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    Segala puji dan syukur kepada Tuhan 
Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan 
penyertaan-Nya, majalah special JOY 
Easter yang ber temakan “YESUS 
KEBANGKITAN DAN HIDUP” ini dapat 
diterbitkan.
 
     Dalam terbitan ini redaksi menyajikan 
beberapa hal menarik terkait perayaan 
paskah diantaranya seperti kesaksian, 
sharing, pengalaman dan hal-hal menarik 
lainnya seputar paskah. 

    Pengorbanan Yesus Kristus yang rela 
m a t i  d i  a t a s  k ay u  s a l i b  u n t u k 
menyelamatkan manusia dari dosa 
merupakan bukti betapa besar Kasih-
Nya yang sempurna, menunjukkan 
betapa berharganya hidup manusia 
bagiNya. Biarlah keselamatan yang 
diberikan oleh Tuhan dapat senantiasa 
direnungkan  dan disyukuri dalam 
kehidupan ini. 

   Terakhir, redaksi berterimakasih 
kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 
penerbitan majalah ini dan serta 
berharap apa yang telah disajikan dalam 
majalah ini dapat menjadi berkat bagi 
saudara-saudara.

Selamat hari paskah kepada kita semua. 
Tuhan Yesus Memberkati 
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CG ALFIAN
Rabu, jam18.30
Kampus 3 UAJY Lt 3
0813 4077 7572 

CG SANDRA
Rabu, jam 18.30

Grahatama
Pustaka

CG IFON
Senin, jam 18.30
Kampus STTA 

CG ESTER
Rabu, jam 18.30
Kampus UKDW

0813 7226 5900

CG YOSUA
Senin, jam 19.00
Kampus 3 UAJY Lt 4
0822 207 4954

CG ONNY
Senin, jam 18.30

Kampus UKDW Gd
Logos Lt 2

CG DWI
Senin, jam 18.30
Kampus UKDW Gd
Logos Lt 4
0853 4016 4065

CG EDWIN
Selasa, jam 18.30

Kampus 3 UAJY Lt 3
0852 5632 3898

PUBLISHING
Sabtu, jam 18.00
Student Center
0838 6392 4392

MULTIMEDIA
Sabtu, jam 15.00

Student Center
0822 2013 7801

DANCE
Sabtu, jam 15.00
Student Center
0813 9370 9243

CHOIR
Sabtu, jam 15.00

Student Center
0812 4053 9225

FELLOWSHIP
Sabtu, jam 15.00
Student Center
0838 6748 5684 

MC
Sabtu, jam 15.00

Student Center
0812 8859 7844

MUSIK
Sabtu, jam 15.00
Student Center
(Studio Musik)
0812 6990 5393

EQUIPTMENT
Sabtu, jam 15.00

Student Center
0822 2737 3329 
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     Salah satu fokus JOY di tahun 2019 ini adalah Teachable Spirit, hal ini 
merupakan semangat untuk mau diajar, dibentuk dan belajar. Beberapa hal 
yang akan dilakukan untuk mendukung fokus ini adalah mentoring, coaching 
dan juga pembelajaran melalui workshop. 

       WORKSHOP JOY

      Selain JFM (JOY Fellowship Meeting) yang akan diadakan sebulan sekali 
ditahun 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.

    Untuk itu, JFM akan ada perubahan pada pertemuan di hari Jumat. 
Perubahan yang di lakukan adalah dengan adanya workshop. Tema dari 
workshop yang dipersiapkan antara lain adalah workshop problem solving 
and decision making, project management, to do extra miles series (dari latar 
belakang PNS, korporasi maupun entrepreneur), nancial management, 
apologetika, risk & investment yang akan dibawakan oleh OJK dan beberapa 
workshop lainnya.

ONLINE MINISTRI
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ONLINE MINISTRI
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     Dalam online ministry para joyer menyiapkan proyek khusus untuk 
publikasikan ke You-tube maupun Instagram JOY. Salah satunya adalah 
merecord kembali Drama Musical yang ditampilkan pada Anniversary tahun 
lalu.Proyek ini sudah berjalan sejak Februari lalu dan ditargetkan bisa 
dipublikasikan bulan April mendatang. Proses yang dilakukan cukup panjang, 
mulai dari recording setiap lagu, live recording drama, dan pengeditan. Trima 
kasih buat Kak Jeremia dan Bang Adri yang membantu proses recording lagu 
dan produksinya. Selain itu kak Jeremia pun mengijinkan proyek ini untuk 
memakai rumahnya untuk lokasi syuting drama. Anggaran yang digunakan 
dalam proyek ini cukup besar yaitu sebesar Rp. 2,557,570, untuk menyewa 
peralatan multimedia seperti kamera, lighting, lensa, kebutuhan drama, dll.

