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Salam 
Redaksi

Tidak terasa, JOY Fellowship Indonesia
memasuki usianya yang ke-27 tahun.
Bukan usia yang muda lagi dalam lika-
liku perjalanan melayani para
mahasiswa di Yogyakarta. 
 
Melalui dukungan dari pihak internal dan
eksternal,  serta tak lepas dari campur
tangan Tuhan yang luar biasa, JOY
masih diberi kesempatan untuk
merayakan hari jadinya pada tanggal 20
September 2019. 
 
Majalah spesial Anniversary JOY
dipersembahkan untuk mengiring
sukacita yang dirasakan para JOYers,
para alumni, dan staff.
 
Akhir kata, Selamat bertambah usia
JOY, semoga tetap bisa menjadi berkat
bagi banyak orang.
Selamat membaca, Tuhan Yesus
memberkati. 
 

Salam 
Redaksi

Penasihat     : Gina Klopfleisch
Pembimbing : Diljerti Panggalo
Manajer       :  Wulan
Anggota      :  Juan, Putri Sitanggang, Anggy
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Realitas yang ada di depan susah
untuk diterima karena sistem yang
terlanjur baku dan sumber daya
terlalu sulit diajak beradaptasi. Jika
menggunakan istilah jaman
sekarang, perusahaan atau
organisasi tidak memiliki Agility.
 
Generasi Z yang hidup sekarang
sangat agile, karena hidupnya
selalu berkaitan dengan internet
dan dunia digital. Sejak lahir, mereka
sudah terbiasa dengan informasi
yang cepat dan mudah. Berbeda
dengan generasi-generasi
sebelumnya yang mengenal
dan menggunakannya hanya untuk
keperluan tertentu. Generasi Z dan
sebentar lagi generasi Alpha yang
dilayani oleh JOY menuntut
perubahan yang sangat cepat.
Menuntut keleluasaan dan agility
yang tinggi. Banyak retailer beralih
fungsi ke apps agar bisa survive.
JOY pun harusnya demikian. 

Beberapa waktu lalu, Jeff Bezos
dalam perayaan ulang tahun
Amazon yang ke-25
mengungkapkan pernyataan yang
sekali lagi mengejutkan bahwa
Amazon akan segera gagal. Ini
bukan kali pertama, Jeff selaku CEO
dan  endiri Amazon menyatakan hal
itu. Ini ketiga kalinya sejak tahun
2017 meskipun tahun lalu, Jeff
masih didampuk sebagai salah satu
orang terkaya di era modern dan
Amazon masih terbilang profit. Usia
perusahaan atau organisasi
menurut Jeff hanya bertahan paling
lama 30 tahun.
 
Sekata dengan Jeff, Harvard
Business Review mengulas
kembali tulisan Peter F Draker
dengan menyebutkan bahwa
perusahan atau organisasi yang
tidak bertahan lama dikarenakan
mereka terkejut dan menolak
perubahan. 
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Agility



 
Saya ingat ketika berkunjung di
salah satu perusahaan teknologi
terbesar di Indonesia (dan Asia
Tenggara) sekarang, jawaban
management terhadap pertanyaan,
“apa hal sulit bagi perusahaan
ketika update sistem," adalah zona
nyaman pelanggan. Ketika sistem
diubah untuk sesuatu yang baik dan
memudahkan, demi kepuasan
pelanggan itu sendiri, pelanggan
setia akan protes karena sudah
terbiasa. Kata 'biasanya kan, gini'
itulah yang mematikan hampir
semua perusahaan/organisasi. 
 
Ini menjadi PR besar. Gaya kerja
staff yang 24/7, di kantor apakah
masih relevan dengan generasi
sekarang. Untungnya sejak setahun
terakhir, bentuk Friday Meeting
berubah menjadi lebih variatif
meskipun belum bisa dibilang paten
dan bisa dipakai. Bentuk online
ministry melalui youtube seperti ide
beberapa komunitas atau pemuda
gereja pun mulai dipakai oleh JOY,
namun apakah menjadi efektif dan
tepat sasaran hanya dengan jumlah
likes dan subscriber. 
 
Dengan demikian, seperti
tokopedia, Gojek dan start up
lainnya, yang berjuang berubah
setiap kuartalnya demi memenuhi
harapan pelanggan, harapannya
JOY bisa makin agile di usia 27
tahun ini.

