hubungan

DENGAN-NYA

Ekspos is i  I nj i l  Lukas  15 : 1 1 - 32

klik foto untuk menuju YouTube

SERI PEMBINAAN ALUMNI KMK USU #5

Perumpamaan anak yang hilang merupakan perumpamaan yang paling 
terkenal dari sekian banyak perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan 

Yesus. Bukan saja terkenal, perumpamaan ini jelas menggambarkan 
anugerah Tuhan dalam bentuk kasih, penerimaan, dan pengampunan yang 

diperlihatkan oleh sang ayah kepada anaknya. 

APA 
SEBENARNYA 

MAKSUD YESUS 
MENGAJAR 

DALAM 
PERUMPAMAAN? 

Apa saja pelajaran- 
pelajaran rohani yang 

dapat diambil dari 
perumpamaan anak yang 

hilang ini?

klik foto untuk menuju YouTube

Klik disini untuk 
mengetahui jawabannya
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klik foto untuk menuju YouTubeklik foto untuk menuju YouTube

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?
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PEMBEKALAN PRA ALUMNI & ALUMNI BARU 
UKM KMK USU #2

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?
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PEMBEKALAN PRA ALUMNI & ALUMNI BARU 
UKM KMK USU #3

Christian Worldview: "Tidak Cukup Hanya Percaya"

Sebagai orang Kristen kita dipanggil 
untuk menjadi bagian, bukan hanya 
untuk percaya. Agar orang percaya 

memiliki pengaruh yang transformatif, 
mereka harus berperan secara terus- 

menerus berdasarkan pandangan 
Alkitab, menghidupi kebenaran 
Alkitab melalui pekerjaan yang 

ditekuni.

 Akan tetapi, terlalu sering orang Kristen memisahkan iman mereka dari dunia 

pekerjaan mereka. Mengapa demikian, dan apa yang dapat dilakukan?
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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

Perjalanan satu minggu bersama sesak, tanya, air mata, kebimbangan, 
kebingungan sekaligus penyerahan. Keadaan di persimpangan jalan ini 

membuatku semakin merasa berada pada jalan abu-abu yang tak berujung. 
Walau aku tahu, ada yang sedang dibukakan dari relung hati dan pikiran ketika 

dengan jujur berbicara kepada Allah soal panggilan. Yang kalau diselidik 
semakin dalam, tenyata sangat banyak hal yang kulakukan dengan tidak 

maksimal dan sungguh-sungguh dalam perjalanan linimasaku, dengan segala 
kebaikan yang sudah IA berikan.

 
Apa kebutuhan manusia yang paling mendesak? Kebutuhan 

jasmani atau kebutuhan rohani?
 

https://www.pakmkusu.org/artikel/mengapa-masih-ada/?

MENGAPA MASIH ADA ?
OLEH: NOVIANA SIMBOLON
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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

Di era postmodern ini, pemikiran manusia semakin berkembang dan maju. Namun 
kemajuan ini seringkali tidak diiringi dengan pemahaman akan kebenaran yang 
semakin kuat. Kebenaran sudah dipandang relatif oleh manusia tergantung 

tempat, waktu dan kondisi seseorang. Ukuran kebenaran adalah keinginan dan 
kebutuhan manusia. Kondisi ini menimbulkan semakin banyaknya penyimpangan 
sosial dalam masyarakat. Standart kebenaran semakin kabur di mana kita seakan- 

akan tidak bisa lagi membedakan antara kebenaran dan penyimpangan yang 
bertentangan dengan kebenaran Allah. Demikian juga dengan seks, sex tidak lagi 

dipandang sebagai hal yang sakral dan kudus sebagai pemberian Allah. 
 

Manusia memperlakukan sex sebagai keinginan yang harus dipenuhi 
walaupun itu tidak sesuai dengan norma agama. Bagaimana sih 

seharusnya pemuda bertindak?
 

https://teraskita2020.com/2022/09/27/katakan-tidak-untuk-menjadi-pelaku- 
pelecehan-seksual/

KATAKAN TIDAK UNTUK MENJADI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL!
OLEH: ELIDA D. TOBING, S.SOS (FISIP’06)
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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 di mana 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
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www

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

Note: 
KLIK LINK DIATAS ATAU LOGO DIATAS

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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www

Diatas adalah salah satu potongan website PA KMK USU.