        Tanggal 10 Maret lalu, sudah menyelesaikan proses syuting dan saat ini, 
sudah masuk dalam tahap pengeditan. Dalam tahap ini akan berlangsung 
cukup lama, mengingat Drama Musical ini  berdurasi  40-an menit. Tidak 
semua ministry terlibat dalam proyek ini, hanya anggota drama musical tahun 
lalu dan multimedia ministry. Bersyukur karena Joyers cukup antusias dalam 
project online ini, dan trima kasih banyak buat semua pihak yang terlibat 
dalam pembuatan proyek ini.

FIND US! 

@joy.indonesia
joyindonesia.org
JL. Mancasan Kidul 189E, RT07/16,
Depok, Sleman, Yogyakarta 



     Kematian merupakan salah satu topik yang kebanyakan orang tidak mau 
membicarakan. Bahkan ada orang yang menderita thanatophobia yang 
berarti menderita ketakutan yang berlebih dan irrasional terhadap kematian. 
Kematian adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Secara biologis tubuh 
kita semakin merosot dan penyakit mulai dengan mudah datang menghampiri. 
Orang-orang mulai banyak mengusahakan satu upaya untuk memperpanjang 
hidupnya. Para ahli kedokteran berlomba untuk mengatasi masalah kesehatan 
yang dianggap merupakan salah satu penyebab kematian. Misalnya tahun 
2001, untuk pertama kalinya jantung buatan ditanamkan di tubuh pasien 
penyakit jantung. Segala cara diusahakan untuk memperpanjang hidup. Saya 
mengatakan hal ini bukan berarti kita tidak boleh berobat atau 
mengusahakan kesembuhan jika kita sakit.  Lebih dari itu, satu fakta yang tidak 
dapat satu-pun dari kita pungkiri adalah kematian tetap harus dihadapi oleh 
setiap manusia.

     Yesus di depan makam Lazarus, berbicara dengan seorang wanita, 
bernama Marta yang baru kehilangan orang yang ia sayangi. Marta kepada 
Yesus: "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.  Tetapi 
sekarangpun aku tahu, bahwa Allah akan memberikan kepada-Mu segala 
sesuatu yang Engkau minta  kepada-Nya."  Bayangkan saja mungkin Marta 
mengatakan dengan pandangan kosong dan masih menitikkan air mata. 
Kemudian Yesus menjawab Marta: "Saudaramu akan bangkit."  Marta 
menjawab: "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang 
bangkit  pada akhir zaman.  " Yah, memang sebagai besar orang Yahudi 
percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Yesus kemudian menjawab 
lagi: "Akulah  kebangkitan dan hidup;  barangsiapa percaya kepada-Ku, ia 
akan hidup walaupun ia sudah mati,  dan setiap orang yang hidup dan yang 
percaya  kepada-Ku, tidak akan mati  selama-lamanya. Percayakah engkau 
akan hal ini?" .

YOHANES 11:25-26

Kak Riana
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    Pernyataan Yesus bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup merupakan 
pernyataan bahwa Dialah yang empunya hidup. Sebuah jaminan, bahwa 
kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian bukanlah jalan buntu. 
Kematian adalah jalan menuju kehidupan yang kekal bersama dengan 
Allah. Manusia yang sebenarnya tidak layak untuk hidup kekal, tetapi 
karena kasih Allah yang besar kepada manusia, sehingga Ia mengirimkan 
anakNya yang tunggal. Yesus mati dan bangkit untuk memberikan kita 
hidup. Yesus menjadi perantara untuk kita datang kepada Bapa. Secara 
sik memang kita akan mati, tetapi kita memiliki hidup yang kekal di dalam 
Yesus. Paulus dalam I Korintus 15:55 menyebutkan: “Hai maut, di manakah 
kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu?”. Di ayat 56 merupakan 
penjelasannya, sengat maut adalah dosa dan kuasa maut dan kuasa dosa 
ialah hukum taurat. Karena dosa kita ada di dalam maut dalam kematian 
yang kekal, karena Kristus, kuasa dosa itu tidak ada lagi.

