
Puji Tuhan!!! Lebih dari 70 orang JOYers hadir malam
ini dari 5 negara (Indonesia, Korea, Australia, Jerman,
Prancis dan Timor-Leste) di 3 benua. Walaupun situasi
pandemik Covid-19 telah membatasi pergerakan fisik
manusia di seluruh dunia, namun kita bersyukur, justru
kondisi pandemik mendorong kita untuk berkumpul
secara virtual. Diawali dengan Jingle dan tayangan
menarik sebagai pembuka dari 3M (Multi Media
Ministry), suasana malam ini menjadi lebih menarik.
Suasana semakin terasa hangat berkat sapaan yang
ramah dari Kak Ibeth, yang menjadi MC malam ini.

Kak Florence - JOYer yang saat ini bekerja di Kedutaan
Besar Indonesia (KBRI) di Timor-Leste - membagikan
kesaksiannya lewat sebuah rekaman video singkat.
Dalam kesaksian yang disampaikan secara menarik dan
bahasa yang lugas, Kak Flo mensharingkan rasa
syukurnya menjadi bagian JOY. Pengalamannya dilatih
secara intense untuk melayani di JOY Jogja di tahun
2000-2006, telah membentuk Kak Flo untuk tetap
konsisten dan berjuang terus untuk menjadi orang yang
berintegritas.  Tantangan bekerja di Institusi
pemerintahan tentunya berbeda di institusi non-
pemerintahan. Pelajaran penting yang disampaikan
malam hari ini, bahwa jika kita merefleksikan
kehidupan kita masing masing maka kita pasti dapat
melihat suatu benang merah peristiwa yang saling
terkait. Semua pengalaman yang kita alami sejak kita
kecil termasuk keberadaan kita di JOY Jogja pada suatu
periode waktu  tertentu,  dapat  dimaknai  sebagai  cara 
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Di akhir sharingnya, Kak Flo menekankan kembali kasih
karunia Tuhan yang dia terima sehingga bisa berada
dan bertahan di tempat bekerja saat ini. Hal ini juga
bisa menjadi dorongan bagi teman-teman JOYer
dimanapun berada yang kadang masih bergumul di
tempat kerjanya karena tantangan yang dihadapi. Dan
percaya bahwa Tuhan punya rencana kebaikan untuk
kita semua karena dengan pergumulan yang kita hadapi
justru Tuhan menyiapkan kita untuk lebih menjadi
lebih baik dan lebih menjadi berkat bagi banyak orang.
Karena kita adalah Ambassador for Heaven to the
Earth!

Renungan Firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Son, mengingatkan kita tentang
pentingnya Penyebaran Injil dilakukan oleh orang awam. Dalam sejarah pekabaran Injil
dicatatkan bahwa sejak kelahiran gereja mula-mula, penyebaran Injil yang dilakukan oleh
orang awam yang bukan diutus secara resmi oleh suatu institusi gereja justru berdampak lebih
sangat besar. Melalui bacaan dari Kisah Para Rasul 11:19-26, Pak Son membandingkan dua
model pelayanan dalam penyebaran injil yaitu: Model Pelayanan Rasul-Rasul dan Model
Pelayanan Grass Root (atau pelayanan orang awam). Pelayanan Model Rasul-Rasul, dengan
mengambil contoh seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas, ditandai dengan ciri
bahwa pelayanan mereka diutus secara resmi oleh gereja. Dengan demikian pelayanan mereka
mendapat dukungan langsung baik lewat doa maupun dukungan finansial. Umumnya, mereka
melakukan secara full time dan telah mendapatkan pelatihan untuk melakukan pelayanannya. 