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.

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
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1050014760908
a.n. Yayasan Persekutuan Alumni Kebaktian Mahasiswa Kristen

0946588111
a.n. Persekutuan Alumni Kebaktian Mahasiswa Kristen

No Operasional
Oct-22

Pengeluaran Pemasukan  

  Dana Perintisan PAUD di NIAS        11.600.000 

 Saldo Awal       24.107.593

1 Keperluan Sekretariat 366.750   

2 Kebutuhan Pelayanan 1.031.800   

3 Honorarium Staff (5 Orang) 11.600.000   

4 Kebutuhan Kantor 4.414.858 104.310  

5
PP, US & Komitmen

  Bulanan Alumni  22.968.000  

6 Persembahan Ibadah  175.000  

7 Dana Misi 4.749.870 2.300.000  

8 Dukungan Kasih 351.000   

9 Dana Awal Perintisan Paud (Jermal) 5.000.000   

 Total 27.514.278 25.547.310  

  Saldo       22.140.625

  Dana Perintisan PAUD di NIAS          6.600.000

 Operasional Pelayanan        15.540.625

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

K E U A N G A NK E U A N G A N
Abang Kakak terima kasih sudah mendukung setiap pelayanan kita di dalam 

dana. Kiranya Tuhan terus mencukupkan dan menyertai kita semua..
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Saldo awal Oktober Rp. 125.051.437,-

Uang masuk Oktober 74 Alumni Rp. 64.365.000,-

Uang masuk uang persembahan 08 okt dan 
jual bambu bekas Rp. 1.770.000,-

Pengeluaran + Pengembalian pilu 50 jt (Rp. 78.852.300+50.000.000)

Total Saldo Rp. 62.314.489,-

01-31 
Oktober Jumlah Dukungan Jumlah 

Alumni

BNI Rp. 55.050.000,- 52 orang

Mandiri Rp. 6.915.000,- 19 orang

Cash On 
Hand Rp. 2.400.000,- 3 orang

Total Rp. 64.365.000,- 74 orang

Saldo Per 31 Oktober 2022

Jenis Pengeluaran Jumlah 

Konsumsi, Listrik, dan 
kebutuhan lapangan Rp. 1.740.000,-

Pembelian material bangunan Rp. 32.907.300,-

Gaji Tukang + Pengawas Rp. 38.945.000,-

Jaga Malam September Rp. 1.150.000,-

Internal (Keperluan Ibadah 08 
Oktober + Staff ) Rp. 4.110.000,-

TOTAL Rp. 78.852.300,-

N o t e :  S a l d o  s u d a h  i n c l u d e  p a j a k ,  a d m i n  d a n  P P H  M a n d i r i  d a n  B N I

Warta Keuangan 
Global Mission House 
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2402197519
a.n Riani H. Malau & Ranto 
Bonar Sinaga

1060014892916 
a.n Persekutuan Alumni 
Kebaktian Mahasiswa Kristen

Mari dukung GMH melalui doa, daya, dan dana. Dukungan 
dana dapat dikirimkan melalui
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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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Terima 
kasih 

pembaca 
setia 

warta..

A g u s t u s S e p t em b e r

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

oktober-2022/
Telah dibaca

sebanyak 221 kali
Telah dibaca

sebanyak 215 kali

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

O k t o b e r

Telah dibaca
sebanyak 133 kali

https://www.pakmkusu.org/warta-alumni/warta- 
alumni-edisi-2022/warta-alumni-september-2022/
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https://www.pakmkusu.org/warta-alumni/warta-alumni-juli-2022/
https://www.pakmkusu.org/warta-alumni/warta-alumni-agustus-2022/
https://www.pakmkusu.org/warta-alumni/warta-alumni-edisi-2022/warta-alumni-september-2022/
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Persekutuan Alumni KMK USU 
mengucapkan:

Bagi sahabat Alumni yang menikah pada bulan 
Oktober 2022 & November 2022

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

hendaklah menghormati suaminya."
Efesus 5:33 (TB)
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Sahabat alumni yang berulang tahun di bulan 
Oktober 2022 & November 2022
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Terima Kasih
sudah 
membaca..
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