    Yesus kemudian bertanya kepada Marta: “percayakah engkau akan hal 
ini?”. Pertanyaan ini juga diajukan kepada kita masing-masing, apakah kita 
percaya bahwa melalui percaya kepada Yesus kita memperoleh jalan 
masuk kepada Bapa. Kepastian itu bukan hanya memberi harapan akan 
kehidupan setelah kematian. Kepastian ini juga memberikan suatu 
pandangan baru tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kita 
menjalani kehidupan yang penuh harapan. Bukan hidup yang tanpa 
pengharapan. Ketika kesulitan hidup menekan kita begitu berat, membuat 
kita seakan-akan tak bisa bernafas. Suatu pengharapan, bahwa 
penderitaan itu hanya sementara saja. Kita akan melewati hidup kekal di 
mana tidak ada penderitaan lagi.
Kepastian akan keselamatan juga bukan berarti membuat kita hidup 
seenaknya. Mentang-mentang sudah ada jaminan maka hidup seenaknya. 
Hidup seperti warga negara surga, menunjukkan perilaku kerajaan surga. 
Kematian sik memang akan menanti kita masing-masing. Syukur kepada 
Allah, karena melalui Kristus kita memiliki jaminan keselamatan. Hiduplah 
dengan penuh pengharapan dan hidup seperti warga kerajaan Allah 
bertindak.
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SEMUA KARENA CINTA
By Kak Deyvi

      Saya pernah menonton sebuah lm yang berjudul Rise of 
the Guardian, lm tersebut mengisahkan tentang lima 
penjaga abadi yang dipilih untuk bertugas menjaga dan 
melindungi dunia anak-anak dari Pitch the Bogeyman yang 
jahat. Suatu ketika Pitch the Bogeyman mulai menghantui dan 
menghancurkan mimpi anak-anak tentang hal baik dengan 
cara menghadirkan mimpi buruk dalam tidur mereka
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sehingga membuat anak-anak tersebut mulai meragukan keberadaan hal baik, 
dia bahkan melenyapkan telur-telur Paskah yang seharusnya di kirim ke berbagai 
Negara agar anak-anak tetap percaya bahwa kelinci Paskah itu ada dan Paskah 
layak untuk dirayakan, sehingga membuat anak-anak mulai tidak percaya akan 
bahwa Paskah itu ada. Hal tersebut yang kemudian membuat saya bertanya-
tanya: “bagaimana kalau Paskah tidak ada bagi saya?” jawaban paling nyata 
yang saya peroleh adalah “pasti saya tidak akan selamat dan hidup”. 

      Sedikit ashback, saya terlahir sebagai anak Kristen yang hidup dalam 
kehidupan keluarga Kristen yang taat karena sedari kecil saya dan saudara saya 
sudah diwajibkan untuk aktif di gereja mulai dari sekolah minggu hingga pemuda, 
bahkan ketika kuliah pun pesan orang tua adalah jangan lupa bergabung di salah 
satu gereja supaya pertumbuhan iman tetap terjaga, dan akhirnya saya 
ditemukan oleh JOY yang membuat saya semakin mencintai Yesus. Berita barunya 
adalah, ternyata sebagai seorang Kristen yang taat tidak membuat saya lepas 
dari dinamika kehidupan yang di dalamnya pasti ada dukacita. Terlepas dari 
semua hal kerohanian saya, saya juga bisa marah sama Tuhan dan mulai 
mempertanyakan tentang ke-Allahan-Nya yang hebat itu karena peristiwa 
meninggalnya papa saya (red: papa adalah segalanya bagi saya, tawa, 
sukacita, senyum, bahagiannya saya adalah papa) dengan sombongnya saya  
bilang sama Tuhan, Tega banget sih Tuhan kok bisa-bisanya merenggut 
kebahagiaan saya dengan cara seperti ini? Terus terang saya berhenti berdoa 
dan mulai mempersalahkan Tuhan, dan saya mulai meragukan tentang misi 
penyelamatan yang Tuhan lakukan dengan mati di kayu salib bagi saya, sama 
seperti anak-anak yang mulai meragukan keberadaan kelinci paskah pada lm 
Rise of the Guardian tersebut. Seolah-olah Picth the Bogeyman telah berhasil 
mempengaruhi otak saya untuk meragu. 



