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Allah memberikan kerinduan kepada kita kearah yang Ia ingin kita tuju, 
dan kemudian Dia memenuhi kerinduan-kerinduan tersebut dengan

cara mengijinkan kerinduan itu untuk menemukan ekspresi dan 
pemenuhan dalam hidup kita. -No name



Mungkin banyak dari antara kita yang terbeban untuk menjadi 
Guru Sekolah Minggu namun tidak berani karena merasa kurang 
layak dan tidak profesional. Eits.. Tunggu dulu! jangan matikan 
kerinduan itu karena alasan-alasan di atas. PA KMK USU 
ngundang saudara/I untuk mengikuti pembinaan Guru sekolah 
Minggu yang akan diadakan pada tanggal 04-05 Maret, pkl. 
14.00 WIB. 

PELATIHAN
GURU SEKOLAH MINGGU

Mari menghadiri ibadah alumni se-USU pada hari Minggu, 
12 Maret 2023 pukul 16.00 WIB di GMH. Pada momen ini, 
kita juga akan menyambut hangat kedatangan adik-adik 
alumni baru dan bersama berdoa bagi mereka.
Jangan lupa hadir yaa :)

IBADAH
PERSEKUTUAN ALUMNI KMK USU

Apa yang diimpikan, tidak tercapai! Apa yang dicari, tidak 
diperoleh! Apa yang direncanakan, gagal! Apa yang didoakan 
pun, tidak terjawab!” Ah, sungguh mengesalkan dan 
menyedihkan! Apakah yang harus kita lakukan sebagai muda- 
mudi Kristen? Bagaimana kita harus meresponi hal ini? Haruskah 
kita menyangkali kenyataan dan game over? Mari ikuti talkshow 
kita dengan topik, "Game Over???" dengan klik: 
https://bit.ly/TerasKita_25 atau scan barcode di gambar.

TALKSHOW
TERAS KITA

Kegiatan
Maret 2023

https://bit.ly/TerasKita_25


Mari Abang/Kakak dan teman-teman kita menghadiri dan 
berdoa bersama-sama setiap hari Selasa pukul 19.00 WIB di 
GMH. Abang, Kakak, dan teman-teman dapat mengirimkan 
topik doa ke CP yang tersedia jika ada topik doa khusus untuk 
kita doakan ya

PERSEKUTUAN 
DOA ALUMNI KMK USU

Pelayanan awal mission trip akan dikerjakan pada tanggal 24- 
26 Maret di daerah Berdikari. Mari doakan supaya klasis GBKP 
tidak berubah hati, doakan daerah berdikari yang akan 
dilayani, doakan tim yang akan mengkoordinir, doakan juga 
sharing pelayan dan semua persiapan, doakan juga kesiapan 
kita. Kiranya melalui pelayanan ini banyak jiwa yang mengenal 
Kristus, diubahkan oleh-Nya dan semakin bertumbuh dalam
iman.

MISSION TRIP
PA KMK USU

Pelayanan ibadah Sekolah Minggu dilaksanakan setiap hari 
Minggu pukul 09.30 WIB di GKPI Jermal III. Selain ibadah 
Minggu, ASM juga mengikuti Minggu Ceria setiap Minggu 
pukul 13.30 WIB di GKPI Jermal III.

MISI JERMAL 
III UJUNG

Kegiatan
Maret 2023



Terima kasih
untuk setiap dukungan

Alumni baik di dalam doa,
yang rindu dilibatkan dalam

setiap kegiatan pelayanan PA
KMK USU, dan yang

berbagian mendukung dana
untuk setiap kegiatan
pelayanan yang telah

dikerjakan selama bulan
Februari 2023. 

 
Tuhan memberkati kita

semuaa..
 

Persekutuan Alumni KMK USU 
mengucapkan:

Shalom!



Mendengar kata tanah subur, kita
diingatkan dengan perumpamaan Tuhan
Yesus tentang penabur, ada benih yang
ditabur di pinggir jalan, tanah berbatu,
semak berduri dan tanah yang baik (Mat
13:1-23). Kita semua mengetahui bahwa
yang menghasilkan buah lebat adalah
benih yang ditabur di tanah yang baik.  

Berdasarkan perumpamaan tersebut kita
menarik pelajaran penting bahwa
kehidupan yang berbuah adalah
kehidupan seorang alumni yang
mendengar dan melakukan Firman Tuhan
dalam seluruh aspek kehidupannya,
ketika di pekerjaan, keluarga, pelayanan
dan kegitan lainnya. Alumni yang tidak
sekedar membaca dan belajar Firman
Tuhan bahkan mengajarkan Firman Tuhan
tetapi alumni yang hidupnya sebagai
kitab Injil yang dapat dibaca oleh orang
lain. Alumni yang terus dan tetap
berpegang pada Firman Tuhan.  

BERBUAH
KEHIDUPAN YANG
Dr. Ir. Surya Abadi Sembiring, M.Si.

Artikel 

Mendengar kata berbuah, pikiran kita
tertuju pada tanaman yang berbuah lebat.
Umumnya, semua kita tentu senang
melihat tanaman berbuah, terutama
tanaman berbuah lebat. Dari sisi pembeli,
beberapa di antara kita membeli buah
bukan di pasar atau mall tetapi ke kebun
buah karena memiliki pengalaman  melihat
tanaman yang berbuah dan memetik buah
langsung dari tanaman tersebut. Dari sisi
petani sebagai produsen, harapan petani
supaya tanaman yang diusahai berbuah
dan memberi keuntungan kepadanya. 

Sebagai Alumni yang mengaku sudah
menerima Yesus sebagai Tuhan dan
Yuruselamat pribadinya (Yoh 1:12), apa
yang kita pikirkan mendengar kata
kehidupan yang berbuah? Untuk
memudahkan kita mengerti kata
kehidupan yang berbuah, kita
membandingkan tanaman berbuah lebat
dengan tanaman yang berbuah sedikit.
Dari sisi dunia pertanian, tanaman
berbuah lebat di tanah subur sedangkan
tanaman yang tidak berbuah lebat di
tanah yang kurang subur. Dengan asumsi,  
faktor lainnya seperti pemeliharaan
tanaman dilakukan dengan baik. 



Kehidupan yang berbuah konteks
Perjanjian Baru digambarkan lewat
perumpamaan pohon anggur pada Yoh
15:1-5, yang menjelaskan kaitan
carang/ranting  dengan pohon. Pada nats
tersebut, digambarkan bahwa ranting
tidak berbuah jika tidak melekat pada
pohon. Sama seperti ranting tidak berbuah
kalau tidak tinggal pada pokok anggur,
demikian halnya ranting sebagai
gambaran orang percaya  tidak berbuah
jika tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus.
Alumni tidak dapat berbuah tanpa
Kristus, oleh karena itu kehidupan yang
berbuah adalah kehidupan alumni yang
terus-menerus memiliki ketergantungan
kepada Kristus, lewat persekutuan pribadi
yang erat dengan Dia.
  
