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Review:
RETREAT! (2 Samuel

5:17-25)

Puji Tuhan!!! Thursday Prayer Meeting (ThPM), hari ini

diikuti kurang lebih 40an JOYers.  Para JOYers yang

bergabung bukan hanya dari berbagai tempat di penjuru

Nusantara, tetapi juga dari Korea dan Australia.

Kedepannya kita pasti dapat melihat, lebih banyak JOYers

bergabung dan merasakan kebersamaan spirit JOY

melalui doa bersama di ThPM. Beberapa JOYers yang

baru pertama kali bergabung seperti Sigit, mbak Lusi,

Yanto, dll membawa kegembiraan tersendiri dalam

pertemuan kali ini. Selamat bergabung buat JOYers yang

baru pertama kali hadir. 
cont'd p.2
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Renungan Firman Allah yang disampaikan oleh Bung

Nelles, mempertanyakan kepada JOYers, hal apa yang

menjadi andalan kita dalam menghadapi tantangan

hidup? Salah satu hal yang sering orang  andalkan

adalah Pengalaman!. Bukankah pengalaman disebut

sebagai “Guru yang Terbaik”? Apalagi, jika

menghadapi tantangan atau masalah yang sama.

Secara alamiah dan instan, kita cenderung

mengandalkan pengalaman kita. Kita akan dengan

cepat merujuk pada keberhasilan-keberhasilan strategi  

ataupun lessons-learned dari kegagalan di masa lalu.

Pengalaman dijadikan patokan untuk bertindak!

Terlebih ketika menghadapi persoalan yang sama.

Tetapi tidak dengan Daud!  Daud mengambil sikap

yang berbeda, bahkan ketika harus menghadapi

musuh yang sama, bangsa Filistin. Bangsa yang

sebelumnya dia telah kalahkan. 

Kesaksian Ibeth, mantan staf JOY, yang saat ini

bekerja di World Vision Indonesia, mengawali

pertemuan ThPM. Dalam kesaksiannya, nilai-nilai

JOY yang diajarkan dan dia terapkan dalam

kehidupannya berdampak nyata di dunia pekerjaan.

Melalui nilai nilai JOY, Ibeth dapat mewarnai dan

menunjukkan  sikap kerja yang berbeda di

lingkungan tempat bekerja, sehingga disukai

pemberi kerja. JOYers memang berbeda katanya!!!.

Selain itu, Ibeth juga merasakan persaudaraan yang

erat diantara para JOYers. Hal ini membuat dia

merasa  tidak sendiri dan dapat terkoneksi dengan

para JOYers kemana saja dia pergi. Dia selalu

menemukan saudara dan sahabat yang siap

mendukung.  Kesaksiannya hari ini memberi

konfirmasi bahwa nilai-nilai JOY yang diajarkan dan

ditekankan selama ini di JOY berdampak. Kesaksian

Ibeth, satu dari sekian banyak JOYers, yang memberi

kita keyakinan bahwa JOYers berdampak karena –

“We are Ambassadors for Heaven to the Earth!”

cont'd p.3
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Apakah kita memiliki sikap yang sama seperti Daud

dalam menghadapi tantangan hidup?. Apakah kita

masih bisa membagi waktu, di tengah-tengah

kesibukan kita, untuk mundur sejenak setiap hari! 

 Retreat ke kubu pertahanan kita, ke Mezbah pribadi

dimana kita bisa menghadap Tuhan? Berdoa dan

membaca firman Allah, mencari Kehendak Allah

terlebih dahulu. Atau kita bersikap “do business as

usual”,  dengan mengandalkan pengalaman kita?

Saat ini, JOY sedang melakukan transformasi. Apakah

yang menjadi andalan kita untuk memastikan

tranformasi ini akan berhasil? Pengalaman siapakah

yang dapat kita andalkan? Sikap yang kita lakukan

pertama-tama adalah perlu mundur ke benteng

pertahanan kita untuk berdoa mendengarkan perintah

Allah.  