     Denisi Paskah buat saya jadi melenceng jauh, bagi saya paskah hanya 
formalitas saja, karena ya itu tadi, saya terlalu sombong dengan kedagingan saya, 
paskah hanya sebuah rutinitas bagi saya dan semua umat Kritiani untuk merayakan 
hal yang sama setiap tahunnya. Kabar bahagianya adalah, downnya saya tidak 
lantas membuat Tuhan meninggalkan saya atau tidak peduli pada saya. Dia selalu 
mengirimkan orang-orang hebat hadir dalam hidup saya yang selalu menjaga 
saya agar tetap ada dalam lingkaran kasih karunia-Nya dan selalu mau menjadi 
tempat saya bersoal jawab tentang pekerjaan tangan-Nya atas hidup saya dan 
keluarga saya. Perlahan-lahan, saya kembali membangun relasi dengan Tuhan 
lewat QT, tapi dalam “kencan” saya dengan Tuhan selalu timbul pertanyaan 
mengapa, mengapa dan mengapa sama Tuhan. Sampai pada satu titik saya mulai 
menertawakan hidup saya karena sifat keras kepalanya saya di beberapa tahun 
terakhir. Satu keyakinan yang buat saya “kembali” adalah papa “pulang” kepada 
Penciptanya karena beliau telah mengakhiri perlombaan imannya dengan baik, 
sehingga misinya di dunia telah usai. Seperti sedang naik wahana roller coster dan 
komedi putar secara bersamaan, saya kembali di “tangkap” sama Yesus dalam 
lautan Cinta-Nya yang dalam dan luas. Bersyukurnya saya adalah  presepsi saya 
tentang pengorbanan-Nya bagi saya mulai dipulihkan dan membuat saya malu 
sama Tuhan karena saya dari yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih 
karunia-Nya, Tuhan malah menjadikan saya layak menyandang predikat sebagai 
anak-Nya lagi. Dan tahun ini, saya seperti menjadi pribadi yang baru, yang 
memandang salib itu dengan berjuta rasa, terharu dan sukacita karena Dia adalah 
Tuhan yang hebat yang lebih dari sanggup mengubah yang bengkok menjadi lurus, 
memulihkan hati yang hancur menjadi hati  yang penuh cinta pada-Nya. 

      So, saat ini jika ada yang bertanya pada saya, apa itu Paskah atau kenapa 
harus ada Paskah, maka jawabannya adalah, supaya saya dan saudara-saudara 
bisa Hidup dan menikmati Kasih Karunia-Nya dengan menjadi berkat bagi banyak 
orang. Kita ada bukan karena kebetulan tetapi semuanya karena cinta-Nya yang 
besar bagi kita umat pilihan-Nya. 

“sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil 
usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada 

orang yang memegahkan diri”.
(Efesus 2:8-9).

Tuhan Yesus memberkati dan saya saudara non stop. 
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JOY bukan hanya identik dengan pelayanan yang dilakukan tiap 

minggunya, namun lebih dari itu. Menghidupi nilai-nilai JOY sangat 

lekat juga dengan kebiasaan-kebiasaan unik berikut ini!

1.  CUCI GELAS

Biasanya, setelah melakukan JFM, workshop, atau ministry day, kita akan 
disuguhkan oleh snack yang sudah disediakan oleh para staff. Selain 
snack, kita juga akan melihat gelas plastik warna warni sebagai wadah 
minum. Sembari ber-fellowship, JOYers bisa menikmati snack dan minum 
yang ada. Namun, setelah gelas digunakan, tidak serta merta JOYers 
pulang begitu saja. 
Tiap minggunya akan ada 1 Cell Group yang ditunjuk bergantian untuk 
mencuci gelas. Namun peristiwa inilah yang tidak bisa dilupakan oleh 
JOYers. Siapa nih, yang sering jadi korban cuci gelas?

2.  JAGA SC

JOYers tau kan, kalau kita punya markas bernama Student Center? Di sinilah 
70% kegiatan JOY dilakukan. Dimulai dari pelatihan, ministry day, Cell 
Group, masak-masak, kantor staff, persiapan JFM, dan sebagainya. Berkat 
yang dikasih cuma-cuma ini tentunya harus dipelihara dengan baik. Oleh 
sebab itu, setiap hari diadakan jaga SC secara bergiliran antar Cell Group. 
Nantinya Cell Group akan memberikan perwakilan terbaiknya untuk 
menjaga tempat yang sangat penting bagi JOYers. Kamu sudah pernah jaga 
SC, belum?

3. SETTING

Seperti judulnya, setting dilakukan setiap hari Jumat sebelum JFM atau 
workshop berlangsung. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan 
mengangkut perlengkapan yang akan digunakan dari SC menuju Wisma 
Kinasih, mulai dari alat musik, kain, dekorasi, mic, gelas, perlengkapan 
fellowship, dan sebagainya. Tidak sampai di situ, setelah JFM/ workshop, 
biasanya JOYers akan melakukan set down untuk mengembalikan kembali 
barang-barang yang dipakai ke Student Center. Seru bukan?

