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Article :Article :

Review
ThPM

TRANSFORMASI
DALAM SIKAP PETRUS

Kis 10 : 1 - 48

Puji Tuhan!!! ThPM hari ini kembali diikuti oleh 40 orang JOYers.
Kesetiaan para JOYERs dari berbagai tempat di Indonesia
maupun yang di luar negeri, untuk bergabung di ThPM
merupakan hal yang patut kita syukuri. Mereka secara tekun
mendoakan pelayanan JOY dengan menyempatkan hadir di
ThPM ditengah tengah kesibukan masing masing.  Selain itu,
kita bersyukur ThPM sudah menjadi tempat bagi JOYERs untuk
saling berbagi pokok doa, pergumulan dan kesaksian hidup. 
 ThPM telah menjadi “rumah” bagi para JOYErs. 

Kak Nelly Maria Samosir memberikan kesaksian tentang
pergumulan dan proses pengambilan keputusannya untuk
melayani di Papua.  Berawal dari kerinduannya untuk melayani
di Myanmar, namun Tuhan punya rencana lain buat kak Nelly,
Ketika kudeta dan kekacauan terjadi di Myanmar. Lewat group
WA para pengajar yang beranggotakan para guru dari berbagai
tempat dari seluruh Indonesia, Kak Nelly akhirnya dibukakan
jalan untuk melayani  di distrik Ainu, Kabupaten Jayapura,
Papua. Suatu tempat yang saat ini sangat membutuhkan
kehadiran seorang guru. 

Dalam kesaksiannya, dia merasakan campur tangan Tuhan
nyata dalam setiap tahapan proses mengambil keputusan
sehingga dia mendapat keyakinan keputusan yang diambil
merupakan suatu ‘panggilan’ yang istimewa dari Tuhan. Saat ini
kak Nelly sedang menunggu Surat Keputusan (SK) dari bupati
setempat agar bisa memulai pelayanan di Papua. Doakan
proses persiapan administrasi dan juga kesiapan fisik dan
mental sebelum berangkat ke Papua. 



keselamatan dari Tuhan. Sesuatu hal yang diluar pemikiran para jemaat di Yerusalem. Mereka tidak bisa
percaya! Sulit untuk menerima karena mereka belum melihat dan menangkap visi baru dari Tuhan. Hanya
Petrus dan ketiga orang yang menyertainya. 

Menghadapi kegaduhan dan perselisihan diantara para jemaat, Petrus yang dikenal memiliki karakter yang
temperamen, tidak sabaran dan spontan, menunjukkan sikap yang berbeda dari karakter aslinya. Ketika
Jemaat di Jerusalem mempersoalkan visi baru yang disampaikannya. Dia dengan sabar menjelaskan segala
sesuatu peristiwa yang terjadi secara berturut-turut. Bukan hanya itu, dia menjelaskan berulang-ulang 
 tentang runtutan peristiwa dan penglihatan dari Tuhan. 

ThPM 270122 | 02 / 09 

Tempat pelayanan yang terpencil, tanpa listrik, internet dan
tanpa air bersih yang memadai bukalah suatu pilihan yang
mudah. Pilihan untuk keluar dari zona nyaman dan memberi
hidupnya untuk orang orang yang membutuhkan merupakan
satu teladan yang sungguh luar biasa dan menginspirasi kita
semua! Kesaksiannya hari ini kembali mengingatkan kita akan
misi kita sebagai an“Ambassador for Heaven to the earth!”  

Renungan dari Kisah Para Rasul 10:1-48, yang disampaikan
oleh pak Son menjadi santapan rohani pada ThPM kali ini.