Daud sudah berpengalaman menghadapi Bangsa

Filistin, dan Menang!! Dia tahu cara menaklukkan

Bangsa Filistin dan bangsa bangsa lain. Dia sudah

mempunyai persiapan, pasukan perang,

perlengkapan dan segudang strategi dalam

menghadapi musuh-musuhnya, apalagi musuh yang

sama! Daud dapat mengandalkan pengalamannya

sebagai guru untuk mengatasi bangsa Filistin.

Dalam bacaan dari 2 Samuel pasal 5: 17 - 25, ternyata

Alkitab menceritakan sikap dan tindakan  berbeda

dari Daud. Ketika pasukan orang Filistin bermaksud

untuk menangkap Daud, Daud menghadapi bahaya

dari musuh lamanya. Hal pertama yang dilakukan

Daud dalam situasi ini, dia mundur ke kubu

pertahanannya! Suatu kata yang sebenarnya umum

kita dengar, yaitu “retreat”!! Mundur ke kubu

pertahanan, untuk menenangkan diri, berdoa dan

mencari kehendak Allah. Daud tidak panik dan

langsung bertindak mengeluarkan segala strategi

berdasarkan pengalamannya! 

cont'd p.4
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Kepekaan ini dibangun melalui hubungannya yang

erat dengan Allah setiap hari. Demikian halnya juga

dengan transformasi JOY. Keberhasilan proses

transformasi JOY, dapat juga dilihat dari seberapa peka

kita terhadap kehendak Allah untuk persekutuan JOY.

ThPM adalah tempat kita bersama. Kehadiran para

JOYers di ThPM merupakan tindakan pertama yang

dilakukan dalam mendukung transformasi JOY.

Artinya kita bersama-sama berkumpul untuk berdoa

dan membaca Firman di kubu pertahanan kita,

sehingga Allah sendiri akan bersama kita dalam

bertransformasi.

Sebelum doa bersama BTS menyampaikan ada dua

perspektif yang berkembang saat ini dalam melihat

transformasi JOY:

Membaca firman Allah dan berdoa bersama-sama

karena ini adalah pilar utama JOY dalam melakukan

transformasi, bukan pengalaman orang perorang.

Thursday Prayer Meeting (ThPM), yang kita telah

mulai bersama merupakan benteng dan kubu

pertahanan JOY. Tempat dimana kita bisa

berkumpul untuk Retreat berdoa bersama dan

mendengarkan Firman Allah.  Dari semula, para

inisiator dan leaders yang memimpin transformasi

JOY, tidak bermaksud mengandalkan

pengalamannya, tetapi berusaha mendengarkan dan

mencari Kehendak Allah dalam setiap tahapan

proses tranformasi ini. Untuk itu, ThPM dilakukan

sebagai tempat kita bersama-sama berdoa dan

mendengarkan Firman Allah.

Kunci kemenangan Daud terletak pada kepekaanya

mendengarkan suara Allah, bukan pengalamannya! 

cont'd p.5
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Pokok-pokok doa lainnya dapat dilihat pada bagian

pokok doa untuk tetap kita doakan sepanjang minggu

ini.

Seiring dengan perkembangan ThPM, kami mengajak

rekan rekan JOYers untuk ambil bagian dalam

pelayanan ThPM, sebagai MC, Song Leader, Music,

Buletin, Multimedia Operator Zoom, pemerhati, dan

coordinator “room-meeting” dll. Kita bersyukur untuk

semua keterlibatan kita dalam ThPM ini dapat

dilakukan secara daring, kapan saja dan dari mana saja!

Silakan menghubungi Mas Sudiman selaku ketua

Yayasan JOY.

Untuk itu jangan lewatkan TPM berikutnya!!! Ada

kesaksian dan kisah berpengalaman dengan Tuhan

para JOYers dari seluruh Nusantara (Amin) **

(1) Perpektif Pertama melihat JOY sedang mengalami

krisis sehingga kita membutuhkan transformasi; (2)

Perspektif Kedua melihat JOY sudah sangat

berkembang sehingga membutuhkan transformasi.