KEGIATAN JOY



     Halo.. Salam sejahtera dalam Kasih Tuhan Yesus Kristus, 
salam kenal. 

    Perkenalkan saya Gloria, berasal dari Tana Toraja, Sulawesi 
Selatan. Saya pertama kali menginjakkan kaki di Yogyakarta 
pada tahun 2009 kemudian bergabung di persekutuan JOY 
pada tahun 2010 diajak oleh sahabat saya Inka (Imanuella 
Paskharia Kippuw). Saya tergabung dalam CG Mety dan juga 
bergabung di Choir Ministry. Sebelum masuk persekutuan JOY 
saya sangat tertutup dan sangat pemalu, namun setelah masuk 
dan ikut pelayanan dalam persekutuan JOY, perlahan ada 
perubahan dalam diri saya. Saya menjadi lebih terbuka dan 
percaya diri, saya juga banyak belajar khususnya bagaimana 
menjalin relasi yang lebih dengan Tuhan Yesus serta belajar 
untuk melayani teman-teman sesama mahasisa yang ada di 
Yogyakarta. 

By Kak Gloria

Tidak mudah pastinya tapi disini saya dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, 
pribadi yang lebih berkomitmen dan pribadi yang bisa mengasihi sesama (other second) 
dan tetap menjadikan Tuhan Yesus yang paling utama dalam hidup saya (Jesus First). 
Menurut saya persekutuan JOY merupakan rumah kedua saya dan joyers serta para staff 
pekerja adalah saudara-saudara saya.

Mendapat kesempatan melayani menjadi tim inti di CG Mety memberikan saya banyak 
pelajaran akan kesabaran, komitmen, kasih, ketegasan, pengorbanan, kepemimpinan dan 
hal lain yang tidak saya dapatkan diluar. Kak Mety sebagai leader dan kak Shinta Leo 
sebagai coach Babarsari sangat membantu saya dan banyak memberikan contoh 
bagaimana menjadi seorang pemimpin yang excellent. 

Pelajaran berharga yang telah saya dapatkan di JOY ini membuat saya ingin melayani 
kembali di persekutuan ini agar dapat melayani mahasiswa-mahasiswa baru yang akan 
datang ke Jogja sehingga mereka pun bisa merasakan Kasih Tuhan Yesus dan merasakan 
nilai-nilai berharga yang juga saya rasakan. 
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    Ketika study saya sudah berakhir di Yogyakarta, waktu itu ingin sekali melanjutkan 
pelayanan saya dengan menjadi staff/pekerja di JOY. Namun ada kendala dimana saat 
itu orang tua sangat menentang keinginan saya karena mereka menyayangkan ilmu yang 
sudah saya tuntut selama ini, sehingga saya akhirnya membatalkan niat untuk melayani 
sebagai pekerja di JOY.

        Kemudian saya pun diterima bekerja di perusahaan yang ada di Jakarta dan Bekasi 
selama kurang lebih 4 tahun lamanya saya bekerja, namun saya mendapati banyak nilai-
nilai yang sangat bertolak belakang dan tidak seharusnya dilakukan oleh teman-teman 
kerja saya, serta lingkungan yang keras dengan orang-orang yang berwatak keras pun 
membuat saya harus ekstra menjaga diri agar tidak mudah jatuh dan tergoda. Saya pun 
sebagai manusia biasa pernah jatuh dan tergoda kemudian berusaha bangkit kembali. 
Akhir tahun 2018 adalah puncaknya, saya mendapat cobaan yang membawa saya ke titik 
terendah dalam hidup saya sehingga saat itu saya memutuskan untuk resign dari tempat 
saya bekerja. Banyak kepahitan yang saya dapatkan dari teman kerja dan orang terdekat 
saya sehingga membuat saya saat itu merasa ingin menyerah dan sempat mempertanyakan 
apa yang sebenarnya Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya.

      Dalam masa-masa pengangguran, saya menjadi pribadi yang tertutup dari keluarga 
dan teman-teman saya.  Setiap malam saya bertanya kepada Tuhan, apa yang 
sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan saya sehingga membuat saya mengalami hal 
yang begitu pahit. Disaat yang bersamaan orang tua saya juga terus meneror saya untuk 
mencari pekerjaan secepatnya dimana saya masih membutuhkan waktu untuk memulihkan 
sakit hati saya.
 