Tuhan mempersiapkan kita menjadi lebih baik. Saat
ini Kak Flo ditugaskan di bidang pekerjaan yang baru,
sebagai Staf Imigrasi, yang berhubungan langsung
dengan pelayanan ke pada WNI maupun Warga
Timor Leste. Tugas baru ini merupakan tantangan
baru bagi Kak Flo, setelah hampir 15 tahun melayani
di bidang yang mendukung secara langsung tugas
protokoler untuk Duta Besar KBRI di Timor-Leste. 
 Dalam kesaksiannya, Kak Flo menyampaikan bahwa
kita, para JOYer, memang berbeda dibandingkan
dengan orang lain. Perbedaan ini kadang baru kita
sadari, ketika kita telah menjadi “magnet” bagi orang
lain, dimana orang-orang datang kepada kita.
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Sebagai contoh, pengalaman sebagai Cell-leader dan Coach selama berada di JOY Jogja, telah
membantu Kak Flo menjadi seorang konselor membantu banyak orang di lingkungan kerjanya.
Sebagai tempat orang untuk curhat, alias tempat “buang sampah”, meminjam istilah yang
digunakan Kak Flo malam itu. Dengan mendengarkan keluh kesah orang-orang di sekitarnya,
Kak Flo telah menjadi berkat bagi banyak orang.



Pak Son memberi contoh bagaimana penyebaran Injil
yang dilakukan oleh Captain Janes dan Dr. Clark di
Jepang, di abad ke-19. Dua orang Amerika yang
ditugaskan oleh Pemerintah Amerika ke Jepang itu
memiliki dampak besar terhadap kemajuan negara
tersebut dan kekristenan di Jepang. Lewat dua orang
ini, yang bekerja secara profesional sesuai keahliannya
di bidang militer dan pertanian, mereka memberitakan
injil dan membabtis puluhan orang Jepang. Orang-
orang yang dibabtis ini akhirnya berkomitmen kepada
Kristus. Kelompok orang-orang yang menerima Injil
lewat kedua orang ini dikenal dengan “Kumamoto
Band” dan “Sapporo Band”. Komunitas orang kristen
yang dinamai sesuai dengan tempat di Jepang.

Mereka juga diberi title, atau panggilan khusus, apakah sebagai Rasul atau Guru dan memberi
pertanggungjawaban kepada institusi yang mengutusnya. Sementara itu ciri model, pelayanan
Orang Awam, atau Grass Root Mission Model ditandai dengan inisiatif sendiri dalam
menyebarkan injil. Tanpa diutus oleh gereja, mereka melakukan pekabaran injil sembari
melakukan vokasinya sesuai dengan keahliannya. Mereka tidak dikenal dan mengunakan title
tertentu untuk pelayanan pekabaran injil yang dia lakukan. 
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Dalam sejarah gereja mula-mula, umumnya
mereka menyebarkan injil dan tersebar ke
berbagai tempat oleh karena adanya
penganiayaan. Di dalam konteks jaman saat ini,
orang-orang Kristen menjadi tersebar ke seluruh
dunia, bukan karena penganiayaan tetapi oleh
karena panggilan lewat pekerjaan (vocation).
Mereka tersebar bukan diutus oleh gereja.

Penyebaran Injil yang dilakukan oleh orang awam
seperti dalam sejarah kekristenan di Jepang, terjadi di
banyak negara negara di dunia dan terjadi sejak gereja
mula mula. Sebagai contoh, bagaimana Injil tiba di
Roma.  Diperkirakan   sebelum   Paulus  berkunjung  ke 
Roma, telah ada Jemaat di sana. Walaupun tidak diketahui secara persis siapa yang memulai
namun tidak ada catatan yang menjelaskan bahwa gereja di Yerusalem mengutus salah satu
Rasul ke Roma sebelum kedatangan Paulus untuk memberitakan injil. Kemungkinannya adalah
seseorang atau sekelompok orang dari jemaat mula mula yang tersebar karena adanya
penyiksaan menyebarkan injil ke sana secara mandiri. 



Kita berdoa agar lebih banyak JOYer bisa melakukan
pelayanan Grass Root Model, sehingga menjadi orang
yang berdampak luas terhadap negara Indonesia
seperti yang dicontohkan oleh Captain Janes  and 
 Dr. Clark. Suatu waktu kita akan mendengar ada
band-Alor, Band-Palangkaraya, Band-Jogja, Band-
Jakarta dan Band-Band lainnya.