Masih ada waktu tiga tahun,
dengan arah JOY lebih kepada
pelayanan kampus dalam skala
kecil, system mentoring dan
coaching yang comprehensif serta
pembekalan staff yang tepat
spesialisasi bisa menolong
mengembangkan mahasiswa dan
menjangkau mahasiswa baru
dengan cara yang kreatif dan
inovatif. 
 
Menjadi agile berarti JOY siap untuk
berubah menjadi bentuk yang sama
sekali baru tanpa melupakan 
 ondasi awal yakni visi misi dan
nilai. Seperti Rumah yang butuh
banyak renovasi demikian juga JOY
butuh banyak energi, dukungan,
siap mental untuk perubahan yang
cepat dan gila-gilaan.  
 
Semoga kita semua, baik para
pekerja JOY, alumni dan
mahasiswa bisa semakin menjadi
duta surga bagi dunia di tengah
tuntutan kontemporer yang tepat
di zaman ini. Selamat Anniversary
JOY yang ke-27, adalah anugerah,
Tuhan memelihara dan memakai
JOY selama ini sehingga banyak
orang menemukan Tuhan,
menemukan panggilannya dan
hidup mengikuti kehendak-Nya.
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Saya merasa senang sekali karena bisa
merayakan JOY anniversary ke 27. Jikalau
kita menoleh ke belakang, sangat amat jelas
jejak-jejak Tuhan yang membimbing kita
selama 27 tahun lamanya. Pesan Allah lewat
Kitab Efesus bagi kita:

1. Dua kelompok
Untuk menghayati maksud dari perikop yang ada di dalam Efesus
2:11-22 kita harus memahami latar belakaing historis di gereja mula-
mula termasuk gereja di Efesus.
 

Di gereja mula-mula ada dua kelompok, yaitu kristian yang latar
belakangnya sangat amat berbeda, yaitu orang yahudi dan orang
Yunani. Mereka sangat berbeda.

 
Di luar gereja biasanya mereka menyapapun tidak. Namun di dalam
gereja dua kelompok ini sangat rukun sampai mereka menjadi satu.
Karena itulah orang-orang di luar gereja memberi nama baru ‘Kristen’
sebagai julukan. Kerena mereka tidak bisa menemukan kesamaan
antara dua kelompok itu.
 
Dari awal Allah mempunyai maksud bahwa bukan hanya bangsa Israel
saja menyembah Allah, tetapi segala bangsa juga harus menyembah
Allah. Walaupun demikian bangsa Israel gagal dalam hal membawa
bangsa-bangsa lain tuntuk mengajak mereka menyembah Allah
Bersama-sama.
 
Maka akhirnya Allah mengutus Yesus, anaknya sendiri biar dia menjadi
korban untuk merobohkan tembok pemisah antara Allah dan manusia
yang jatuh ke dalam dosa.
 

Dan Yesus memrobohkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan
orang Yunani juga. Biar dua-duanya bisa datang kepada Allah Bapa.

 
2. Fungsinya Roh Kudus
Banyak orang Kristen menyalahartikan ‘full of Roh kudus’. Khusus yang
latar belakang Karismatik. Kebanyakan orang memahami bahwa jikalau
orang Kristen yang penuh dengan Roh, dia  elakukan mukjizat yang
aneh, seperti, berbahasa lidah, menyembuhkan yang sakit, dan
lainnya.
 

E F E S U S  2 : 1 1 - 2 2  / /  O L E H  P A K  S O N

MELALUI ROH KUDUS
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Padahal di dalam Alkitab tidak ada rujukan. Misalnya waktu
rasul-rasul memyembuhkan yang lumpuh di dalam KPR 3 di depan
Bait Allah, tidak ada yang tertulis rasul-rasul melakukan mukjizat
karena penuh dengan Roh.
 
Tetapi karya Roh Kudus nampak jelas khusus di dalam
meyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Misalnya di dalam
KPR 10 ada satu event, yaitu Kornelius sebagai perwira Romawi
didatangi Petrus. Petrus melihat Roh kudus turun ke atas
kornelius dan sekeluarganya. Maka Petrus merasa heran. Karena
Kornelius adalah orang Yunani, dianggap kafir oleh orang Yahudi.
Kemuadian timbul pertanyaan-pertanyaan dari orang Kristen
yang bersunat apakah keselamatan yang diberikan kepada orang
Yunani tanpa sunatan sempurna.
 