Kehidupan yang berbuah adalah
kehidupan alumni yang menjadikan Yesus
sebagai Tuhan, dengan demikian hidup
alumni dikuasai oleh Roh Kudus (Ef 5: 18)  
dan  menghasilkan buah Roh dalam
hidupnya (Gal 5:22-23).  

Tuhan Yesus menginginkan hidup kita
berbuah banyak, lewat gambaran ranting
yang sudah berbuah dibersihkan-Nya,
supaya lebih banyak berbuah. Di sisi lain,
setiap ranting tidak berbuah dipotong-
Nya. Bagaimana tindakan Allah
membersihkan supaya ranting berbuah
lebih banyak ?  

ArtikelBERBUAH
KEHIDUPAN YANG
Dr. Ir. Surya Abadi Sembiring, M.Si.

Kehidupan alumni yang berbuah tidak
berarti imum terhadap pergumulan dalam
kehidupan ini. Perjalanan iman alumni silih
berganti, ada saat suka, duka, sakit, sehat,
pergumulan silih berganti, kadang seperti
kerikil tajam yang menyakitkan, ada
kalanya berjalan seperti di lembah
kekelaman, tetapi kasih setia Tuhan tidak
berkesudahan (Ratapan 3:22-23).
Kehidupan alumni yang terus
mempercayai janji Tuhan lewat Firman
Tuhan.

Dalam konteks perjanjian lama, kehidupan
yang berbuah digambarkan seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran sungai, yang
menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya dan apa saja
yang diperbuatnya berhasil (Maz 1:1-3).
Gambaran tersebut diberikan kepada
mereka yang tidak bergaul dengan dosa
tetapi yang merenungkan Firman Tuhan
siang dan malam. Implementasi kehidupan
yang berbuah yaitu alumni yang 
 mengasihi Tuhan (Yoh 14:15-21)  dan
alumni yang membenci dosa. 



Kehidupan yang berbuah adalah
suatu proses, lewat kehidupan
alumni menjadi serupa dengan
Kristus.  Menjalani hidup seperti
hidup Kristus, dan memiliki hati
seperti hati yang dimiliki Kristus.
Oleh karena itu, kehidupan yang
berbuah adalah kehidupan yang 
 terus-menerus dikuduskan oleh
Roh Kudus. Tuhan mendidik kita
untuk memahami dan melakukan
kehendak-Nya. Hari ke hari karakter
kita diperbaharui, sehingga hidup 
 kita semakin berkat bagi orang lain
dan untuk kemuliaan Tuhan.  

Dalam anugrah Tuhan Yesus dan
tanda kita mengasihi - Nya lewat
ketaatan kepada Firman Tuhan,
hidup kita berbuah. Dengan kata
lain, kehidupan yang berbuah
adalah kehidupan rohani anak
Tuhan yang terus bertumbuh
dalam iman dan pengenalan  akan
Tuhan Yesus.  Terus setia dan taat
melakukan Firman Tuhan sampai
akhir hidup kita. Semakin berakar di
dalam Kristus, bertumbuh dan
berbuah di dalam Kristus (Kol 2:6-7).  
Tuhan Yesus memberkati.  

ArtikelBERBUAH
KEHIDUPAN YANG
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Misi Jermal 

Kita bersyukur di tahun 2023 ini Tuhan masih mempercayakan alumni untuk dapat
mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya dalam anugerah Tuhan, tiap-tiap
alumni saling mendorong dan mendukung untuk sama-sama melayani Tuhan
dalam ladang misi-Nya

 “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh 
Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan 

sampai selama-lamanya! (Roma 11:36).” 
Terpujilah Tuhan Allah kita yang terus-menerus 
memelihara dan memberkati seluruh pelayanan 

alumni KMK USU terkhusus sepanjang tahun 2022.
 

Pelayanan ASM di GKPI Jermal telah dimulai pada tanggal 29 Januari 2023.
Pelayanan ibadah Sekolah Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.30
WIB di GKPI Jermal III. ASM diajak menyanyikan pujian, berdoa, menghafal ayat
hafalan dan bermain peran melalui renungan mingguan. Jumlah ASM yang hadir
setiap minggunya biasanya sekitar 15-20 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 dan volunteer 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. 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.
Setiap minggu ke-dua di setiap bulannya akan diadakan juga bulan ceria kepada
ASM. 
 



Pelayanan mimbar masih tetap 
dilaksanakan rutin setiap minggu 

ke-2 dan minggu ke-5 oleh alumni 
KMK USU. Bersyukur untuk Minggu 

ke dua Februari, abang kita Patar 
Gultom telah melakukan pelayanan 

mimbar. Kiranya Firman Tuhan 
yang disampaikan menjadi berkat 

bagi jemaat dan nama Tuhan 
semakin dipermuliakan.

Teras Kita 
Mencintai dan dicintai adalah 
kebutuhan setiap manusia. Jika ada 
yang berkata, “aku tidak butuh cinta,” 
maka itu sesungguhnya adalah dusta 
dan orang yang demikianlah, yang 
sangat membutuhkan cinta.

Banyak orang mengalami kegagalan demi kegagalan saat mencintai dan dicintai.
Hal itu membuat banyak orang tidak percaya akan cinta sejati. Benarkah di dunia
ini tidak ada cinta sejati? Benarkah tidak ada satu pribadi pun yang dapat mengasihi
dengan benar dan tulus? Apa itu cinta sejati? Cinta yang bagaimanakah yang
harusnya kita nyatakan kepada orang yang kita cintai? Apa kata alkitab mengenai
cinta? Apakah Allah mencintai manusia yang jahat dan berdosa? Bagaimana cara
Allah mencintai manusia? Masihkah berlaku berkorban untuk cinta?

Adapun topik Talkshow Teras Kita di Februari adalah mengenai “Cinta” yang
bertemakan “Mencintai Hingga Terluka,” dengan narasumber Pdt. Pardi
Sihombing, M.Th. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan di mana acara talkshow ini
berjalan lancar yang diikuti oleh 32 partisipans di Zoom, dan Youtube, serta di Kafe
sebanyak 21 orang. Melalui Talkshow ini, pemuda-pemudi dibukakan bahwa cinta
sejati hanya ada pada Tuhan Yesus. 



Dia mencintai kita bukan hanya sampai terluka, bahkan sampai mati di kayu salib.
Allah melakukannya karena Dia sendiri adalah kasih itu. Tidak ada satu pun kasih di
dunia yang dapat disejajarkan dengan kasih-Nya.

Teras Kita juga memiliki website yang dapat diakses kapanpun untuk mencari tahu
kegiatan apa saja yang telah 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. Untuk ikut serta dalam pelayanan ini dapat menghubungi staf Misi. Teras Kita
juga memiliki renungan yang dibagikan di WA Group dan Instagram yang dapat
diakses melalui Instagram @teraskita2020.