Acara ThPM diakhiri dengan doa dalam kelompok
kecil, berdasarkan Room Zoom yang telah disediakan.
Sebelum pembagian dalam kelompok berdasarkan
Room, Mas Sudiman – ketua Yayasan JOY Fellowship
memberikan beberapa pengumuman penting antara
lain, rencana  pelaksanaan  Seminar  Metaverse,  pada

Lewat renungan bacaan firman malam itu, Pak Son menyampaikan pentingnya peran dari setiap
orang Kristen untuk melaksanakan panggilan memenuhi amanat agung dari Yesus Kristus.
Panggilan ini berlaku kepada semua orang Kristen bukan hanya penginjil-penginjil yang diutus
oleh gereja atau suatu Lembaga misi. Para JOYers yang saat ini tersebar di seluruh nusantara
dan belahan dunia, adalah duta-duta Kerajaan Allah untuk Dunia. Pak Son menyampaikan
bahwa salah satu hal yang membuatnya selalu rindu dan berdebar-debar untuk hadir di
Thursday Prayer Meeting (ThPM) adalah bagian kesaksian dari para JOYers. Hidup mereka yang
saat ini diutus Tuhan lewat berbagai cara, termasuk lewat dunia pekerjaanya telah menjadi
kesaksian dan berkat bagi banyak orang disekitarnya. Para JOYers telah memberi pengaruh
kepada keluarga, lingkungan kerja dan Indonesia. Pak Son merasakan penghiburan yang besar
dan semangat yang luar biasa ketika membagikan kesaksian tentang pelayanan grass root model
yang dilakukan oleh para JOYers di Medan, Palangkaraya, Alor, Papua dan berbagai tempat
lainnya. 
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Kita bersyukur atas terbentuknya tiga ministry yang mendukung kegiatan ThPM, yaitu:
Bulletin/Publishing ministry, Multimedia Ministry (3M), dan Program Ministry untuk ThPM.
Kita berdoa agar kegiatan ThPM virtual ini akan menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk
membangkitkan kembali spirit JOY yang kita terima dari Tuhan lewat pelayanan JOY. Berbagai
Ministry baru seperti Pelatihan dan Seminar, Pemerhati dan Ministry Kelompok Doa akan mulai
dibentuk sehingga melalui ministry-ministry yang baru menjadi wadah bagi para JOYers untuk
melayani bersama sama dan menjangkau orang lebih banyak lagi untuk pekabaran Injil. 

Sabtu, 26 Februari 2022 mendatang bersama dua orang Professor dari Handong Global
University. Seminar ini terbuka untuk semua JOYer dan untuk umum, dengan cara
mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pengumuman lainnya dapat dilihat dibagian pengumuman
dalam bulletin ini.

Mari kita berdoa agar ThPM ini dapat menyatukan hati dan semangat kita kembali dalam
melayani Tuhan di tempat panggilan kita masing-masing melalui Grass Root Ministry.

Untuk itu jangan lewatkan ThPM berikutnya! Ada kesaksian dan kisah berpengalaman dengan
Tuhan para JOYers dari seluruh Nusantara dan dunia! Amin! ****  



RONGSOKAN
by Sudiman
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“Di antaramu akan Kubiarkan hidup
suatu umat yang rendah hati dan
lemah, dan mereka akan mencari
perlindungan pada nama TUHAN,

yakni sisa Israel itu”. 
(Zefanya 3:12-13a)