     Pikiran saya saat itu, bahwa saya tidak mau mencari atau masuk bekerja ke suatu 
perusahaan yang nantinya membuat tidak nyaman lagi dalam bekerja dan menjadikan 
saya untuk keluar lebih cepat. Saya juga mencari tempat bekerja yang dapat membuat 
saya bekerja dengan waktu yang lama. Saya sempat memasukkan lamaran ke beberapa 
perusahaan tapi sampai saat itu belum ada panggilan dari perusahaan, terkadang saya 
pun merasa down dan patah semangat untuk kembali bekerja.

     Serangan dari berbagai pihak membuat saya sangat tertekan pada saat itu, sehingga 
pada suatu siang saya dengan tidak sengaja membuka Instagram dan membaca feed dari 
akun instagram persekutuan JOY yang langsung muncul di layar HP saya tentang kesaksian 
Ria sebagai calon staff. Membaca kesaksian Ria membangunkan keinginan saya yang dulu 
untuk melayani di persekutuan JOY. Namun keraguan dan ketakutan juga muncul 
dikarenakan saya sudah sangat lama tidak berhubungan lagi dengan persekutuan JOY 
ataupun teman-teman yang ada di JOY, bahkan persekutuan alumni pun jarang saya ikuti, 
hanya sekali dua kali saja. Apakah mereka masih menerima saya atau tidak, dan 
kekhawatiran akan orang tua saya apakah akan menyetujui atau tidak.
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      Tapi keinginan untuk melayani lagi itu sangat kuat sehingga memberanikan diri saya 
menghubungi Astry yang saat ini juga melayani sebagai staff, yang saat itu cukup aktif di 
facebook. Saya memberanikan diri bertanya apakah saya bisa bergabung menjadi staff 
atau tidak. Dan Puji Tuhan  ternyata saat itu JOY masih membuka lowongan untuk menjadi 
pekerja.  Saya pun memberanikan diri untuk memberi tahu orang tua saya saat itu, tapi 
malam-malam sebelumnya saya tidak lupa membawa kainginan saya ini sebagai pokok 
doa saya, meminta pertolongan Tuhan Yesus agar dibukakan jalan, apabila Tuhan Yesus 
berkehendak maka pasti Tuhan akan bukakan Jalan, itu yang saya yakini. Respon dari 
orang tua saya awalnya menolak dan meragukan karena mereka ingin saya bekerja di 
perusahaan dan mendapat gaji yang layak. Disaat yang sama deadline pengumpulan 
berkas sudah dekat, dan apabila saya tidak bisa ikut periode  Maret berarti saya harus 
ikut di Periode Agustus depan, itu berarti saya harus menganggur 6 bulan lagi.  Dan hal itu 
membuat saya sempat patah semangat tapi saya terus berdoa, jika ini memang panggilan 
dari Tuhan maka saya akan dibukakan jalan. saya berusaha memberikan penjelasan 
dengan hati-hati tentang keinginan saya untuk melayani kembali dan harapan saya  agar 
mereka mendukung setiap keputusan yang saya ambil. Puji Tuhan setelah memberikan 
pengertian kepada orang tua saya, mereka mengijinkan saya untuk melamar menjadi 
pekerja di JOY. Saya pun menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dan 
mengirimkannya ke HRD. Beberapa hari kemudian saya dipanggil untuk mengikuti tes 
Psikotes di Kantor JOY di Yogyakarta, kendala saya saat itu adalah harga tiket yang  masih 
sangat tinggi sehingga saya ragu untuk meminta kepada orang tua saya, tapi Tuhan Yesus 
sekali lagi menolong saya dan akhirnya tiket pun bisa terbeli.

     Sesampai di Yogyakarta, dari bandara saya langsung ke kantor JOY meskipun ada 
sedikit rasa ragu bagaimana respon para staff nantinya. Tapi puji Tuhan mereka 
memberikan respon yang sangat baik dan menerima saya dengan sangat ramah. Tes 
Psikotest dan wawancara  juga saya bisa lalui berkat pertolongan dan hikmat dari Tuhan 
Yesus dan saya pun akhirnya di terima menjadi Assisten Staff dan saat ini melayani di HRD 
Department dan membantu Kak Villy di Choir Ministry.