Penjelasan perbedaan kedua perspektif ini dapat

dibaca dalam artikel terpisah (PERSPEKTIF JOY

DALAM TRANSFORMASI).

Ada sejumlah ucapan syukur disampaikan sebagai

jawaban doa kita di ThPM minggu lalu, diantaranya,

proses kesembuhan dan pemulihan Kesehatan

beberapa JOYers dan anggota keluarganya, termasuk

Kesehatan ibunya Patricia (Cia), yang saat ini sudah

mendapat perawatan di Surabaya. Persiapan

dokumen administrasi untuk perubahan akta

Yayasan JOY sudah dilengkapi. Juga pengiriman

dokumen administrasi proses pengalihan

kepemilikan saham di PT. Tohan sudah berlangsung

dengan baik. 
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Alasan Transformasi JOY yang sedang bergulir saat ini

bisa dilihat dari dua sudut pandang. Kedua sudut

pandang ini berangkat dari titik pangkal yang berbeda,

namun bermuara pada satu titik kesimpulan, yaitu JOY

membutuhkan Transformasi bukan sekedar

perubahan. Pandangan pertama adalah JOY sedang

mengalami KRISIS sehingga kita membutuhkan

transformasi. Pandangan kedua JOY sudah sangat

berkembang sehingga membutuhkan transformasi.----

Terlepas menganut paham yang mana, tetapi

kesimpulannya adalah JOY butuh Transformasi!! 

 Perbedaan diantara kedua sudut pandang ini

sebenarnya jelas.

Pandangan pertama, berfokus pada Krisis! Pandangan

ini melihat JOY sedang dalam krisis karena melihat

JOY dari sudut pandang Jogja sentris. 

Gagasan perlunya transformasi JOY sebenarnya

bukanlah hal yang baru. Kebutuhan perubahan

mendasar (transformasi) di JOY bahkan sudah

digulirkan beberapa tahun lalu. Jauh sebelum

Gerakan Transformasi saat ini kita gemakan. Artikel

ini (terdiri dari 2 bagian), mencoba menjelaskan

tentang apa yang sedang terjadi di JOY saat ini,

dalam bahasa yang sederhana, terutama berkaitan

dengan alasan kenapa JOY perlunya transformasi

dan bagaimana JOY akan bertransformasi. Tulisan

ini tentunya memiliki keterbatasan dalam

menjelaskan keseluruhan aspek gagasan yang sedang

berkembang tentang transformasi JOY. 

cont'd p.7
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Dengan pendekatan ini, karena pusat krisis ada di Jogja

maka fokus transformasi adalah tindakan korektif dan

mengarahkan segala daya upaya untuk melakukan

perubahan terhadap pelayanan di JOY Jogja. Dan

berbagai usulan telah didiskusikan dan disampaikan.

Sudut pandang kedua berfokus pada

PERKEMBANGAN JOY. Perspektif ini melihat JOY

dari sudut pandang perkembangan JOY.  JOY

membutuhkan transformasi karena format pelayanan

yang berpusat di JOY Jogja tidak dapat lagi

mengakomodasi pelayanan yang dilakukan oleh para

JOYers (yang sebelumnya disebut alumni). JOYers saat

ini sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia dan

dunia.

Pendekatan ini, melihat pelayanan JOY itu semata-

mata ada di Jogja, dan berpusat pada pelayanan yang

dilakukan oleh para staf. Dengan demikian, secara

sederhana dengan hanya membandingkan tahun-

tahun sebelumnnya, dari sisi jumlah mahasiswa,

dinamika dan kualitas kegiatan, maka JOY Jogja saat

ini, bisa dikatakan mengalami kemunduran – lebih

tepatnya KRISIS! Singkatnya, tanpa harus

mempersoalkan sebab-sebabnya, apalagi mencari-

cari  kesalahan siapa, pelayanan JOY Jogja saat ini

tergerus oleh karena perubahan jaman. Model

pelayanan yang dilakukan oleh JOY di tahun-tahun

sebelumnya yang dulu memiliki daya tarik bagi para

mahasiswa, menjadi kurang menarik. Sebabnya Jelas!