Kehadiran Petrus di rumah Kornelius ternyata didahului
dengan suatu penglihatan dari Tuhan. Penglihatan tentang visi
baru terkait bangsa-bangsa non-Yahudi. Penglihatan dari
Tuhan tentang keselamatan bagi bangsa bangsa lain non-
Yahudi bukan hanya untuk orang Yahudi. Hal itu menjadi
semakin jelas ketika Petrus menyaksikan sendiri bagaimana
roh kudus turun atas orang-orang non Yahudi dan tidak
bersunat itu. Bagi Petrus, hal terberat adalah ketika Petrus
harus menyampaikan dan menjelaskan penglihatan dan visi
dari Tuhan terkait bangsa-bangsa non-Yahudi kepada jemaat di
Yerusalem. Ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Visi baru
tentang keselamatan bahwa sesungguhnya Allah tidak
membedakan orang-orang. Bahwa setiap orang dari bangsa
manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan
kebenaran berkenan kepada-Nya. Ketika itu, hanya Petrus
bersama 3 orang yang menyertainya, yang paham dan melihat
visi baru tersebut.  Sehingga menjadi tugas Petrus dan ketiga
orang yang menyertainya untuk mengkomunikasikan hal itu
kepada para jemaat di Yerusalem. Bahwa keselamatan juga
ada bagi orang-orang yang tidak bersunat yang selama ini
dianggap najis oleh orang Yahudi.Bahwa orang non-Yahudi dan
tidak bersunat itu juga bisa menerima roh kudus dan

Bermula dari peristiwa Kornelius, seorang non-Yahudi yang tidak bersunat, mengundang Petrus untuk
datang ke rumahnya. Dia mengundang Petrus sesuai yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya.
Kehadiran Petrus di rumah Kornelius rupa-rupanya kemudian hari menimbulkan kegaduhan dan
perselisihan di antara para jemaat Tuhan di Yerusalem. Hal ini dapat dipahami  karena ada ‘jarak’ yang luas
terbentang di hati orang Yahudi dan Yunani, diantara orang yang bersunat dan tidak bersunat. Orang
Yahudi, selama ini merasa menjadi bangsa yang istimewa dan memandang najis terhadap bangsa-bangsa
lain yang tidak bersunat.



Transformasi JOY.  Visi transformasi JOY secara jelas dan nyata bahwa JOY saat ini bukan hanya untuk
mahasiswa di Jogja. Bahwa mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar kota Yogjakarta juga berhak untuk
mendapatkan kesempatan sama untuk dibentuk dan dimuridkan melalui pelayanan JOY. Yang mana hal itu
sudah dapat kita saksikan dan sedang terjadi di berbagai tempat, seperti di Alor, di Papua, Palangkaraya,
Timor Leste, Sumba, Jambi dan banyak tempat tempat lain dimana spirit JOY telah tersebar. Bahwa
pelayanan JOY bukan hanya terpusat di Jogja dan menjadi tanggung-jawab para staf di Jogja. Pelayanan JOY
merupakan keseluruhan aktifitas para JOYers, dimanapun berada yang saat ini mengemban misi sebagai
duta-duta Kristus untuk dunia. JOYERs on mission!!

Dalam menyampai visi transformasi JOY kepada seluruh JOYERs, pak Son menekankan bahwa kita perlu
belajar dari Petrus. Walaupun sebagian dari kita sudah dapat melihat dengan jelas tentang visi
Transformasi JOY, dan menyakini sebagai sesuatu yang diterima dari Tuhan. Namun kita perlu menjelaskan
semua peristiwa yang kita lihat secara berturut-turut, berulang-ulang sehingga semua orang menjadi
paham dan ambil bagian dalam proses Transformasi JOY. Kita tidak ingin, satu orangpun ketinggalan dalam
gerbong transformasi ini. Kita ingin melibatkan semua JOYERs dan sebanyak mungkin orang bersama sama
melakukan pelayanan di JOY dengan format baru. Untuk itu kita harus memberikan waktu untuk
menjelaskan secara runut dan terus menerus tentang visi baru pelayanan JOY. Sampai semua orang
menjadi tenang dan memuliakan Tuhan atas visi yang baru.

Dia memberi kesaksian terhadap apa yang dia lihat sendiri
tentang bangsa bangsa non-Yahudi. Dia menyampaikan visi dari
TUhan secara berulang ulang sampai jemaat menjadi tenang,
dan mengakui bahwa Allah mengaruniakan keselamatan
melalui pertobatan kepada bangsa bangsa lain juga. Mereka
semua akhirnya memuliakan Allah. 