       Ketika merenungkan perjalanan hidup saya, saya menyadari bahwa berapa lama pun 
atau sejauh apapun saya pergi, tetapi ketika Tuhan sudah memanggil saya dan sudah 
berkehendak dan serta atas ijin-Nya maka saya pun akan kembali untuk melayani di Jogja 
seperti kerinduan saya dahulu semasa kuliah. Tuhan akan menuntun saya walaupun 
membutuhkan waktu 4 tahun lamanya tetapi saya belajar untuk mendengar panggilan 
Tuhan dan  apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saya secara pribadi. Semoga 
kita sekalian juga bisa belajar mendengar panggilan Tuhan terhadap diri kita masing-
masing. 
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     Di tahun 2018 kemarin adalah paskah pertama tanpa keluarga dekat, agak sedikit 
berbeda karena harus meninggalkan keluarga untuk kuliah di Jogja akan tetapi aku bersyukur 
di Jogja Tuhan pertemuan aku dengan CG Dwi, yang sudah menjadi keluarga dan bisa 
melewati paskah bersama. Aku sangat bersyukur bagaimana Tuhan tidak pernah membiarkan 
aku sendiri selama di Jogja. 
     Saat paskah selalu mengingatkanku pada sebuah kisah kecil dari tetanggaku, saat acara 
paskah yang diharuskan untuk semua orang memakai baju putih sedang adik tetanggaku tidak 
memakai baju berwarna putih dan malah menggunakan baju berwarna merah, ketika ditanya 
alasanya dia mengatakan bahwa “aku pakai baju berwarna merah, karena Tuhan Yesus 
berani mati untuk kita semua dan bangkit juga untuk kita” bagiku kata-kata yang diucapkan 
adik temanku itu selalu menjadi pengingat buat diriku bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah 
sebuah keberanian, keberanian yang sudah menyelamatkanku dari semua dosa. 
      Dari kejadian kecil itu aku cukup diingatkan setiap kali momen paskah tiba, dan membuat 
aku percaya betapa berharganya aku di mata Tuhan sampai Tuhan sudah mati dan bangkit 
demi menyelamatkanku, itulah makna paskah bagiku. – Vivi 

     Momen paskah bagiku tak lain adalah tentang kenangan paskah masa kecilku bersama 
dengan keluarga di kota kecilku, sekarang saya mengerti bahwa waktu dan sebuah 
kebersamaan adalah hal yang sangat berharga, semuanya bermula dan masih terus terpatri 
dalam ingatanku. Pengalaman paskah yang saya sebut berkesan selama saya hidup yaitu 
kesan momen paskah saat saya masih duduk di bangku Sekolah Dasar.
      Waktu itu perlahan saya bertumbuh menjadi anak yang mulai paham bahwa saya sedang 
merayakan kebangkitan Kristus, meskipun saya masih kecil dan belum tahu banyak tentang 
paskah itu sendiri saya selalu mengikuti tradisi dan kebiasaan acara tahunan seperti biasanya. 
Pada saat paskah saya selalu berangkat ke gereja bersama dengan keluarga, dan juga pada 
momen tersebut keluarga besarku selalu berkumpul. Selain itu, karena kota tempat tinggalku 
hanya sebuah kota kecil, pada saat keluarga semuanya berkumpul dan membuat acara 
makan-makan maka yang diundang bukan hanya keluarga besar saja tetapi juga tetangga 
dan kerabat.
Suasana inilah yang sangat menyenangan dan membuat saya menjadi paham bahwa momen 
paskah dapat menyatukan banyak orang, namun sekarang sangatlah berbeda karena jauh 
dari keluarga, tetapi terlepas dari itu semua kondisi ini membuat saya mengerti dan memahami 
bahwa paskah telah membuat saya menjadi pribadi yang lebih menghargai kebersamaan dan 
waktu. – Vicky 

KEBANGKITAN YESUS ADALAH 
SEBUAH KEBERANIAN

MOMEN PASKAH MENGAJARIKU
MENGHARGAI WAKTU DAN KEBERSAMAAN
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      Seiring berjalannya waktu, ada masa bahagia dan juga masa sulit yang Tuhan ijinkan terjadi.  Ini 
juga yang saya alami saat sudah masuk kuliah dan aktif di JOY, di mana harus bisa membagi waktu 
untuk kuliah dan ministry terutama pelatihan yang diadakan pada malam hari. Namun akhirnya 
dengan semua itu saya mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran bahkan mengatur keuangan saya 
agar tetap survive baik dalam kuliah maupun relasi dengan Tuhan melalui persekutuan JOY. 