Petrus mengungkapkan bahwa keselamatan yang diberi
kepada orang Yunani sempurna, kerena mereka juga menerima
Roh kudus. Dan dia memberi contoh yang dia alami di
rumahnya Kornelius.

 
3. Full of Roh kudus
Kita harus membedakan antara diberi Roh kudus dan penuh
dengan Roh kudus. Diberi Roh kudus bisa terjadi sewaktu-waktu,
sedangkan penuh dengan Roh harus tetap berjalan. Perbedaan ini
bisa diumpamakan seperti begini. Kita bisa beli mobil. Tetapi
mobil itu bisa tidak berguna, jikalau simpan di garasi terus.
Mobil bermakna di waktu disetir oleh sopir. Maka kita menjadi
penuh dengan Roh itu jauh lebih penting daripada diberi Roh
kudus sewaktu-waktu.
 
Kita bisa membaca dari Efesus 5: 18
“Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur
menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan
Roh” apakah saudara pernah mabuk? Kalau kita mabuk sangat
berbeda daripada tidak mabuk. Kemabukan bisa melawan
kehendak daging kita. Kalau kita jatuh pasti merasa sakit, tapi
kalau kita mabuk walaupun jatuh tidak merasa sakit. Kita takut,
tapi kalau mabuk kita tidak merasa takut.
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Itulah kesamaan kita dengan keadaan penuh roh kudus.

 
Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita penuh dengan Roh
kudus? Yesus pernah mengajar murid-murid bahwa Roh kudus
seperti angin yang bertiup, maka orang bisa merasakan
walaupun tidak bisa melihat.
 

Kesimpulan
Dulu orang Yahudi berbangga karena mereka percaya bahwa
mereka bisa memdekati Allah dengan hukum Taurat dan sunat,
dan menghina orang Yunani karena tidak bersunat. Tetapi mereka
sekarang bisa datang kepada Allah hanya dalam roh kudus.
Namun kita diberi Roh Kudus tidak cukup. Harus kita penuh Roh
kudus yang membuat kita bisa melawan arus daging kita.
 (Pak Son)
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KALEIDOSKOP
Rangkuman perjalanan pelayaan JOY selama 2019

GENRE

CORE MEMBER MEETING

WORKSHOP

GENRE tahun ini dilakukan pada tanggal 22-25 Januari
2019, di Wisma Kinasih Kaliurang. Diikuti oleh 50 peserta,

GENRE tahun ini membahas tentang keteladanan Daniel
berelasi dengan Tuhan.

Dilakukan 2 Februari 2019 yang
lalu, CMM tahun ini membahas
tentang fokus JOY di
antaranya: Teachable Spirit,
Penjangkauan melalui Online
Minstry, dan Rediscovery Mass
Meeting.

Selain JFM, yang akan diadakan sebulan sekali di tahun ini,
pertemuan-pertemuan di hari Jumat lainnya akan diisi

dengan workshop dan training untuk memfasilitasi teman-
teman JOYers mahasiswa dalam belajar. Selain sebagai

wadah untuk belajar bersama, workshop yang dilakukan
diharapkan bisa menjangkau teman-teman baru dan

memenuhi kebutuhan mahasiswa jaman sekarang.
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ONLINE MINISTRY

ENCOUNTER

RETREAT DOA

Salah satu fokus JOY tahun ini
adalah Online Ministry, sehingga
bentuk pelayanan Mass Meeting
Department tidak hanya berfokus
pada JFM saja.
 
Proyek ini berjalan untuk
mendukung pelayanan JOY yang
lain, serta untuk lebih mejangkau
mahasiswa melalui media digital,
seperti instagram dan youtube.

Retreat Encounter dilakukan pada tanggal 13-14 Juli 2019 di
rumah Mr. Yoon, Bandungan. Terdapat 12 Leaders yang
mengikuti kegiatan ini, dengan bahan yang diisi oleh Mbak Ri,
Kak Sigit, Bang Renol, serta Kak Presti.

Kegiatan 4 tahun silam akhirnya bisa dilaksanakan lagi
melalui Retreat Doa. Kegiatan ini dilakukan pada 25-26 Mei

2019 yang dipimpin oleh Suster Roberta dari Kotabaru.