Kemarin sore menjelang malam, pria paling kaya dan
terhormat di kota ini datang menjemput saya untuk
makan malam ke rumahnya. Dia tiba dengan mobil
yang terlihat bersih dan mengilap, bukan mobil mewah
seperti yang saya bayangkan. Mobilnya bahkan terlihat
sedikit kuno. Saya berpikir bahwa itu hal yang wajar
untuk seseorang yang benar-benar kaya untuk tidak
memamerkan kekayaan mereka. Saya lebih terkejut
lagi karena dia sendiri yang menyetir mobil tersebut,
bukan supir pribadinya. Saya sampai merasa sungkan
karena dia sendiri yang turun dan membukakan pintu
mobil untuk saya. Kami mengobrol santai selama
perjalanan. Musik yang lembut mengalun dari stereo
system mobil,  suhu  di  dalam mobil  juga  terasa  sejuk 

Kami tiba di rumahnya yang terlihat seperti istana.
Cahaya matahari senja menyinari dari belakang,
membuat rumah tersebut terlihat seperti muncul dari
cerita-cerita dongeng. Namun, interior rumah tersebut
sungguh diluar perkiraan saya. Saya membayangkan
semua perabot, peralatan elektronik, dan aksesoris
yang  terkini  dan  termewah,  tetapi  yang  saya  jumpai 

dan nyaman. Tetapi, tiba-tiba saya merasa gerah dan lagu yang diputar melalui sound system
juga ngadat. “Maaf,” kata pria tersebut, “memang mobil ini kadang-kadang suka berulah. Saya
membawa pulang mobil ini dari tempat penjualan mobil-mobil bekas, saya perbaiki dan permak
habis. Semuanya berfungsi baik, mesinnya juga sehat, Cuma ya itu, kadang-kadang dia suka
berulah”.

adalah barang-barang yang sepertinya dikumpulkan dari pasar loak. Semua barang-barang di
rumah tersebut berfungsi normal, tetapi bekas-bekas pemakaian dan kerusakan nampak nyata
di mana-mana. Jam dinding memiliki retak di kacanya, TV terlihat lecet di sana-sini dan tiba-
tiba menyala sendiri, lampu gantung di atas ruang makan terbuat dari kristal yang cantik tapi
memiliki beberapa bagian yang hilang, kulkas di dapur penyok parah di bagian pintunya.



Sang tuan rumah mengiyakan dugaan saya sebelumnya bahwa semua barang tersebut memang
dikumpulkan dari pasar loak. “Mereka memang terlihat ringsek, tapi masih berfungsi dengan
baik kok”, demikian dia menjelaskan.
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Kita, para JOYers yang telah menerima Kristus,
adalah kelompok dari sisa-sisa tersebut. Kita semua
sebenarnya telah terbuang karena dosa-dosa dan
pelanggaran kita, tetapi karena kasih karunia Allah
maka kita dikumpulkan, dibersihkan, diperbaiki, dan
dipakai kembali. Kita semua saat ini berfungsi
sebagaimana mestinya walaupun cacat-cacat dosa
masa lalu kita masih tetap terlihat nyata dan kadang-
kadang menimbulkan ‘ulah’. Kita menantikan saatnya
nanti semua cacat cela kita akan dimusnahkan
sepenuhnya dan kita disempurnakan kembali menjadi
ciptaan yang baru. Seperti yang dinyanyikan oleh
band asal negeri tetangga, Iklim, “Debu jadi Permata,
Hina jadi Mulia” (cuma angkatan keren yang tahu lagu
ini, hehe…). Sampai saat itu tiba, kita akan melayani
sesuai dengan fungsi kita masing-masing dengan
menunjukkan cacat kita dan terkadang sedikit
berulah, asd@#jklkgjag%&*mcnrou?.  (Sud)