     Setelah mengikuti proses dalam cell group, saya diajak oleh kak Magxi dan kak Indah untuk 
menjadi tim inti. Di situlah saya belajar mandiri dan peduli dengan orang lain serta saling 
memperhatikan anak cell group. Seusai menjadi tim inti saya ditinggalkan leader karena kak Indah 
harus melanjutkan studi di Godean dan di situ saya mulai berpikir siapa yang akan menggantikan 
sebagai leader. Ternyata saya yang diberi kesempatan menjadi leader. Awalnya saya merasa tidak 
mampu karena saya susah peduli dan merasa tidak mampu menjadi pemimpin. Saya bergumul dan 
akhirnya saya menjawab panggilan Tuhan. Saya diangkat sebagai leader yang harus berjuang dan 
selalu memperhatikan teman-teman CG setiap hari untuk QT, ministry dan cellgroup. Dengan 
berjalanya waktu saya dapat belajar banyak, baik itu relasi dengan keluarga dan studi. 

     Sebagai leader saya diuji oleh Tuhan untuk lebih baik lagi, masalah dalam relasi dengan 
pasangan yang begitu lama harus berpisah. Di waktu saya harus pulang ke Kupang karena mama 
saya sakit ginjal dan harus di operasi, sementara saya harus urus cell group, disitulah saya sudah tidak 
kuat dan saya bersyukur punya coach kak Astri yang Tuhan kirimkan buat saya yang dimana dia selalu 
mendorong dan memotivasi saat saya menangis dengan semua masalah yang dialami dan saat saya 
merasa tidak mampu. Saya bersyukur punya adik-adik dan teman-teman yang selalu mendoakan dan 
membuat saya tersenyum, bersyukur Tuhan sangat baik dan di balik proses yang saya alami Tuhan 
begitu sayang. Akhirnya mama saya yang mau dioperasi menjadi sembuh dan relasi saya juga baik. 

     Apa yang saya gumulkan Tuhan menjawab dan pergumulan saya dengan teman-teman akhirnya 
ada jiwa baru. Di JOY lah saya dapat berubah banyak, dengan karakter yang tegas dan susah di 
atur akhirnya belajar untuk peduli dan merubah karakter saya.  
Begitu banyak proses yang Tuhan buat menjadikan saya lebih dewasa walaupun ada kendala yang 
dialami namun saya belajar untuk percaya bahwa Tuhan sangat baik walaupun saya pernah mau 
mundur dalam pelayanan sebagai leader. Saya bersyukur Tuhan sangat baik dan saya bisa masuk di 
komunitas JOY Indonesia yang membuat saya lebih baik dan merubah karakter saya yang dulu 
pendendam dengan keluarga dan egois disinilah saya berubah lebih baik dan lebih belajar tentang 
menghargai waktu dan peduli dengan orang lain. 

     Pada tanggal 6 Juli 2016, saya tiba di Yogyakarta dan masuk di 
Universitas AMA YPK jurusan manajemen administrasi rumah sakit. 
Malamnya saya diajak oleh alumni JOY, kak Indah, di situ saya 
bertemu dengan orang-orang baru yang berbeda dan saya merasa 
bersyukur bisa mempunyai keluarga baru walaupun jauh dari 
keluarga di Kupang. Selain itu sangat mengesankan ketika diajak 
untuk ikut CG blok O, ada kak Gref, kak Indah, kak Ucen, kak Maris 
dan kak Samuel sebagai coach yang luar biasa. Keramahan dan 
perhatian mereka kepada saya sudah seperti saudara sendiri. 

By Sandra
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MENDATAR:

2. “Air menjadi darah”
4. Murid Yesus
8. Nama orang yang menderita penyakit kusta
10. Daerah yang terletak di Galilea
12. Tokoh yang bermimpi di dalam Alkitab
14. Nama raja yang memiliki angkatan laut
15. “Orang yang menyenangkan, keindahan, sukacita”
17. Orang yang menghancurkan altar dan nabi-nabi Baal
18. Tempat Maria dan Martha tinggal
19. Munculnya banyak bahasa
20. Orang yang mau memberikan nyawanya untuk Daud

MENURUN:

1. Injil yang membahas tentang banyak wanita
3. Nama tanah milik Kain
5. Tokoh yang berdoa untuk balas dendam
6. Nama saudara Yusuf
7. Umur pertama kali Yesus melayani
9. Yang mencobai Yesus di padang belantara
11. Buronan pertama dalam Alkitab
13. Kalvari
16. Makanan nenek moyang

teka teki
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