CORE MEMBER CAMP
Bertepatan dengan ulang tahun Indonesia yang ke-74, JOY
melaksananakan CMC di Wisma Kinasih Kaliurang. CMC tahun ini
terbagi menjadi 4 sesi, di antaranya Evaluasi Fokus JOY, Urgent
Regeneration, Sense of Belonging, dan Encourage.
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LIMA BELAS TAHUN

PENYERTAAN

TUHAN

OLEH : MBAK RIANA

Jika ada yang bertanya, “Mengapa mau jadi staf JOY?”,
aku mengingat 15 tahun yang lalu, dengan semangat
tinggi dan senang karena berhasil lulus setelah berjuang
sekian lama. Awalnya, aku berpikir bahwa aku akan
memberikan persembahan sulung kepada Allah. Selesai
kuliah, yang kata banyak orang merupakan waktu emas
untuk mencari pekerjaan, aku mau berikan untuk Tuhan.
Waktu itu sempat takut, apakah Tuhan memang
menghendakiku untuk melayani di JOY, apakah aku hanya
sok-sokan merasa Tuhan memanggilku di JOY padahal
Tuhan tidak berkendak demikian. Syukurlah waktu itu aku
sharing dengan coachku (kak Nukki Festi), ia mengatakan
kepadaku dengan pernyataan yang kurang lebih
mengatakan bahwa Allah pasti bisa membawa aku di
tempat yang benar, jika aku berada di tempat yang salah.
Karena pernyataan itu, aku memberanikan diri untuk
menjadi staf JOY. Toh, jika aku salah langkah, maka Allah
akan bisa membawaku di tempat yang benar.
 
Awalnya aku berencana hanya akan menjadi staf selama 2
tahun, tetapi yah, tanpa saya duga, Agustus ini saya
tepat melayani selama 15 tahun. Selama masa pelatihan 6
bulan, lewat beberapa pengalaman bersama Allah, Allah
menunjukkan panggilan hidupku. Paskah 2004, aku
mengambil keputusan dengan yakin bahwa aku akan
melayani Tuhan secara full time seumur hidupku. Aku
memutuskan seandainya aku tidak melayani di JOY aku
pasti akan bergabung di lembaga pelayanan yang lain.
Diam-diam aku pernah berpikir untuk menjadi misionaris
di satu suku tertentu di Indonesia, tetapi karena Januari
2005 aku didiagnosis lupus, aku mengganggap itu bukan
apa yang Allah mau untuk aku lakukan.
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Kalau ditanya mengapa bisa melayani sampai 15 tahun?
Terus terang aku juga tidak tahu jawabannya. Ya, aku tahu sejak

memutuskan bahwa panggilan hidupku adalah melayani secara
full time, aku hanya ikut kemana Allah mengutusku pergi. Jika

Allah memintaku pergi dari JOY, ya aku akan pergi. Aku pernah
berpikir, apakah aku tetap ada di JOY karena aku nyaman dan

tidak berani kehilangan kenyamanan itu? Tetapi kesempatan
untuk kuliah selama 3 tahun di SAAT Malang, membuatku yakin

bahwa aku ada di JOY bukan karena aku nyaman dan takut
kehilangan kenyamanan itu. Di SAAT membuka mataku untuk

mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan tuaian banyak
tetapi pekerja sedikit. Di luar JOY, ada banyak tuaian, yang

membutuhkan pekerja. Setiap aku datang ke reuni SAAT atau
melihat group alumni SAAT, selalu ada banyak kebutuhan akan
pekerja. Maka jika aku tidak ada di JOY pun, ada banyak tuaian

yang membutuhkan pekerja, maka dengan yakin aku berani
mengatakan aku ada di JOY karena memang Allah mau aku ada di

JOY. Bagaimana jika aku salah, merasa sok-sokan kalau Allah
masih mau aku di JOY padahal Dia sudah suruh aku pergi. Dengan
keyakinan yang sama 15 tahun yang lalu, aku mengatakan bahwa

Allah akan mampu memindahkanku jika aku berada di tempat
yang salah. 