Kata ‘sisa’ dari Zefanya 3:13a mempunyai arti “yang dikumpulkan kembali dari tempat
pembuangan”. Istilah kerennya loak, botot, atau rongsokan. Salah satu kamus Alkitab
mendefinisikan kata ‘sisa’ sebagai “apa yang tersisa dari sebuah komunitas setelah melewati
suatu malapetaka”. Alkitab mencatat sekitar 69 referensi tentang ‘sisa’ ini. Tidak semuanya
memiliki kata ‘sisa’ secara eksplisit. Misalnya, kisah nabi Nuh, seluruh mahluk hidup
dimusnahkan oleh malapetaka air bah tetapi Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan dalam
bahtera disisakan oleh Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, banyak kisah tentang bangsa Israel yang
dibuang ke bangsa-bangsa lain tetapi sisa-sisanya dibawa Tuhan kembali ke Israel. Dalam
Perjanjian Baru, juga terdapat beberapa referensi ke sana. Salah satunya adalah dari Matius 7:13-
14 ketika Yesus mengatakan bahwa ada banyak orang yang akan memilih melewati pintu yang
lebar menuju kebinasaan tetapi sedikit yang melalui pintu yang sempit menuju kehidupan.
Orang-orang yang melalui pintu yang sempit itu adalah yang ‘tersisa’.



Belajar di alam bukan lagi sesuatu yang baru
dalam sejarah pendidikan. Adalah Ella Flatau
yang menggagas 'Walking Kindergarten'
sekitar tahun 1950-an. Walking Kindergarten
adalah sebuah taman kanak-kanak yang
berawal dari Ella yang suka mengajak anak-
anaknya dan anak tetangga bermain sambil
belajar ke hutan. Tahun-tahun berikutnya,
para ibu-ibu membujuk anak-anak mereka
untuk pindah dari kota ke desa. 

ALAM, PENDIDIK YANG

by Lusi Hutabarat

Alam memiliki segala yang kita ingin tahu. Kebutuhan sampai permasalahan yang kita alami,
jawabannya tersembunyi di alam. Saat ini banyak generasi muda yang semakin menjauh atau
dijauhkan dari alam. Mereka belajar alam dari buku di dalam bangunan. Bahkan lebih sering
lewat gawai atau komputer. Mereka lupa, hanya dengan beberapa langkah saja, mereka bisa
keluar dari pintu dan menemui ‘guru' sebenarnya, alam.
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MENGASAH KEPEKAAN NURANI

Langit dan Nenya terpaku melihat kupu- kupu di tangan pendampingnya. Pada satu posisi
warnanya hitam dengan corak-corak putih. Namun ketika tangan digerakkan perlahan, maka
terlihat gradasi warna biru dan ungu. Mereka terkagum-kagum. Langit lalu bertanya,
“Mengapa sayap kupu-kupu dapat berwarna-warni?”.
Pendampingnya tersenyum, “Ayo kita cari tahu.” Mereka kemudian meletakkan kupu-kupu
tersebut di atas daun. Sebenarnya, kupu-kupu ini terluka. Sayapnya robek. Mungkin diserang
oleh hewan lain, laba-laba pohon atau kadal pohon. Kini dia bisa beristirahat sejenak di atas
daun. Kupu-kupu mungkin memulihkan diri, mungkin juga menjelang kematiannya. Tapi, dia
sudah memberi pelajaran berarti bagi Lintang dan Nenya. Dari seekor kupu-kupu di taman,
anak-anak kemudian belajar tentang sayap kupu-kupu; pembentuk warna, tekstur dan
struktur pembentuknya, metamorfosa kupu-kupu, sampai rantai makanan. Mereka belajar
sambil melihat langsung, memegang, kadang juga mendengar dan membaui apapun yang
mereka pelajari dari alam.

A L A M  S E B A G A I  S E K O L A H  S E K A L I G U S  G U R U



Kembali ke cerita Nenya dan Langit. Apa yang
biasanya mereka lakukan setelah melihat dan
mencari tahu sesuatu dari alam? Mereka bosan.
Lebih asik jika beranjak dari duduk, lalu berlari
kejar-kejaran. Bersembunyi dari teman dan
berharap pohon menutupi tubuhnya. Jika penat,
mereka akan berenang di sungai. Merasakan air
yang mengalir dan menyegarkan tubuhnya. Sambil
bermain, tertawa, menyiprat. Air itupun seolah ikut
bermain. Alam adalah guru dan teman bermain
mereka. 