Ada tawaran lain yang lebih menarik bagi mahasiswa.  

Oleh karena itu, JOY mengalami krisis dan perlu

transformasi. Ini adalah sudut pandang pertama.

cont'd p.8
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Pendekatan ini melihat pelayanan-pelayanan yang

dilakukan oleh para JOYers seperti Patricia,

mengumpulkan para mahasiswa di Papua dalam

kapasitasnya sebagai dosen, pelayanan bung Nelles

bersama Mutia di Kalimantan Tengah terhadap

ratusan mahasiswa dengan mengajarkan spirit JOY dan

nilai- nilai JOY, Pelayanan Seka di Alor, Pelayan Niko

di Timor Leste, sebagai suatu pelayanan yang perlu

terkoneksi dengan JOY. Mereka membutuhkan

dukungan dan didoakan. Bahkan pelayanan yang

dilakukan di gereja-gereja yang diwarnai dengan nilai-

nilai dan spirit JOY, tempat kerja yang diwarnai

dengan nilai-nilai JOY serta bentuk-bentuk pelayanan

lain yang dilakukan oleh para JOYers, as “Ambassadors

for Heaven to the Earth” perlu terkoneksi satu sama

lain.

Sudut pandang ini mengunakan pendekatan holistic

dan integrative, yang memandang JOY itu adalah

keseluruhan JOYers dimanapun, terlepas statusnya

sebagai mahasiswa, staf atau alumni. Karena pada

intinya misi JOY adalah menjadikan  duta-duta

kerajaan surga untuk dunia, dimanapun berada

terlepas dari status untuk kepentigan “pencatatan

administrasi”.  

Pelayanan JOY Jogja yang dilakukan oleh para staf

kepada mahasiswa maupun para JOYers lainnya

kepada mahasiswa di seluruh nusantara itu

semestinya terkoneksi satu sama lain.  Pelayanan

yang interkoneksi ini diperlukan karena mereka

melakukan misi JOY yang sama.  Ada puluhan dari 

 2000-an JOYers, yang saat ini tersebar di seluruh

Indonesia dan belahan dunia sedang melakukan

pelayanan  kepada mahasiswa ataupun masyarakat

umum, yang pada intinya menyebarkan spirit JOY,

nilai-nilai dan pilar JOY yang persis seperti yang

dilakukan JOY di Jogja, walaupun dalam format yang

berbeda. Contemporary Ministry! 

cont'd p.9
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Oleh karena itu, dalam pendekatan kedua, fokusnya

BUKAN mentransform JOY Jogja. Apalagi

mengkoreksi pelayanan yang selama ini telah

dilakukan oleh para staf dengan setia, berkomitmen

dan sungguh-sungguh melayani mahasiswa. Fokus

pendekatan kedua, adalah membangun format baru

dan payung yang baru untuk mengayomi, merangkul

dan menggerakkan semua JOYers yang saat ini sudah

tersebar di penjuru dunia, termasuk JOY Jogja, untuk

menjadi Aktif sebagi Ambassadors for Heaven to the

Earth.

Kedua perpektif ini bukanlah bertentangan, tetapi

saling melengkapi yang bermuara pada satu kata: JOY

BUTUH TRANSFORMASI. Apa dan bagaimana

YAYASAN JOY FELLOWSHIP itu? Akan dibahas pada

part 2 artikel ini minggu depan…(bersambung)

Dengan demikian, titik pangkal pendekatan kedua

melihat perlunya transformasi pelayanan JOY

BUKAN karena krisis di JOY Jogja, tetapi justru

melihat JOY sudah sangat berkembang sedemikian

rupa, sehingga butuh format baru.  Perlu payung

yang baru untuk mengayomi. Perlu governing body

yang dapat merangkul dan mengintegrasikan serta

mengerakkan semua JOYers yang nota bene,

Ambassadors on the mission. Untuk

menginterkoneksikan keseluruhan pelayanan yang

dilakukan oleh seluruh JOYERs, serta mengerakkan

para JOYers di seluruh dunia bersinergi mewartakan

dan melanjutkan visi dan Misinya JOY perlu satu

“payung” baru yang dapat melakukan tugas ini secara

lebih efektif. Payung baru itu disebut YAYASAN JOY

FELLOWSHIP!
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 1. Bersyukur karena melalui Thursday Prayer Meeting

Tuhan telah memanggil banyak JOYers untuk bersatu

hati berdoa untuk persekutuan JOY dan Thursday

Prayer Meeting juga menjadi wadah bagi JOYers 

 untuk bisa bersekutu bersama.