 
Sejak lulus dari SAAT, 2012, aku semakin tahu panggilan khusus

buatku dari Allah adalah melayani melalui konseling. Aku
bersyukur atas setiap kepercayaan yang Tuhan berikan melalui

konseling. Aku pernah merasakan berkat yang luar biasa melalui
konseling, maka aku ingin orang lain juga merasakan berkat

melalui konseling.J
 

Pasti ada kesulitan dan tantangan untuk menjadi staf JOY.
Jujur aku pernah berpikir untuk keluar dari JOY karena tekanan
yang kuhadapi saat itu. Satu hal yang menjadi kekuatan buatku

adalah relasi pribadi dengan Allah. Salah satu ayat yang menjadi
kekuatanku adalah perumpaan tentang talenta. Saya terberkati
dengan gambaran ketika sang tuan pulang setelah pergi dengan
membagi-bagi sejumlah talenta kepada para hamba-hambanya.

Ketika sang tuan memuji dua hambanya yang memperoleh laba, ia
mengatakan kepada mereka: “baik sekali perbuatanmu itu, hai

hambaku yang baik dan setia…” Kata-kata itu terus mengema di
dalam hatiku. Apalagi pernah satu kali, ketika aku sangat merasa
capek dengan pelayananku dan rasa-rasanya ingin menyerah, aku

menonton satu film judulnya The Long Run. 
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Filmnya sebenarnya, biasa, tetapi film itu menjadi berkat
buatku. Film yang berkisah tentang seorang pelari dan
pelatihanya. Singkatnya ketika sang pelari menghadapi
satu lomba maraton, ia mengalami kesulitan dalam lomba
itu, beberapa kali sang pelari sempat jatuh tetapi ia
bangkit lagi. Setiap kali sang pelari jatuh, ia selalu
mengingat setiap pesan dan pelajaran dari sang pelatih
dan satu keyakinan bahwa sang pelatih sedang
mengawasinya dan menunggunya di garis finish.
Keyakinan sang pelari itu benar, sang pelatih terus
mengawasi sang pelari melalui kamera pengawas. Hal
yang menarik adalah adegan di garis finish. Ketika sang
pelari sampai di garis finish, sang pelatih sudah
menyambutnya dengan tangan terbuka dan memeluk sang
pelari itu. Di adegan itu, aku menangis, seolah-olah Allah
menyapaku, ketika aku capek dan terjatuh untuk berlari,
Allah terus ada bersamaku, IA ada dan mengawasiku.
Satu saat nanti ketika aku pulang sampai di garis finish,
Allah sudah menantiku dan memelukku. Satu kerinduanku
saat aku pulang nanti, di garis finishku, Allah memelukku
dan kurindu Ia mengatakan:”Well done, good and faithful
servant”. Motivasi itu yang menjadi kekuatanku selama
aku melayani sampai 15 tahun ini. Kesulitan dan
tantangan yang kuhadapi, air mata yang aku keluar dalam
15 tahun ini, bukanlah apa-apa dibanding saat nanti yang
kurindukan di saat aku pulang. Aku melayani Bapaku yang
mencintaiku, bukan melayani manusia yang sangat
mungkin mengecewakanku. 
 
Jika bertanya, sampai kapan mau di JOY? Aku juga tidak
tahu jawabannya. Aku hanya menunggu ke mana Dia akan
mengutusku dan aku akan ikut. Masa depanku, hidupku
bukan punyaku lagi. Jujur kadang kekuatiran itu muncul.
Kalau aku tua gimana? Siapa yang mengurus aku? Gak
punya apa-apa? Syukurnya Allah sabar terhadapku. Saat
kekuatiran muncul, Dia selalu siap sedia mengatasi
kekuatiranku. Sejak aku menyerahkan hidupku padaNya,
maka Dia yang bertanggung jawab atas hidupku. Aku
sudah menyerahkan hidupku, terserah Dia memakaiku
untuk kemuliaanNYa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan
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HARYANTO PASARIBU

Happy Anniversary untuk komunitas JOY
Fellowship Indonesia!
Semakin menjadi komunitas yang memberkati
mahasiswa dan juga orang-orang percaya.
Semakin menjadi wajah kreatif untuk
mahasiswa yang inspiratif. Terimakasih untuk
teman-teman JFI yang selalu tulus dalam
melayani. Selamat berkarya, Tuhan
memberkati.