Misi  
Tim juga tetap melaksanakan 

pelayanan rutin mingguan dan 
tetap melakukan pelayanan ke 

Betaet dan sekitarnya serta 
melakukan kerja sama dengan 

gereja GKPM Betaet dan 
pagarannya dalam pelayanan 
gereja. Pelayanan rutin yang 
masih dilaksanakan oleh Tim 

adalah melayani anak asrama 
dalam ibadah dan belajar 

Firman Tuhan.

Mentawai  

https://teraskita2020.com/


Tim juga mengajar les untuk anak-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. 

Tim juga melaksanakan kunjungan keluarga,
melakukan ibadah kaum ibu dan pembinaan
untuk kaum ibu. Tim melakukan ibadah, jam
doa (persekutuan doa) dan kelompok kecil
kepada kaum muda untuk menjangkau remaja
dan kaum muda/i. Pada hari Minggu tim
melayani sekolah Minggu, Minggu Ceria dan
ibadah umum. Tim juga membagikan firman
Tuhan dan konseling 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. 

Tahun ini kedua staf Mentawai melayani di
daerah berbeda karena demand yang tinggi
untuk melayani. Satu di daerah Betaet dan
satu lagi di Muara. Kiranya Tuhan menolong tim
dan setiap jemaat yang dilayani untuk terus
bertumbuh dan mengasihi Kristus.

Misi  Pendidikan
Salah satu misi pendidikan yang telah didoakan dan direncanakan PA KMK USU
adalah pendirian PAUD-TK. Bersyukur untuk perintisan dan doa yang masih berjalan
bagi misi pendidikan ini dan saat ini sedang dalam tahap persiapan dan proses
pembangunan. 



Setelah hampir setahun melakukan survei di berbagai tempat di pulau Nias oleh tim di
sana untuk pendirian PAUD/TK, sangat disayangkan bahwa lokasi, keadaan dan
jumlah anak-anak tidak memadai. Akhirnya, tim memutuskan untuk membangun
PAUD-TK di Jermal III Ujung dan di Mentawai. 

Pembangunan PAUD/TK di Jermal sedang dalam proses pembangunan
(menimbun dan meratakan tanah) sedangkan di Mentawai, sedang dalam proses
perintisan. Mari sama-sama berdoa untuk misi ini terkhusus untuk pencarian pekerja
dalam membangun ruangan PAUD/TK. 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. Doakan
juga untuk proses promosi dan pencarian siswa.

Bukti dari orang-orang yang percaya adalah bersaksi dan melayani. PA KMK USU
melakukan pelayanan ke luar, ke desa-desa dan gereja-gereja yang sangat
membutuhkan pelayanan. Rencana di tahun ini, Mission Trip akan dilakukan sekali
dalam dua bulan.

Bersyukur untuk komunikasi dan pertemuan yang telah dilakukan ke beberapa klasis
di GBKP yaitu klasis Kampung Lalang, klasis Sibolangit, klasis Barus Sibayak, dan
klasis Medan Kuta Jurung. 

Pelayanan awal mission trip akan dikerjakan pada tanggal 24-26 Maret. Mari doakan
supaya klasis-klasis ini tidak berubah hati, doakan daerah berdikari yang akan
dilayani, doakan tim yang akan mengkoordinir, doakan juga sharing pelayan dan
semua persiapan, doakan juga kesiapan kita. Kiranya melalui pelayanan ini banyak
jiwa yang mengenal Kristus, diubahkan oleh-Nya dan semakin bertumbuh dalam
iman.

Mission Trip



Kamu Tahukah 

Salah satu indikator yang umum digunakan dalam melihat keberhasilan sebuah
gereja lokal adalah jumlah persentase jemaat yang melayani, tidak terkecuali para
generasi muda. Bagaimana keterlibatan kaum muda di Indonesia dalam pelayanan
di gereja? Apakah keterlibatan tersebut mempengaruhi aspek spiritualitas
pribadinya?

Untuk menjawab hal tesebut, mari kita melihat hasil survei Bilangan Research
Center (BRC) yang berjudul Spiritualitas Generasi Muda Kristen di Indonesia. Pada
tahun 2018, BRC telah melakukan survei terhadap 4.095 generasi muda Kristen
(15 – 25 tahun) yang tersebar di 42 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Hasil survei mengatakan bahwa 7 dari 10 generasi muda Kristen di Indonesia yang
rutin beribadah terlibat dalam pelayanan. Rata-rata mereka melayani sebagai
pengurus kaum muda, tim pujian dan penyembahan, tim pelayanan musik,
penerima tamu, kolektan, dan panitia beberapa acara besar gereja. Persentase
perempuan yang melayani di gereja lebih banyak dari pada laki-laki. Jika dilihat
berdasarkan wilayah, Sulawesi memiliki persentase terbesar (73.9%) dalam hal
tingkat partisipasi, sedangkan yang paling sedikit adalah Jabodetabek (61.9%).

Kembali pada pertanyaan utama, apakah keterlibatan dalam pelayanan tersebut
mempengaruhi spiritualitas mereka? Mari kita lihat implikasinya pada
kemungkinan untuk bersaksi dan membimbing pertumbuhan kerohanian orang
lain. Mereka yang terlibat dalam pelayanan 47% lebih mungkin untuk bersaksi
tentang Yesus dan mengajak untuk ikut Yesus dibandingkan dengan yang hanya
rutin beribadah. Selain itu, mereka juga 26% lebih mungkin untuk membimbing
dan menolong pertumbuhan kerohanian orang lain.

Pentingnya Keterlibatan Kaum 
Pemuda dalam Pelayanan 

Keikutsertaan dalam pelayanan juga berdampak positif pada kedisiplinan rohani.
Mereka cenderung 4 kali lebih mungkin untuk membaca Alkitab secara rutin dan 3
kali lebih mungkin untuk mengambil waktu berdoa (selain makan dan tidur) secara
rutin. Standar rutin yang dimaksud dalam survei ini adalah minimal 3 kali dalam
seminggu.



Kamu Tahukah 

Gereja
Gereja adalah pihak yang paling mempengaruhi remaja untuk ikut tidaknya dalam
pelayanan. Kaum muda yang merasa bahwa gereja mendorong untuk terlibat
pelayanan akan cenderung 1.6 kali lebih mungkin untuk terlibat pelayanan. Mereka
yang punya mentor juga 1.4 kali lebih mungkin untuk melibatkan diri dalam
pelayanan.

Selain dorongan secara aktif yang diberikan oleh gereja, ada juga mereka yang
tergerak karena mendapatkan manfaat dari gereja itu sendiri. Mereka yang
menemukan teman sejati (komunitas) akan cenderung 1.4 kali lebih mungkin
untuk ikut melayani. Sedangkan mereka yang mendapatkan manfaat dari
program-program gereja, baik itu khotbah hari Minggu, Bible Study, seminar,
maupun diskusi akan 1.3 kali lebih mungkin untuk terlibat dalam pelayanan
dibandingkan dengan yang tidak mendapat apa-apa.