2. Beryukur untuk surat dari pak Hamin yang sudah

tiba di Jakarta. Doakan agar segera tiba di Jogja supaya

pengurusan SK Yayasan JOY yang baru cepat selesai.

3. Doakan agar berkas-berkas yang diperlukan untuk

proses penyesuaian akta yayasan JOY dapat segera

terkumpul agar akta yang baru dapat segera

diterbitkan.

4. Doakan untuk volunteer yang mau terlibat dalam

kepengurusan THPM.

 1. Bersyukur untuk vaksin booster yang akan segera

diberikan kemasyarakat agar melalui vaksin ini

masyarakat Indonesia juga semakin terlindungi dari

virus COVID-19.

2. Bersyukur untuk pemerintah Indonesia yang peka

akansituasi masyarakat dengan menurunkan harga

minyak goreng.

3. Doakan untuk situasi dunia saat ini yang masih sangat

dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, terutama dengan

merebaknya varian Omicron yang sangat cepat

menyebar.

4. Doakan agar pemerintah Indonesia diberikan hikmat

dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 agar

tidak terjadi gelombang ketiga di Negara kita.

5. Doakan untuk sekolah-sekolah yang mulai

mengadakan pertemuan tatap muka agar ini tidak

menjadi kluster-kluster baru untuk penyebaran virus

COVID-19.

Prayer Points
Pokok doa dunia dan Indonesia

Pokok Doa Visi Transformasi

cont'd p11
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 1. Cia: Doakan mama yang sedang menjalani

perawatan di Surabaya setelah terserang stroke agar

mama bisa segera dipulihkan.

2. Seka: Doakan Seka yang sedang dalam perawatan

karena kelelahan. 

3. Kak Nanda: Doakan sebuah keluarga jemaat yang

saat ini sedang mengalami pergumulan berat.

4. Kak Frengky Kayway: Doakan pemulihan kesehatan

pasca operasi.

 

1. Doakan untuk replacement pekerja di tahun 2022,

agar diberikan hikmat dalam menyesuaikan di bagian

masing-masing.

2. Doakan untuk beberapa staf akan habis kontrak tahun

2022, doakan untuk hikmat memutuskan untuk langkah

selanjutnya apakah akan lanjut atau tidak.

Pokok doa staf

Pokok Doa JOYers

cont'd p12

Pokok doa umum pelayanan JOY
1. Doakan untuk setiap perencanaan kuartal 1 2022.

2. Doakan untuk pembuatan anggaran kuartal 1 2022.

3. Doakan untuk mulai mengaktifkan lagi ministry, agar

teman-teman bisa terlibat

4. Doakan untuk proses follow up teman-teman baru.

5. Doakan untuk core member meeting 22 Januari. 
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1. Ibeth: Doakan untuk perawatan sakit gigi yang saat ini

sedang dijalani di Medan.

2. Lita: Doakan untuk sakit gigi yang dialami supaya

cepat dipulihkan

3. Nelly M.S.: Doakan untuk perawatan remisi

autoimun. Akhir bulan ini masih akan menerima

suntikan serum.

4. Lose Sea: Doakan papa angkat di Solo yang saat ini

sedang sakit hyperthyroid dan kakinya juga bengkak.

.5. Vonny: Doakan papa yang sedang menjalani

perawatan untuk sakit jantung yang diderita.

6. Anarara: Doakan demam dan juga badan yang ngilu-

ngilu agar segera disembuhkan.

Pokok doa JOYers

"maka bertanyalah Daud kepada

TUHAN, dan Ia menjawab"

(2 Samuel 5:23)