ALUMNI JOY

YERIMIA SOLEMAN TEMALURU

Selamat ulang tahun JOY yang ke 27. Sudah
makin dewasa dan mandiri. Perjalanan panjang
sudah dilewati dengan banyak pelajaran hidup.
Saya percaya JOY bercermin banyak dari itu
dan menatap masa depan dengan langkah
Iman bersama Tuhan. Pengharapan selalu ada
karena Tuhan bersama kita. 
St. Agustin mengatakan “without God, we
cannot. Without us, God will not”. Allah akan
terus menggunakan komunitas ini untuk
melayani kaum muda yang sering terabaikan.
Pekerjaan ini tidak mudah, karenanya perlu
terus-menerus bertanya dan mencari hikmat
Tuhan. Yakinlah pencarian itu akan
menemukan pengertiannya (jawabannya).
Faith seeking understanding, and
understanding brings Joy (St. Anselm).

ALUMNI JOY
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SILVI

Happy anniversary yang ke-27 buat JOY
Fellowship Indonesia. Semoga dapat terus
melayani dan dapat menjadi berkat bagi
sesama. 
Harapannya JOY Fellowship Indonesia
kedepannya semakin lebih baik dan
pelayanannya menjadi berkat bagi sekitarnya
dan selalu menjadi yang terbaik. 
Happy anniversary JOY Fellowship Indonesia. 
Good luck. God bless

KACM UAJY

MARIA MONIKA D. GILI

Selamat ulang tahun JOY ke 27.
Bersyukur bisa menjadi bagian sebagai
pekerja di JOY dan merasakan sukacita meliat
adek adek mahasiswa  bertumbuh dan
berbuah di Joy. Semoga di bertambah nya
usia mu yang ke 27. JOY makin menjadi berkat
untuk mendampingi adek mahasiswa
berkomitmen, menular serta kontemporer dan
Tuhan memakai JOY luar biasa  untuk
menjangkau jiwa jiwa muda untuk menjadi
ambasadornya surga untuk dunia

ALUMNI JOY
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MENDADAK
O L E H :  K A K  G O D L I F

Berhenti bekerja dan memutuskan sekolah secara full time adalah
sebuah rencana yang tidak dipikirkan mendadak dan tanpa banyak
pertimbangan.  Setelah bergumul dalam doa selama dua tahun, aku
memutuskan untuk sekolah kembali namun di bidang yang berbeda,
yaitu teologia.  Tujuh tahun bekerja di BINUS School Serpong adalah
jangka waktu paling lama bekerja di satu tempat kerja.   Usiaku di
bulan September 2019 adalah 37 tahun.   Jika kuliah 4 tahun dan
ditambah praktek 1 tahun, maka di umur 42 tahun aku baru benar-
benar lulus dan melayani
 
 
SIAPA SAYA
Namaku Godlif. Aku masuk JOY tahun 2000 bersamaan aku mulai
kuliah di Yogyakarta, lulus tahun 2005 langsung jadi pekerja di JOY
awal tahun 2006 dan terakhir terlibat pelayanan di JOY awal tahun
2009.   Setelah itu, aku tinggal di Tangerang hingga Juli 2019.
Tanggal 5 Agustus 2019 aku mulai masuk kuliah di Sekolah Tinggi
Teologia SAAT (Seminari Alkitab Asia Tenggara) di Malang.
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REWARD & BENEFIT
Secara umum, kemapaman dalam bekerja itu adalah sebuah
tujuan utama bagi sebagian besar orang setelah lulus kuliah.
Kegelisahan hati karena panggilan untuk melayani full time
tidak bisa hilang dengan segala alasan kemapanan yang logis
seperti reward & benefit yang bagus di BINUS School
Serpong, usia yang sudah di atas 30 tahun, atau alasan
“rohani”, bisa tetap melayani walau tidak secara full time. 
 
Oh ya, hal yang paling digumulkan adalah soal finansial.
Karena aku tidak kerja sambil kuliah, maka untuk kuliah aku
benar-benar bergantung pada lembaga yang mau
memberikan dukungan sponsor.  Selain biaya kuliah, aku juga
butuh biaya sewa rumah karena di SAAT tidak ada asrama
untuk keluarga, serta biaya sekolahnya Juan, anakku yang
tahun ajaran 2019-2020 harus masuk Taman Kanak-kanak
Besar karena umurnya 5 tahun.
 