 Orang Tua
Orang tua sebagai lingkungan terkecil dan role model juga cukup berpengaruh
bagi generasi muda untuk aktif dalam pelayanan di gereja. Mereka yang
orangtuanya sangat rajin beribadah akan 1.4 kali lebih mungkin untuk terlibat
melayani, sedangkan mereka yang ayahnya sangat aktif dalam pelayanan
cenderung 1.3 kali lebih mungkin untuk aktif melayani. Selain itu juga mereka yang
spiritualitasnya dibimbing dengan baik oleh orangtuanya akan cenderung 1.2 kali
lebih mungkin untuk ikut pelayanan. Dalam survei tidak ditanyakan keaktifan ibu
dalam pelayanan, sehingga tidak dapat dilihat dampaknya.

Berdasar hasil survei tersebut dapat dikatakan bahwa keterlibatan kaum muda
dalam pelayanan di gereja berpengaruh sangat signifikan terhadap kehidupan
spiritualitas. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk mempertahankan dan
meningkatkan persentase keterlibatan tersebut. Lalu, hal-hal apa saja yang dapat
membuat kaum muda ikut dalam pelayanan di gereja? Jika dikelompokkan,
terdapat 2 faktor utama yang secara cukup signifikan dapat membuat kaum muda
yang rutin ke gereja untuk ikut dalam pelayanan, yaitu gereja dan orang tua.

Sumber: Bilangan Research Center (BRC)



KTB Alumni

Untuk tetap terpaut dalam Firman dan Doa setiap hari bukanlah hal yang mudah.
Selain menuntut komitmen yang kuat setiap hari, kita juga disibukkan dengan
pekerjaan di kantor, di rumah mengurus rumah dan anak-anak, arisan STM,
kegiatan Gereja, dan kegiatan lainnya. Tanpa waktu khusus berdiam diri dalam
Firman dan Doa, sangat sulit kita menikmati hadirat Allah di dalam semua
kesibukan kita. 

Jika demikian bagaimana kita dapat
menjadi teladan melalui profesi kita?
Bagaimana tetap menjadi garam dan
terang yang membawa dampak bagi
sesama? 

Kita harus menjadi berkat bagi sesama di
samping kita harus menjadi berkat bagi
jiwa kita sendiri. Jiwa kita menantikan
Allah, menanti rasa aman dan puas yang
Allah tawarkan. Dan di waktu yang sama
kita juga harus menyalurkan berkat-
berkat tersebut kepada orang lain.
Tentulah hal ini meminta komitmen yang
sungguh-sungguh kepada Allah dalam
belajar Firman dan Doa bersama.



Kita harus melihat hal ini sebagai 
hal yang sentral dari jajaran 
aktivitas kita setiap harinya 
sehingga kita dapat percaya 
bahwa apapun yang kita 
kerjakan dan di mana pun kita 
tetap memberi yang terbaik dan 
memuliakan Allah. 

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.

Daftar KTB Alumni
https://bit.ly/KTBPAKMKUSU

KTB Pasutri
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. 

https://bit.ly/KTBPAKMKUSU


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. Mari doakan untuk KTB Pasutri agar tetap berjalan yaa!

Daftar KTB
Pasutri

https://bit.ly/KTBPAKMKUSU

Persekutuan Doa

Persekutuan antara orang percaya dibangun di atas dasar persekutuan
dengan Allah. Relasi vertikal dengan Allah menentukan relasi horizontal
antar orang percaya. Tatkala dua sisi relasi ini terbangun dengan baik,
persekutuan komunitas Kristiani akan diwarnai dengan sukacita yang penuh.

Di dalam doa kita belajar untuk berserah dan
bergantung kepada Tuhan, sebab Pribadi
yang kepada-Nya kita berdoa adalah Allah
yang berdaulat. Di dalam doa yang baik kita
akan terus mengucap syukur. Orang yang
mengucap syukur akan selalu melihat rahmat
Tuhan yang limpah sehingga ia rindu
membagikannya kepada orang lain di dalam
rupa-rupa pelayanan.

https://bit.ly/KTBPAKMKUSU


Persekutuan ini dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 19.00 WIB di Global
Mission House baik dalam bentuk jam doa dan sharing firman. Untuk Alumni
yang berada di luar Medan juga dapat mengikuti persekutuan doa ini dengan
bergabung melalui zoom. 

Topik-topik doa yang kita doakan dalam persekutuan doa ini, yaitu suku-suku
yang terabaikan, alumni-alumni yang melayani sebagai Missionaris/fulltimer,
Global Mission House, pelayanan misi PA KMK USU, pelayanan mahasiswa, dan
topik doa pribadi alumni yang telah dikirimkan kepada kita untuk didoakan
bersama.

Mari sahabat alumni KMK USU bersama-sama menghadiri persekutuan doa
alumni KMK USU yang kita adakan setiap hari Selasa. Sahabat alumni yang
rindu didoakan secara khusus dapat mengirimkan topik doa ke CP yang
tersedia ya :)

Hatiku mengikuti firman-Mu: ”Carilah wajah-Ku”;
maka wajah-Mu kucari, ya TUHAN.

 

Mazmur 27 ayat 8



Kita bersyukur karna kita dapat berdiskusi bersama adik-adik pengurus
pelayanan mahasiswa pada Minggu, 12 Februari 2023 di GMH melalui kegiatan
Ramah Tamah Alumni bersama mahasiswa. Adapun tujuan pertemuan ini
diadakan agar kiranya tetap terjalin kesatuan hati kita (alumni bersama
mahasiswa) untuk senantiasa bergandengan tangan dalam hal pencapaian
visi KMK USU. Kegiatan ini juga diadakan sebagai bentuk persekutuan yang
baik antar alumni dan mahasiswa dalam hal mendukung pelayanan mahasiswa
KMK USU.

Bersyukur acara berjalan dengan baik, acara ini diawali dengan mengadakan
Ibadah singkat, sharing firman oleh kak Tuty Pardede lalu dilanjutkan dengan
berbagi kondisi pelayanan mahasiswa oleh adik-adik koordinasi UKM KMK USU.
Kita bersyukur untuk kehadiran alumni dan mahasiswa, bersyukur karna kita
dapat berdiskusi bersama, memberikan saran untuk kondisi yang telah
dibagikan. Kiranya pertemuan ini memberikan dampak yang baik bagi adik-
adik mahasiswa, terjalin hubungan yang baik dengan mahasiswa dan setiap
alumni boleh semakin berbagian untuk terus mendampingi pelayanan
mahasiswa KMK USU.

Ramah Tamah
Alumni Bersama Mahasiswa



Terpujilah Tuhan yang menyertai pelayanan KMK USU dari 
generasi ke generasi. Kita bersyukur diberi anugerah oleh-Nya untuk 
menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah kampus lewat visi yang 

Dia taruhkan di dalam pelayanan UKM KMK USU. Bersyukur 
kepada Tuhan yang masih menggerakkan hati setiap pelayan untuk 

mengerjakan visi yang Dia beri.
 

