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JOY MINISTRY 
 

Mengapa pelayanan JOY harus EXIST ? Coba sharingkan....... 
 
TUJUAN PELAYANAN JOY  
1. Hukum Terutama (Mat 22:37-40) 
2. Amanat Agung ( Mat 28 : 19-40) 
3. 5 Tujuan 

 Worship : Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap….. 
 Ministry : Kasihilah sesamamu manusia seperti…… 
 Evangelism : Pergilah, Jadikanlah semua bangsa murid-Ku 
 Fellowship : Baptislah mereka 
 Discipleship : Ajarlah mereka melakukan... 

 
Pelayanan kita ada untuk menjangkau mahasiswa yang belum percaya, mempersekutukan 
mereka dengan mahasiswa kristen yang lain, menolong mereka untuk bertumbuh dalam iman 
mereka dan menantang yang sudah bertumbuh untuk menggali dan menemukan pelayanan 
mereka dan menghormati Allah dengan / melalui kehidupan mereka. 
 
MINISTRY JOYERS 
 
 Apa yang menjadi MOTIVASI kamu untuk terlibat dalam ministry. Coba sharingkan....... 
  
 Mendemonstrasikan (memperagakan) kasih ALLAH 
 Karena ALLAH lebih dulu mengasihi. 
 

1. Diciptakan untuk ministry (Efesus 2 : 10) 
2. Diselamatkan untuk ministry (2 Timotius 1 : 9) 
3. Dipanggil masuk dalam ministry (1 Pet 2 : 9-10) 
4. Diberi karunia untuk ministry (1 Pet 4 : 10) 
5. Diberi kuasa untuk ministry (Matius 28 : 18-20) 
6. Diperintahkan untuk ministry (Matius 20 : 26-28) 
7. Dipersiapkan untuk ministry (Efesus 4 : 11-12) 
8. Dibutuhkan untuk ministry (1 Korintus 12 : 27) 
9. Diberi upah/dihargai menurut ministry masing-masing (Kolose 3 : 23-24) 

 
MENGGALI DAN MENEMUKAN PELAYANAN 

1. Karunia Rohani 
 Bagaimana Allah telah memberi karunia kepada kamu? 
2. Hati 
 Apa yang kamu senangi untuk kamu lakukan? 
 Apa yang menjadi keterbebananmu? 
3. Kemampuan 
 Apa kemampuan alami atau bakat bawaan sejak kamu lahir? 
 Apa kamu pernah mengembangkannya sebelum kamu punya hubungan pribadi dengan 

Kristus? 
4. Kepribadian 
 Bagaimana keunikan kepribadianmu akan mempengaruhi ministry-mu? 
5. Pengalaman 
 Bagaimana pengalamanmu yang baik dan buruk dapat dipakai untuk membantu orang 

lain?  
 
KOMITMEN 
Tidak merangkap ministry yang lain di dalam JOY maupun di luar 
Hasilnya tidakakan maksimal jika setengah-setengah 
Pengorbanan dan kesetiaan. (rajin dan sabar) 
MENJADI BERKAT 
Keberadaan kamu di ministry jadi berkat atau batu sandungan bagi orang lain. 
Persoalan dengan/oleh manusia tidak mengabaikan pelayanan kepada ALLAH. 
Menciptakan suasana kondusif dan menjaga spirit tim. 
MENIKMATI 
Menjadikan sesuatu yang berarti maka jadi berkat buat diri sendiri dan untuk menghindari 
kejenuhan. 

 Apa yang menjadi tantangan dalam ministry? (menantang diri sendiri)  