 
WAIKABUBAK
Panggilan secara full time bukan berarti semuanya pasti
berjalan dengan lancar.  Ada banyak tantangan yang
berpotensi menimbulkan keraguan bagiku, keluargaku dan
orang-orang di sekitarku.  Awal bulan Juni, aku baru
diinformasikan secara lisan oleh SAAT bahwa aku diterima
kuliah di sana.  Pemberitahuan tertulis secara resmi belum
aku dapatkan karena aku harus mengirimkan dulu form
dukungan finansial yang sudah diisi oleh sponsor yang
mendukung kuliahku.  Satu minggu sebelum hari pertama aku
harus datang ke kampus, baru kudapatkan kepastian aku
didukung biaya kuliahku selama empat tahun dari Gereja
Kristus Yesus (GKY) Puri Indah.  GKY Villa Tangerang Indah
(VTI) akan mulai mendukung biaya keluarga (sewa rumah dan
sekolah Juan) mulai tahun depan. Mengingat GKY VTI baru
akan memulai mendukung biaya keluarga tahun depan,
otomatis  istriku dan Juan akan kembali ke Waikabubak,
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Sumba Barat, ke tempat mama mertuaku yang tinggal
bersama keponakanku.  Juan akan sekolah di sana dan istriku
bisa berwirausaha atau bekerja sementara di Waikabubak.
 
 
TERIMA KASIH
Dalam segala situasi yang sepertinya “tidak pasti” ini, aku
secara pribadi sangat diberkati dan dikuatkan karena Tuhan
mengirimkan banyak pribadi yang dengan tulus mengasihiku
dan keluargaku. Orang tuaku, adik-adikku, teman-teman
gerejaku (GKY VTI), teman-teman alumni JOY terutama alumni
JOY dari Timoho dan alumni JOY yang tinggal di
Jabodetabekar, serta staf-staf JOY, teman-teman alumni
SMAku, dan banyak pribadi lain yang tidak bisa aku sebutkan
satu persatu. Mereka mendukungku tanpa pamrih. Kata-kata
terima kasih bukan basa-basi kuucapkan kepada mereka dan
ucapan syukur kuucapkan dalam doa. 
 
Segala hal sampai ketika aku menulis kesaksian ini tidaklah
sudah berjalan lancar. Masih ada perjuangan iman yang terus
aku lalui hingga detik ini. Namun aku bersyukur karena Tuhan
tidak memberikan jaminan semuanya lancar. Aku walau jalan
tidak selalu rata, namun Dia berjanji berikan kekuatan untuk
melaluinya. Aku diajak untuk terus tidak mengandalkan diri
sendiri, mengandalkan pengetahuan dan pengalamanku,
tetapi hanya mengandalkan Dia. Aku diajak untuk selalu tahu
diri bahwa segala pengetahuan dan pengalamanku yang
berpotensi membuatku sombong itu semuanya hanya dari
Tuhan dan memang sudah sepantasnya Dia saja yang
dimuliakan.
 
 
 “mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya.
Lakukan yang kau bisa.”
-Arthur Ashe
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PERJALANAN SEBAGAI
LEADER KATOLIK

Perjalanan menjadi leader katolik di JOY]Hai,
nama saya Rista, salah satu leader di Campus
Ministry UKDW. Saya bergabung di JOY sejak
tahun 2016. Sangat bersyukur karena selain
kuliah, boleh diberi kesempatan untuk bertumbuh
dan berkembang di JOY. Sebenarnya, waktu
awal bergabung di JOY, agak kaget dengan
perbedaan yang saya hadapi, salah satunya
perbedaan liturgi/ tata cara ibadah dengan
Katolik. Namun tata cara ibadah yang berbeda
itu lama kelamaan tidak mengganggu, karena
sebenarnya JOY memiliki tujuan yang sama,
yaitu Tuhan. 
 
Hal berbeda lainnya adalah sebelum masuk JOY,
saya hanya membaca Alkitab saja, tetapi ketika
di JOY saya belajar QT di mana tak hanya
membaca Alkitab, tapi saya merenungkan dan
mensharingkannya. Saya merasakan QT sangat
penting dilakukan setiap hari sehingga relasi
dengan Tuhan tetap terjaga dan makin intim.
Selain itu, ada bible study juga yang membantu
saya lebih paham tentang isi Alkitab. 
 