Bagaimana, asik kan? Bagaimana jika kamu mencobanya? Ayo keluar, dan bermainlah di alam.
*****

Lingkungan alam sifatnya fisik dan
alamiah. Seperti pohon, air, tanah,
udara, sinar matahari, hewan-
hewan yang ada di dalamnya.
Semua seakan tetap. Alam
melakukan rutinitasnya perlahan-
lahan, seperti, pergerakan
matahari, hembusan angin, guguran
daun, awan, hujan, bunyi-bunyian
binatang yang menanggapi alam,
dan masih banyak lagi aktivitas
alam. Semua itu sangat bervariasi
dan menarik bagi anak-anak. Rasa
tertarik yang seolah ‘usil'
menggelitik rasa senang, rasa
memiliki, mencari tahu lebih
banyak dan akhirnya menyayangi. 
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Saya diam menyaksikan anak tersebut, lalu dia dengan bangga bilang ..."Miss, gigiku sudah copot,
tidak sakit dan tidak berdarah."

Saya tersenyum-senyum sedangkan dia merasa takjub. Lima menit sebelum bel istirahat saya ke
kantin beli es krim buat anak tersebut. Saya kasih reward karena keberanian dan
keberhasilannya.

Rupanya peristiwa tersebut membekas pada salah satu murid yang lain. Seminggu kemudian dia
datang menghadap saya membawa gigi susunya yang copot di rumah dan meminta es krim ke
saya.   ***

by Kak Nelly M. S.
C A B U T  G I G I

Pengalaman saya tiga tahun yang lalu, ada siswa saya yang
tidak mau dicabut gigi susunya karena dia takut sakit dan
berdarah. Padahal saya sudah pinjamkan buku cerita
Franklin and the Tooth Fairy (Franklin dan Peri Gigi) milik
Joy anak saya. Gregetan bangeetttt saya lihat tuh gigi
nongol kalau dia sedang bicara. Kalau anak-anak sedang
mengerjakan latihannya saya akan keliling periksa botol
airnya atau menanyakan kesulitan mereka. Rupanya si
anak yang punya gigi goyah itu sedang asyik memainkan
giginya dengan lidahnya, lalu saya senggol dari
belakangnya dan wkkkk...giginya lepas....dia menjerit...
"Miss Nelly!"

Ralat:
Di Mati Ketawa ala JOY edisi 10 Februari 2022 disebutkan bahwa yang menceritakan tiga
mimpi tersebut adalah Pdt. Cho. Yang benar adalah Pdt. Victor Moon.
Redaksi memohon maaf atas kesalahan ini.
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MATI KETAWA
ALA JOY



Tiga puluh menit kemudian si ibu kembali ke onsen untuk melihat apakah permintaannya
sudah dituruti. Si ibu hampir pingsan karena kesal ketika dia menjumpai bukan sekat yang
memisahkan ruangan onsen ataupun kolam air panas, melainkan hanya seutas tali panjang yang
melintang membelah kolam air panas menjadi dua. Di satu sisi tertulis “Kolam untuk laki-laki”
dan di sisi satu lagi tertulis “Kolam untuk wanita”.  ***

by Pak Son
T A L I

Pada suatu ketika, anggota-anggota OMF
mengadakan retreat di sebuah rumah
peristirahatan di Jepang. Rumah
peristirahatan tersebut mempunyai
tempat pemandian air panas (Onsen)
yang bisa dipakai oleh para tamu yang
menginap. Seorang anggota OMF,
seorang Ibu yang sudah cukup berumur,
masuk ke onsen tersebut untuk
memeriksa. Betapa kagetnya dia ketika
mengetahui bahwa onsen tersebut
dipakai      oleh     tamu      laki-laki     dan
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MATI KETAWA
ALA JOY

perempuan bersama-sama tanpa ada pemisahan. Dia segera menjumpai Manajer rumah
peristirahatan tersebut untuk menyampaikan keberatan. Dia berkata bahwa bukan budaya bagi
tamu-tamu yang menginap ini untuk berada di tempat pemandian umum seperti ini dengan
kondisi tanpa busana bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Dia lalu meminta kepada
manajer tersebut untuk membuat sekat yang bisa memisahkan antara kolam air panas untuk
tamu laki-laki dan perempuan. Manajer tersebut mendengarkan keluhan ibu tersebut dengan
sopan dan dengan segera menyanggupi permintaannya. Dia meminta ibu tersebut untuk
kembali dalam waktu 30 menit dan masalah ini akan sudah teratasi.