Kita bersyukur pada awal Februari lalu adik-adik pengurus pelayanan mahasiswa
se-USU telah dibekali sebelum mengerjakan pelayanan selama satu tahun ini.
Pembekalan pengurus ini dilaksanakan selama dua hari yang bertempat di
Global Mission House. Mari berdoa agar kiranya melalui pembekalan ini
memberikan pertumbuhan yang baik dan komitmen bagi mereka dalam
mengerjakan pelayanan.

Mahasiswa KMK USU

Pelayanan

Kita bersyukur untuk pemaparan program Semester A 2023 Se-USU dan di UP
yang telah dilaksanakan. Berdasarkan pertemuan Koordinasi UKM KMK USU
bersama Koordinator dan Wakil Koordinator 14 Unit Pelayanan sebagai
fungsional Koordinasi UKM melakukan analisis kondisi pelayanan se-USU. Dari
kondisi yang telah dianalisis dalam pelayanan mahasiswa, 

1. Pertemuan UKM/KWK



maka disepakati adanya sebuah arahan untuk menyamakan gerak dan semangat
dalam mengerjakan pelayanan satu tahun ini. Adapun arahan yang akan
dikerjakan oleh setiap komponen pelayanan UKM KMK USU 2023 adalah:
“Kelompok Kecil yang Dinamis”.

Berdasarkan hasil analisis kondisi 14 UP pada pertemuan komisi pembinaan se-
USU, didapati bahwa transfer visi menjadi kondisi prioritas yang perlu
diperhatikan se-USU dikarenakan transfer visi kelompok kecil tidak baik. Dari
687 AKK potensial semester B 2022, hanya 16 % (110 orang) CPKK yang diproses
dan 7 orang PKK yang diutus di semester B. Di mana didapati ada kendala dari
PKK yang kurang berjuang memperlengkapi adiknya dan AKK yang belum mau
memberi diri menjadi PKK. Jika kondisi ini tidak serius diperhatikan maka akan
mempengaruhi pengerjaan misi untuk pencapaian visi. Oleh sebab itu,
disepakati untuk mengadakan 1 kali ibadah pengisian se-USU dengan topik
Transfer Visi Kelompok Kecil untuk mengisi AKK dan PKK untuk tetap
menghidupi visi kelompok kecil.

2. Pertemuan Komisi Pembinaan

Dengan poin penekanan, sebagai berikut:
Kelompok Kecil memiliki Kontinuitas yang Baik 
Parameter : Sesuai dengan jumlah minggu efektif pelayanan (sem. A ≥11 minggu
efektif)
Kelompok Kecil memiliki Transfer visi yang baik
Parameter : 1 KK TP potensial menghasilkan minimal 1 PKK

3. Pertemuan Komisi Kebaktian

Berdasarkan dari hasil pertemuan komisi 
kebaktian se-USU yang telah dilaksanakan 
maka atas kesepakatan akan mengadakan 
kebaktian se-USU sebanyak satu kali. 
Kegiatan ini dilatarbelakangi kondisi 
kontinuitas kelompok kecil KMK USU yang 
tidak berjalan dengan baik.



Berdasarkan dari hasil pertemuan komisi doa se-USU yang telah dilaksanakan
maka atas kesepakatan dari komisi doa se-USU akan mengadakan jam doa dan
pengisian komponen pelayanan se-USU. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh
adanya kerinduan untuk berdoa bersama-sama bagi pelayanan UKM KMK USU
serta diisi terkait filosofi pelayanan mahasiswa untuk menumbuhkan rasa
kepemilikan terhadap pelayanan mahasiswa.

4. Pertemuan Komisi Doa

Berdasarkan hasil pertemuan komisi peralatan se-USU untuk bagian usulan
kegiatan se-USU dari komisi peralatan tidak ada dan dikembalikan untuk
dikerjakan di UP. Kondisi pengurus saat ini banyak yang baru melayani sebagai
komisi peralatan. Komisi peralatan akan mengadakan kebersihan ruang
peralatan dan kegiatan kopral se-USU dengan tujuan mengenal satu sama lain,
mengetahui peralatan dan memahami teknis mempersiapkan peralatan.

5. Pertemuan Komisi Peralatan

Dalam pertemuan UKM dan KWK juga telah dibahas unit pelayanan yang
diperhatikan di sepanjang semester ini. Adapun UP yang diperhatikan, yaitu UP
FISIP, UP FEBD3, UP FIB,UP PSIKOLOGI.

Abang, Kakak, dan teman-teman mari terus berdoa bagi pelayanan mahasiswa,
mari berdoa agar melalui KMK USU banyak jiwa-jiwa pada akhirnya percaya
kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruslamatnya.

Unit Pelayanan yang Diperhatikan 

Mari berdoa...



Kondisi Peralatan Studio PA KMK USU

Bersyukur pada bulan Februari 2023 tepatnya pada hari Rabu dan Jumat, 22 & 24
Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan seluruh inventaris studio PA KMK USU.
Didapat ada 3 gulung kabel jack yang tidak berfungsi karena lepasnya sambungan
kabel ke kepala jack dan sudah dilakukan perbaikan. Tidak hanya dilakukan
pemeriksaan tapi juga dilakukan pemasangan label nama pada setiap peralatan
studio PA KMK USU. Bersyukur pengerjaan pemeriksaan dan pelabelan peralatan
dapat berjalan dengan baik.

Pada bulan Februari 2023 peralatan telah dikoordinir dengan baik. Peralatan yang
dipinjamkan ke pelayanan mahasiswa juga masih dalam kondisi baik diberikan maupun
dikembalikan. Yang telah meminjam peralatan studio PA KMK USU adalah UKM KMK USU,
UKM KMK USU UP FP, UKM KMK USU UP FHut, UKM KMK USU UP FKM, PA KMK FP USU.
Peralatan yang dipinjam digunakan untuk kegiatan Pemaparan Program UKM KMK USU
maupun Unit Pelayanan serta kegiatan Ibadah pengutusan pengurus baru. Dalam
peminjaman juga disertai dengan surat peminjaman.

Pada akhir bulan Februari 2023 telah dimulai pengerjaan untuk membuat ruangan
studio PA KMK USU di gedung Global Mission House. Pengerjaan belum selesai
dan ditargetkan pada minggu kedua bulan Maret 2023 ruangan sudah dapat
digunakan. 

Ruangan dan Peralatan Studio PA KMK USU

Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 telah dikerjakan kegiatan Talkshow
Muda-Mudi Gereja Eps.24 yang dilaksanakan di Delicious Cafe. Bersyukur kegiatan
dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang serius yang terjadi.
Persiapan peralatan dimulai dari pukul satu siang hingga satu jam sebelum
kegiatan dimulai. Sangat bersyukur seluruh peralatan yang digunakan dapat
berfungsi dengan baik. Meskipun ada sedikit masalah pada perangkat jaringan data
internet yang digunakan. 