Setelah masuk komunitas ini banyak hal baru
yang saya pelajari dan bisa mengembangkan
talent saya lewat ministry. Lewat ministry yang
saya ikuti,  menjadi lebih berani tampil dan
berbicara di depan orang banyak. Di JOY saya
belajar menerapkan 7 nilai dan spirit JOY.
Contoh nyatanya adalah tentang kedisiplinan.
Saya diajarkan untuk terus disiplin dan terus
berjuang untuk melakukannya. Saya senang di
JOY ada berbagai pelatihan, salah satu
pelatihan yang saya suka adalah tentang
kepemimpinan.

O L E H :  R I S T A
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Setelah tiga tahun di JOY dan menyelesaikan beberapa
pelatihan, sangat bersyukur Tuhan memberikan saya
kesempatan menjadi leader CG. Memutuskan menjadi
seorang leader menurut saya bukan hal yang mudah,
karena sebelumnya banyak hal yang saya gumulkan,
seperti rasa takut dan khawatir. Namun, setelah
mengikuti encounter bulan Agustus 2019, saya semakin
yakin menjadi leader dan melawan rasa takut dan
khawatir yang saya hadapi. Saya percaya saya tidak
akan sendiri menjalani ini, tetapi ada Tuhan yang
menolong dan menyertai.
 
Ketika memutuskan menjadi leader, berarti saya tidak
hanya mengurus diri sendiri saja, tetapi juga mengurus
orang lain. Walaupun begitu, saya menikmati dan
merasa senang menjadi leader di CG. Menghadapi
berbagai karakter, latar belakang beragam, dan juga
perbedaan lainnya, namun itulah keunikannya. Saya
bisa melayani Tuhan lewat teman –teman CG. Melihat
wajah ceria dan penuh sukacita mereka, saya merasa
ada kehadiran Tuhan di dalamnya. 
 
Tentu saja menjadi leader, saya terus berproses dan
terus belajar menjadi lebih baik. Belajar untuk terus
berkomitmen, bertanggungjawab, menjadi teladan,
mengurangi ego, lebih peka dengan sekitar, dan belajar
mengasihi sesama, serta belajar mengayomi dan
menfollow up teman-teman. Walaupun bukan hal yang
mudah, namun saya tetap berusaha melakukannya. 
 
Saya merasa menjadi leader di JOY bukanlah hal yang
sia-sia, karena lewat kehadiran teman-teman JOY
saya bisa melayani Tuhan, bisa merubah hidup saya ke
arah yang lebih baik, mempunyai banyak teman dari
berbagai latar belakang, belajar mengasih sesama, dan
hal yang paling saya suka adalah kita saling medoakan
dan mendukung sesama. Menjadi leader di JOY
merupakan pengalaman yang sangat berarti, dimana
bisa menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja. Oleh
karena itu, saya selalu menikmati dan mensyukuri
segala proses yang saya hadapi di JOY.
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jadwal ministry

PUBLISHING
Sabtu 06.00 PM
Student Center 
CP: 083863924392

MULTIMEDIA
Sabtu 03.00 PM
Student Center 
CP: 082220137801

DANCE
Sabtu 03.00 PM
Student Center 
CP: 081393709243

CHOIR
Sabtu 03.00 PM
Student Center 
CP: 081240539225

FELLOWSHIP
Sabtu 03.00 PM
Student Center 
CP: 083867485684

MC
Sabtu 03.00 PM
Student Center 
CP: 081288597844

EQUIPMENT
Sabtu 03.00 PM
Student Center 
CP: 082227373329

MUSIK
Sabtu 03.00 PM
Student Center 
081269905393
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jadwal cell group

CG ALFIAN
Rabu 06.30 PM
Kampus 3 UAJY
CP: 081340777572

CG SANDRA
Rabu 06.30 PM
Grhatama Pustaka
 

CG IFON
Senin, 06.30 PM
Kampus STTA
 

CG DHEA
Senin, 06.30 PM
Kampus UKDW 
Gd. Lagos Lt. 2
 

CG ESTER
Sabtu, 08.00 AM
Kampus UKDW
081372265900

CG KRIS
Senin, 06.30 PM
Kampus 3 UAJY
CP: 08222074954

CG RISTA
Senin, 06.30 PM
Kampus UKDW
CP: 085340164065
 

CG edwin
Senin, 06.30 PM
Kampus 3 UAJY
CP: 085256323898
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