Dalam konteks transformasi JOY saat ini, mungkin baru
beberapa orang saja di antara para JOYers yang bisa melihat visi
Transformasi JOY secara jelas. Oleh karena itu, bisa jadi ada
perselisihan atau kesalahpahaman diantara para JOYers tentang

bagian dalam komite ThPM. Mari melayani bersama sama agar ThPM menjadi tempat saluran berkat. Kita
berdoa kegiatan ThPM virtual ini akan menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan
kembali spirit JOY. Kita berdoa ThMP ini dapat menyatukan hati dan semangat kita kembali dalam melayani
di tempat panggilan kita masing masing. Motto kita adalah “Melayani sambil dilayani”! Kita berdoa semakin
banyak teman teman Joyers dan teman teman baru yang hadir dan merasakan sentuhan persekutuan yang
indah seperti hari ini. Dengan semangat volunteerism, 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 dapat menghubungi Mas Sudiman selaku ketua Yayasan
JOY.
Jangan lewatkan ThPM berikutnya!!! Ada kesaksian dan kisah berpengalaman dengan Tuhan para JOYERs
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Sebelum berdoa bersama, dalam rangka penjelasan
transformasi JOY, BTS menyampaikan  peran penting
Yayasan JOY Fellowship (Yayasan JOY) sebagai wadah kita
melayani dan dilayani. Yayasan JOY disiapkan menjadi
governing body yang baru.  Yayasan JOY menjadi payung
yang mengkoneksikan kita secara internal dan eksternal.
[Baca lengkapnya tentang Yayasan JOY Fellowship di bagian
artikel] 

Seiring dengan jumlah JOYERs yang bergabung di ThPM yang
semakin banyak, maka teman teman diundang untuk ambil



Dalam tulisan sebelumnya, dijelaskan bahwa terdapat dua perspektif titik pangkal perlunya transformasi
JOY. Perspektif pertama berangkat dari titik pangkal karena melihat adanya krisis di JOY. Sementara itu,
pandangan kedua, justru melihat kebutuhan Transformasi JOY dari sudut pandang perkembangan JOY saat
ini sehingga membutuhkan transformasi. Kedua pandangan ini walaupun berangkat dari titik pangkal
berbeda namun bermuara pada tujuan yang sama. Keduanya bersifatkomplementer dan menolong kita
melihat transformasi JOY dari berbagai angle.

Dalam proses transformasi JOY saat ini, kita cenderung bergerak dari perspektif kedua tanpa mengabaikan
perspektif pertama yang juga merupakan realitas JOY. Dengan pendekatan ini, maka hal yang ditekankan
adalah melihat JOY secara menyeluruh dari sejak awal berdiri sampai saat ini. Satu kesatuan yang utuh dan
berkesinambungan sehingga status JOYERs tidak terhenti pada perubahan status sebagai mahasiswa, dan
ruang lingkup Jogja. Tetapi berlanjut hingga saat ini dimanapun berada.  JOYERs on missions! Oleh karena
itu, dalam melihat pelayanan JOY tidak terbatas hanya pelayanan yang saat ini terjadi di Jogja, tetapi melihat
keseluruhan JOYERS, dimanapun berada. Dalam perspektif ini, diperlukan satu format baru untuk dapat
menampung engagement semua para JOYERs. Suatu format yang dapat merangkul dan mewadahi
berbagai kegiatan kegiatan pelayanan yang saat ini dilakukan para JOYERs dengan spirit volunteerism di
seluruh Indonesia. Suatu format pelayanan yang tidak dibatasi dan terikat oleh ruang waktu dan tempat.
YAYASAN JOY adalah jawaban!

Kita tidak mungkin kembali ke Jogja, menjadi mahasiswa lagi untuk melayani dan dilayani melalui ministry
ministry yang ada. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melayani lagi bersama sama. Melalui Yayasan JOY
kita bisa melayani bersama sama. Yayasan JOY menjadi wadah bukan hanya untuk mengkoneksikan kita
secara internal di antara para JOYErs, tetapi juga menghubungkan kita dengan dunia luar. Yayasan JOY
menjadi penghubung kita dengan institusi pelayanan, gereja-gereja, kampus dan organisasi dan Lembaga-
lembaga misi lainnya di dalam negeri dan luar negeri. Yayasan JOY diperlukan dalam rangka
mengkoordinasikan, mengayomi dan mengintegrasikan pelayanan yang dilakukan oleh para JOYers secara
sukarela di seluruh Indonesia. Suatu entitas hukum yang dapat membuka akses ke berbagai lembaga untuk
menolong para JOYERs melakukan pelayanan secara lebih efektif. Sebuah entitas yang dapat dipakai untuk
mengayomi kegiatan para JOYERs secara hukum.
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Article PERSPEKTIF JOY DALAM
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PERAN YAYASAN
JOY FELLOWSHIP