Persiapan Peralatan dan Live Streaming Talkshow Muda-Mudi Gereja Eps.24

Peralatan 
 dan Studio 



Bersyukur juga pada bulan Februari 2023 juga
telah dikerjakan pengambilan video untuk
dimasukkan dalam video renungan singkat.
Juga telah dipublikasi video renungan yang
dibawakan oleh alumni kita. Pengerjaan editing
dan publikasi berjalan dengan baik. Media yang
digunakan untuk publikasi video, yaitu
YouTube dan Instagram PA KMK USU.

Untuk mendukung kemaksimalan live
streaming juga dilakukan pengerjaan berupa
mendesain tampilan layar supaya terlihat lebih
baik dan menarik untuk disaksikan secara
online serta penjadwalan pada platform Zoom
Meeting. Bahan-bahan lunak yang disipakan
berupa desain cover, background, ending,
subtitle, thumbnail.

Bagi Sahabat Alumni dan Adik-adik Mahasiswa
KMK USU yang ingin menggunakan peralatan
studio PA KMK USU dapat menghubungi PJ
Studio (Warsein Sitohang – 081260305504)

Jaringan pada perangkat tidak terlalu kuat
untuk melakukan streaming. Solusi yang
dikerjakan pada saat itu adalah menggunakan
Hotspot jaringan dari Handphone. Puji Tuhan
akhirnya streaming dapat berjalan lancar dan
peserta online dapat mengikuti dengan baik
hingga akhir.



 
Bercerita apalagi ya tentang GMH 

ini? heheheh..
 

Shalom kakak abang teman-teman 
alumni KMK USU. Sugguh karena 

pertolongan Tuhan kita ada 
sebagaimana sekarang ini. Terima 

kasih untuk setiap doa dan 
dukungan yang terus ada untuk 

GMH ya kak, bang, dan teman- 
teman.

Global 
MissionHouse

Pembangunan GMH kita yang sekarang masih belum selesai. Masih akan kita
lanjutkan di waktu yang tepat tahun ini atau kapan pun itu. Sembari itu, kita
akan mengurus kelengkapan administrasi GMH kita yaitu pengurusan balik
nama tanah yayasan kita ini.

Kita dukung dalam doa dan dana ya kak bang. Karena pengurusan balik nama
ini juga memerlukan biaya yang cukup besar seperti halnya biaya pajak PPH,
BPHTB dan lainnya sesuai kebutuhannya nanti. Dan sebagai tambahan
informasi nilai PBB tanah yayasan kita ini tahun lalu sebesar Rp. 2.433.708,-.
Kita doakan ya kakak abang sekalian. 😇

Demikianlah warta bulan ini ya kakak abang.. lebih lanjut boleh menghubungi
by WA di 0821-7422-3472.

Terima kasih Tuhan memberkati 



Doakan Mari kita 

Tetap kita berdoa untuk proses balik
nama tanah Yayasan kita ini supaya
lancar. (Balik Nama belum diurus
setelah pembelian pada tahun 2018).
Kita doakan proses administrasi
perubahan Organ yayasan yang baru
supaya segera diproses. Karena hal
ini berkaitan dengan apa yang akan
dikerjakan ke proses balik nama. Kita
doakan untuk segalanya administrasi
dan dana yang dibutuhkan.
Kita berdoa untuk pembayaran SPPT
PBB tahun 2020-2022 tanah
Yayasan ini juga berjalan dengan
lancar.
Kita berdoa untuk kelanjutan
pembangunan GMH ini. Pengecoran
ke gawang 5 dan membangun lantai
selanjutnya. Taksasi dana yang
dibutuhkan sebesar 1,1 M an kurang
lebih.

Kita berdoa untuk alumni KMK-
USU di mana pun berada, Tuhan
berkati. Alumni yang mencari
pekerjaan, mencari teman hidup
dan merindukan keturunan Tuhan
berikan tepat pada waktuNya. 
Kita berdoa untuk alumni KMK-
USU yang sudah bekerja yang
memiliki usaha dan sebagainya
Tuhan berkati dan Tuhan tuntun
untuk mendukung pembangunan
GMH kita ini sesuai kehendak-Nya.
Kita doakan pengembalian
pinjaman lunak supaya segera kita
kembalikan.
Kita bersyukur untuk alumni yg
berespon baik tentang sharing
GMH. Mari kita doakan kesehatan
dan rejeki alumni-alumni tersebut
supaya Tuhan pelihara dan Tuhan
cukupkan. Kita doakan juga setiap
alumni yang menyatakan akan
mendukung GMH di kemudian
hari, supaya tetap mengingatnya
dan mendoakan GMH selalu.

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

Mandiri
1060014892916 
a.n Persekutuan Alumni 
Kebaktian Mahasiswa Kristen

Dukung Mari kita 



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

Saldo akhir Januari 2023 62.293.721

Dukungan masuk Februari (70 
orang/tim)

36.328.124

Pengeluaran (4.154.900)

Saldo akhir Februari 2023 94.468.524

Warta
Keuangan GMH

Grup Spartan: Dari grup tertentu (yang bukan pribadi). Contohnya: UKM KMK USU, Grup stambuk/KTB tertentu, 
perusahaan dll

NN: -Nama/fakultasnya tidak diketahui sama sekali 
-Nama diketahui tetapi fakultas/kontaknya tidak diketahui



PA KMK FP
Doakan Alumni KMK FP & FHut agar selalu
berintegritas di dalam bekerja
Doakan Alumni KMK FP & FHut supaya selalu
menjadikan Firman sebagai pedoman hidupnya
Doakan alumni KMK FP & Fhut agar selalu
menjadikan penginjilan dan misi sebagai gaya hidup
Doakan alumni KMK FP & Fhut yang sedang menanti
pasangan hidup agar Tuhan berikan pada waktunya
Doakan alumni yang sudah berkeluarga dan sedang
menanti keturunan agar Tuhan berikan juga pada
waktunya
Doakan Pengurus Persekutuan Alumni KMK FP &
Fhut agar tetap semangat mengerjakan
pelayanannya

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Topik Doa Persekutuan 
Alumni se-USU

PA KMK FIB
Mari berdoa untuk alumni baru yang bergumul dalam pencarian pekerjaan, kerinduan bisa
tetap di medan agar tetap komit mendampingi pelayanan mahasiswa
Mari berdoa untuk alumni Pasutri agar tetap memelihara rumah tangganya, senantiasa
bertumbuh, takut akan Kristus sehingga terus menjadi berkat
Mari berdoa untuk alumni yang bergumul dalam menanti pasangan hidup dan keturunan
tetap berpengharapan dalam Kristus.
Mari berdoa untuk ibadah alumni yang direncanakan akan diadakan pada hari minggu tanggal
2 April 2023 pukul 16.00 WIB di rumah alumni, dengan pembicara Bang Patar Gultom, dan
Tema "Sehati Bergerak Bermisi".
Mari berdoa untuk kesehatan alumni agar semakin maksimal bekerja dan melayani, doakan
terkhusus untuk Kak Corry yang masih dalam masa pengobatan 3 bulan.
Mari berdoa agar alumni semakin digerakkan terlibat dalam pelayanan, baik di gereja,
persekutuan alumni FIB, se-USU dan pelayanan yang lainnya serta tetap rindu bertumbuh
dalam KTB.
Mari berdoa agar alumni FIB tetap rindu memperhatikan dan mendukung pelayanan
mahasiswa, baik melalui doa, ide dan juga dana.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PA KMK FMIPA
Rencana pergantian pengurus
PA KMK FMIPA, masih dalam
proses sharing dengan alumni-
alumni dan pengurus yang
lama, kiranya Tuhan sediakan
orang-orang yang rindu
memberi diri 
HpdT alumni agar tetap terjaga 
Kehidupan alumni baik dalam
pekerjaan, keluarga dan
lingkungan sekitar, agar
senantiasa berdampak 

1.

2.
3.

KOLUMNI FISIP
Doakan setiap alumni yang sedang sakit, Tuhan
sembuhkan dan pulihkan; yang sedang bergumul
dalam penantian pekerjaan, teman hidup, keturunan
atau yang lainnya, agar senantiasa berserah kepada
Tuhan dan setia berdoa
Doakan pengurus alumni agar bersatu hati dan tetap
mengerjakan bagiannya
Doakan setiap alumni FISIP di manapun, tetap
mengerjakan bagiannya sebagai orang-orang yang
telah mengenal kasih karunia Allah dan tetap
berdampak di tengah keluarga, gereja, lingkungan
kerja, sekitar dan Bangsa & Negara

1.

2.

3.



"Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan
puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya! Sebab TUHAN itu baik, kasih
setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun”. (Mazmur 100:4-5).

Dalam segala hal, Allah menghendaki agar setiap kita selalu bersyukur. Meskipun terkadang dari
kaca mata kita, kita tidak bisa melihat sesuatu hal yang bisa disyukuri dari keadaan yang sedang
kita alami. Tetapi jika kita merenungkan, seburuk apapun keadaan yang sedang kita alami kita
akan tetap melihat bahwa Allah tetap memampukan kita untuk melalui keadaan tersebut, Allah
tetap bekerja di dalam-Nya, sebab Ia baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Hal inilah
yang terus menjadi pegangan bagi setiap kita alumni dalam mengerjakan visi Allah melalui
pekerjaan/bagian kita masing-masing. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan juga
khususnya untuk setiap alumni psikologi yang terus setia mengerjakan panggilan. Mari doakan
supaya kedepannya setiap alumni psikologi juga dapat mengerjakan panggilan dengan baik
sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kondisi zaman sekarang ini menyebabkan semakin banyaknya
orang yang membutuhkan bantuan psikolog, namun tenaga psikolog yang ada di Indonesia
masih belum memenuhi secara kuantitas. Untuk itu mari doakan agar alumni psikologi yang
sedang bergumul untuk melanjutkan profesi diteguhkan dan bisa melanjutkan pendidikan
profesi psikologi. Mari juga doakan alumni yang sedang bekerja di dunia pemerintahan atau
swasta maupun mandiri tetap menjaga integritas dan semakin berdampak, sehingga nama Allah
dipermuliakan. Terima kasih atas topangan doa dari rekan-rekan alumni. 

PA KMK FEBD3
Doakan pelayanan yang dikerjakan setiap alumni di ladang masing-masing
Doakan setiap orang yang dilayani dalam misi yang dikerjakan masing-masing alumni, agar
mereka percaya kepada Kristus 
Kesatuan hati pengurus
Pelayanan Kak Anny secara khusus di Wamena Papua, agak tetap diberi kesehatan dan
keamanan, semoga tidak terjadi lagi kerusuhan disana, mengingat target mereka para
pendatang atau suku asing dan daerah Kak Anny melayani merupakan daerah konflik, supaya
adik-adik yang dilayani semakin memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, dan Tuhan
mencukupkan kebutuhan dana pelayanan di sana.

1.
2.

3.
4.

Topik Doa Persekutuan 
Alumni se-USU

PA KMK FKG
Bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada Alumni dan keluarga sepanjang bulan-bulan yang
lalu
Berdoa untuk Alumni agar disiplin dalam saat teduh dan membaca Alkitab supaya semakin
bertumbuh dewasa dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan
Berdoa untuk Alumni agar semakin memiliki semangat melakukan pekerjaannya seperti
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, menjadi garam dan terang 
Berdoa untuk alumni-alumni yang sedang bergumul untuk pekerjaan, kiranya segera
mendapatkan pekerjaan yang sesuai, yang bergumul buat Teman Hidup, Tuhan segera
pertemukan
Berdoa untuk Pelayanan Alumni FKG USU dimanapun kiranya Tuhan terus memberkati
Berdoa untuk Alumni yang sedang dalam kondisi sakit kiranya Tuhan memberi kesembuhan,
yang sehat, senantiasa dijagai dalam kesehatan.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

ALUMNI PSIKOLOGI



YAYASAN INIKRIS
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 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 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 kepada alumni
Berdoa untuk rencana kegiatan INIKRIS beberapa bulan ini supaya Tuhan berkenan
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4.

5.

6.

Topik Doa Persekutuan 
Alumni se-USU

PA KMK FT (PAKTU)
Doakan setiap Alumni Teknik tetap menjaga HPdT.
Doakan setiap Alumni Teknik dalam Manajemen diri terhadap keluarga, pelayanan, pekerjaan,
lingkungan agar terorganisir dengan baik.
Berdoa untuk setiap Alumni Teknik terus menjadi berkat dan tetap berdampak bagi banyak
orang di lingkungan sekitarnya dan Tuhan cukupkan untuk segala kebutuhannya.
Doakan kesatuan hati setiap Pengurus dalam mengerjakan bagiannya.
Doakan Pelayanan UP FT dalam setiap pelayanan yang dikerjakan.
Berdoa untuk setiap Alumni Teknik yang menantikan Pekerjaan dan Teman Hidup tetap setia
mendoakan.
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PA KMK USU
Bersyukur untuk setiap kegiatan yang sudah dikerjakan selama bulan Februari lalu, yaitu
Persekutuan Doa Alumni tiap Selasa, Pelayanan Sekolah Minggu Jermal, Pelayanan Mimbar
Jermal (minggu ke-2), Pelayanan Misi Mentawai dan Teras Kita (Penjangkauan Muda/i
Gereja), kiranya alumni yang mengikuti dan terlibat, semakin diingatkan dan dimotivasi
untuk mengerjakan bagiannya dimanapun dan orang-orang yang dilayani dapat mengenal
Tuhan dengan benar dan bertumbuh 
Doakan untuk setiap kegiatan yang akan dikerjakan selama bulan Maret, kiranya boleh
dikerjakan dengan baik dan Tuhan senantiasa dipermuliakan. Doakan juga untuk setiap
kebutuhan dana yang dibutuhkan senantiasa Tuhan cukupkan melalui alumni-alumni yang
terbuka mendukung dalam dana dan semakin banyak alumni yang rindu untuk dilibatkan
dalam setiap pelayanan 
Doakan Hubungan dengan Pelayanan Mahasiswa, agar terjalin dengan baik, alumni-alumni
rindu terlibat kembali untuk mendampingi pelayanan mahasiswa, setidaknya di UP nya
masing-masing (dengan tetap melihat batasan-batasannya), dan sebaliknya Mahasiswa
tetap terbuka & banyak belajar 
Doakan Pelayanan Misi Mentawai dan 2 orang staff yang ada disana (1 orang di Betaet dan 1
orang di Muara) untuk kesehatan, semangat, kecukupan dana pelayanan, dan orang-orang
yang dilayani (anak-anak hingga orangtua) 
Alumni KMK USU dimanapun berada, tetap mengingat Kasih Tuhan, tetap melayani, jadi
berkat di Keluarga, tempat kerja, gereja, lingkungan masing-masing bahkan Bangsa &
Negara. 
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1050014760908
a.n. Yayasan Persekutuan Alumni Kebaktian Mahasiswa Kristen