by : BTS (Bang Tarigan Saudaranta)
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Yayasan JOY dapat menjadi payung, bagi semua kegiatan-kegiatan pelayanan sukarela para JOYers dari
ujung barat sampai ujung Timur Indonesia. Yayasan JOY dapat mewakili pelayanan kita untuk berelasi
secara hukum dengan kampus-kampus Kristen di seluruh Indonesia dan seluruh dunia.  Yayasan JOY dapat
berelasi dan menjadi partner pelayanan bagi Lembaga-lembaga misi internasional. Yayasan JOY dapat
menghubungkan gereja gereja dengan berbagai pelayanan yang ada di daerah daerah oleh para JOYEers.
Yayasan JOY dapat menjadi penghubung dengan perusahaan-perusahaan yang ingin menyalurkan dana
CSR atau bantuannya untuk kelompok masyarakat tertentu lewat pelayanan para JOYERs di daerah. Dan
bahkan, suatu waktu lewat Yayasan JOY, dapat menghubungkan pelayanan mahasiswa di seluruh dunia
secara virtual tanpa batas ruang dan waktu lewat dunia Metaverse yang akan menjadi bagian dari realitas
hidup jaman ini. 

Dengan adanya Yayasan JOY, pelayanan dan kesinambungan visi dan misi pelayanan JOY bukan lagi hanya
tanggung jawab orang per-orang tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. (lihat susunan kepengurusan JOY
2021-2026).  Susunan kepengurusan saat ini merefleksikan keragaman dan kebinekaan para JOYErs dari
berbagai daerah dan generasi. Dari ujung barat sampai timur dan luar negeri dan lintas negara. Kita bersyukur di
jaman digital ini, tempat, waktu dan ruang bukanlah menjadi halangan dan alasan untuk tidak melayani bersama
sama. Setiap JOYers diberi kesempatan untuk menjadi pengurus secara bergantian.

Yayasan JOY sama sekali tidak mengubah tujuan,
visi dan misi JOY. Yayasan JOY bukan tujuan tetapi
menjadi moda transformasi pelayanan JOY untuk
menjadi lebih efektif. Yayasan JOY berperan untuk
memaksimalkan potensi pelayanan para JOYERs
menjadi lebih baik dan efektif. Yayasan JOY
berfungsi untuk mengerakkan semua JOYER untuk
secara aktif sebagai pendukung JOY.  Yayasan JOY
menyediakan tempat untuk melayani bersama
sama melalui talenta yang dimiliki saat ini. Oleh
karena itu, Yayasan JOY adalah rumah besar kita,
untuk dikelola bersama. Rumah besar yang perlu
kita topang bersama sama sehingga semua bentuk
bentuk pelayanan yang saat ini sedang berlangsung
dapat terintegrasi dan bersinergi untuk kemuliaan
Tuhan. ***



Ketua Umum        : SUDIMAN (Lubuk Pakam, Sumatera Utara)

              Ketua 1      : RONNA PATRICIA SIBARANI (Sorong, Papua)
              Ketua 2      : BERNAT KONDUWES (Jakarta)
              Ketua 3      : RINALDI NAINGGOLAN (Jakarta)

Sekretaris Umum        : RENOL DAME MARITO  (Jogjakarta)

              Sekretaris 1      : SAMUEL HENDRIKUS KALLAWALY (Alor, Sumba)
              Sekretaris 2      : NUANSA PUTRA KABAN, S.Sos. (Medan)
              Sekretaris 3      : DERWIN RONY SINA (Kupang)

Bendahara Umum        : RUMONDANG A.M TOGATOROP (Jayapura, Papua)

              Bendahara 1      : DENNY ANTORO (Jogjakarta)
              Bendahara 2      : OCTOVIEN CAROLINE LAMBUI (Jogjakarta)
              Bendahara 3      : DIAN ISTIKASARI  (Jakarta)

Ketua     : CHORNELES SAPULETTE  (Palangkaraya,
Kalimantan)
Anggota : 
     a. Dr. HAMIN, MBA. (Sidney, Australia)
     b. MARIHOT H. TAMBUNAN, SE. (Jakarta)
     c. NANDA MARINA WERU, S.Th. (Sumba)
     d. SAUDARANTA TARIGAN, S.E (Suwon, Korea)
     e. BINTANG IMMANUEL JIMMY MARULITUA. N 
          (Jakarta)
     f. BARKAH KRISDIONO (Jogjakarta)
     g. FLORENCE IMMANUELLAPATTIPEILOHY (Dili, 
         TimorLeste)
     h. SAMUEL TRY WAHYUDI (Kotawaringin Timur, 
          Kalimantan)

SUSUNAN KEPENGURUSAN
JOY FELLOWSHIP

2021 - 2026

PEMBINA PENGAWAS
Ketua    : SUSILAWATI SINURAYA (Jambi)

 Anggota   :

a. MAHATMA P.PERANGIN-ANGIN (Jakarta)

b. VERANITA BR.SEBAYANG (Jakarta)

c. BAGUS ROHADI PRASETYA  (Yogjakarta)

PENGURUS
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Pokok Doa untuk Indonesia
Bersyukur untuk vaksin booster yang mulai
diberikan ke masyarakat agar melalui vaksin ini
masyarakat Indonesia semakin terlindungi dari virus
COVID-19.
Doakan perlindungan Tuhan bagi para siswa dan
mahasiswa dengan makin tingginya jumlah
masyarakat yang terinfeksi virus Omicron.
Doakan agar para siswa dan mahasiswa serta orang
tua tetap waspada dan taat prokes dalam
‘pertemuan tatap muka’ (PTM)
Doakan agar pemerintah Indonesia diberikan hikmat
dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19
agar tidak terjadi gelombang ketiga di Negara kita.

1.

2.

3.

4.
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PRAYER POINTS

Pokok Doa Visi Transformasi
Beryukur untuk surat dari pak Hamin yang sudah
tiba di Jogja. Doakan rencana penandatanganan akta
oleh mas Barkah di hadapan notaris Senin minggu
depan agar semuanya berjalan dengan lancar.
Doakan agar SK perubahan susunan pengurus
yayasan JOY sudah beres dan tidak ada halangan
apapun.
Bersyukur untuk beberapa orang teman yang sudah
menawarkan diri untuk membantu di ThPM.
Doakan agar semakin banyak volunteer yang mau
terlibat dalam kepengurusan ThPM.

1.

2.

3.

4.



Pokok Doa untuk JOY
Bersyukur untuk Core Member Meeting yang sudah
dilaksanakan minggu lalu. Doakan untuk
pelaksanaan hasil pembicaraan dari meeting
tersebut. 
Doakan penyusunan anggaran kuartal I 2022.
Doakan untuk ministry day perdana tgl 29 Januari
2022

1.

2.
3.
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PRAYER POINTS

Pokok Doa Staf
Doakan untuk replacement pekerja di tahun 2022,
agar diberikan hikmat dalam menyesuaikan di
bagian masing-masing
Doakan untuk beberapa staf akan habis kontrak
tahun 2022, doakan untuk hikmat memutuskan utk
langkah selanjutnya apakah akan lanjut atau tidak.

1.

2.

Pokok Doa JOYers Mahasiswa

Doakan untuk joyer dalam studi mereka
Doakan agar mereka diberikan hikmat dan terus
berjuang dalam QT

1.
2.



Doakan untuk tendon achilles kaki kananku yg
pernah terkilir saat jatuh dari tangga, terkadang
terasa nyeri kalo dipakai jalan lama, sudah ke dr
ortopedi, semoga bisa pulih kembali
Doakan untuk kesehatan abangku Rein, pasca covid,
rentang 6 bulan kena serangan pingsan mendadak,
gak bisa ngomong, saraf kanan badan gak stabil,
sudah melalui proses DSA di dr Terawan,
perkembangan signifikan. Namun secara psikis
terasa abang sgt terdampak, jadi gak pede, kuatir, dll

Nancy

Kak Nanda
Doakan agar selalu diberikan hikmat dari Tuhan dalam
pelayanan dan pendampingan jemaat, terutama untuk
jemaat yang sedang bergumul dalam masalah-masalah
berat.

Anarara
Doakan untuk pemulihan kesehatan. Sejak minggu lalu
demam dan badan ngilu sampai saat ini masih belum
pulih sepenuhnya

Pokok Doa JOYers 
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