0946588111
a.n. Persekutuan Alumni Kebaktian Mahasiswa Kristen

Warta Keuangan
Operasional

 
Sahabat Alumni, 

mari dukung 
pelayanan kita 

dalam doa, daya 
dan dana. 

Dukungan dana 
dapat dikirim 

melalui rekening 
berikut ini:

Abang Kakak 
terima kasih 

sudah 
mendukung 

setiap 
pelayanan kita 
di dalam dana. 
Kiranya Tuhan 

terus 
mencukupkan 
dan menyertai 

kita semua..

No Operasional
Februari 2023

Pengeluaran Pemasukan  

  Dana Perintisan PAUD              
6.600.000

 Saldo Awal              
9.182.129

1 Keperluan Sekretariat 1.192.100   

2 Kebutuhan Pelayanan 533.100   

3 Honorarium Staff (5 Orang) 15.100.000   

4 Kebutuhan Kantor 888.431 389.157  

5
PP, US & Komitmen

  Bulanan Alumni (34 orang)
 21.986.000  

6 Dana Misi 5.647.500 1.445.000  

7 Dukungan Kasih 1.719.000   

 Total 25.080.131 23.820.157  

  Saldo            7.922.155

  Dana Perintisan PAUD            
6.600.000

 Operasional Pelayanan            
1.322.155



YOUTUBE

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.  

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.. :D

klik foto untuk menuju website

YOUTUBE PA KMK USU
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YOUTUBE PA KMK USU

Hampir semua anak-anak Tuhan akan menjauhkan diri dari dosa perzinahan,
pencurian dan pembunuh, namun orang-orang percaya sangat rentan dengan
yang namanya perselisihan dan pertengkaran.

Tidak heran menjelang masa penyiksaan di kayu salib, yang Tuhan Yesus minta
dan doakan kepada Bapa adalah kesatuan murid-murid dan orang-orang percaya
di segala abad dan zaman, supaya mereka menjadi satu di dalam Bapa dan Tuhan
Yesus. Menjelang penyiksaan yang sadis yang Tuhan Yesus rindukan dan
doakan adalah KESATUAN MURID & ORANG PERCAYA, bukan dirinya dan
siksaan itu.

Jika demikian adalah kerinduan Tuhan Yesus, apakah yang harus kita lakukan
memasuki tahun baru ini?

https://youtu.be/wKlJv2l3VbI

https://www.youtube.com/channel/UC48hY_mjC1_tOrEWjvURoOA
https://www.youtube.com/channel/UC48hY_mjC1_tOrEWjvURoOA
https://www.youtube.com/channel/UC48hY_mjC1_tOrEWjvURoOA
https://www.youtube.com/channel/UC48hY_mjC1_tOrEWjvURoOA
https://youtu.be/wKlJv2l3VbI


Setahun sudah berlalu, ada banyak hal yang sudah 
kita dapatkan, lepaskan dan perjuangkan. Setahun 

bukanlah waktu yang sedikit
 

Namun...
 

Sudahkah kita memberikan yang terbaik selama satu 
tahun ini? Apa saja yang sudah kita perjuangkan? 
Apakah semua yang kita perjuangkan berkenan di 
hati Tuhan? Apakah yang Tuhan ingin supaya kita 

lakukan sepanjang hidup kita?
 

https://youtu.be/vE5a3p13hG8

YOUTUBE PA KMK USU

https://youtu.be/vE5a3p13hG8


Tuhan melalui hamba-Nya kembali mengingatkan kita mengenai apa
yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai umat-Nya yang sudah
diselamatkan, yakni diselamatkan untuk bermisi. Rick Warren dalam
bukunya 'The Purpuse Driven Life' menyatakan bahwa kita diselamatkan
Tuhan untuk sebuah misi, kita dimiliki Tuhan untuk sebuah misi.

Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk

melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau,

supaya kita hidup di dalamnya." Efesus 2:10 (TB).

Apa yang menjadi misi umat yang telah Dia selamatkan? 
Bagaimana menjalankan misi tersebut di dalam kehidupan pribadi dan
pelayanan kita?

https://www.youtube.com/live/nt0k 
Y_6u3OU?feature=share

YOUTUBE PA KMK USU

https://www.youtube.com/live/nt0kY_6u3OU?feature=share


www

Note: 
KLIK LINK DI ATAS ATAU LOGO DI ATAS

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.

www.teraskita2020.co 
m

BERIKUT AKUN MEDIA SOSIAL TERAS KITA YANG DAPAT KAMU IKUTI.

https://linktr.ee/teraskita2020

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.

@teraskita2020

TERAS KITA 2020

TERAS KITA 2020

klik foto untuk menuju YOUTUBE
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www

Di atas 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 DI ATAS
ATAU ICON DI SAMPING

@pakmkusu
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BIRTHDAY
HAPPY

Bagi alumni KMK USU yang berulang tahun 
pada bulan Februari-Maret 2023

Mazmur 16:11:  “Engkau member itahukan 
kepadaku ja lan kehidupan;  d i  hadapan- 

Mu ada sukac ita ber l impah- l impah,  d i  
tangan kanan-Mu ada nikmat 

senantiasa. ”



WEDD ING
H A P P Y

Bagi alumni KMK USU yang 
menikah pada bulan

Februari-Maret 2023



Terpu j i l ah A l lah dan Bapa Tuhan k i ta 
Yesus Kr i stus yang da lam Kr i stus te lah 

mengarun iakan kepada k i ta sega la berkat 
rohan i  d i  da lam sorga .

Efesus 1 : 3  (TB)
 

Ter ima kas ih . .

Sa lam ,
Pengurus PA KMK USU

Jika Abang, Kakak, dan teman-teman ada pergumulan atau 
hal-hal yang rindu didoakan, dapat mengirim topik doa 

dengan mengklik link di bawah ini:

https : / /wa .me /6282276363241

https://wa.me/6282276363241