Bersyukur untuk para JOYers di seluruh wilayah Indonesia yang mulai tergerak untuk
memulai gerakan transformasi JOY di daerah mereka masing-masing.
Doakan untuk komunikasi gerakan transformasi JOY agar dapat tersampaikan dengan baik
kepada semua JOYers.
Doakan untuk beberapa JOYers yang akan menjadi tim komunikator untuk gerakan
transformasi JOY sehingga penyampaian gerakan transformasi JOY bisa dilakukan dengan
lebih efektif.

P O K O K  D O A  I N D O N E S I A
Penanganan kasus COVID-19 yang selama satu minggu terakhir ini pertambahan kasusnya
melaju dengan sangat pesat.
Upaya Pemerintah untuk bekerjasama dengan banyak pihak dalam menghentikan laju
pertambahan kasus COVID-19  dan kebijakan-kebijakan yang diambil dapat terlaksana
dengan efektif.
Banyak sekolah dan kampus yang kembali mengadakan pembelajaran secara online. Doakan
untuk penyesuaian kembali ke situasi saat ini.
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PRAYER POINTS

P O K O K  D O A  V I S I  T R A N S F O R M A S I

POKOK DOA JOY JOGJA
P O K O K  D O A  S T A F

Hikmat bagi para staf dalam melayani
Para  staf yang akan habis kontrak tahun 2022, doakan untuk hikmat memutusjan langkah
selanjutnya apakah akan lanjut atau tidak

Persiapan memasuki semester baru: untuk mahasiswa yang sebelumnya sudah datang ke
Jogja karena akan memulai kelas tatap muka tetapi ternyata saat ini beberapa kampus sudah
kembali ke pertemuan online.

P O K O K  D O A  J O Y E R S  M A H A S I S W A

Doakan untuk pelatihan periode pertama yang sedang berlangsung
Pelaksanaan Ministry Day setiap hari Kamis
Proses follow-up teman2 baru. Bersyukur karena beberapa teman baru sudah datang ke
Jogja

P O K O K  D O A  U M U M  P E L A Y A N A N  J O Y
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P O K O K  D O A  J O Y  A L O R
Rencana Maret ini akan dilakukan transaksi pembelian tanah untuk lokasi pembangunan
JOY Alor Center. Doakan agar proses jual beli bisa berlangsung dengan baik sekaligus
rencana pembangunan gedung Aula dan ruang Cell Group. 
Setiap rencana kegiatan dalam program pelayanan JOY Alor:

Program mingguan ada 4 Cell Group dan ibadah Joyer Meeting (seperti JFM). 
Program tahunan ada KKR, Leaders Camp 2 kali, Seminar 2 kali dan JOY 14th
Anniversary

Para leader, Tim inti, serta Badan Pengurus agar tetap semangat melayani

Mensyukuri pertemuan awal dengan JOYers KalTeng dan KalSel sudah terlaksana.
Rencana  pertemuan selanjutnya yang diagendakan rutin setiap bulan
Sosialisasi Transformasi JOY untuk JOYers di KalTeng dan KalSel
Doakan Bayu sebagai koordinator JOYers wilayah KalTeng dan KalSel

POKOK DOA JOY KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN

POKOK DOA JOYERS

Mensyukuri tes swab anak kami, Gabby, pasca isoman yang hasilnya negatif. Doakan proses
pemulihan berlangsung baik, terutama mengenai paru-parunya. Saat ini batuknya masih
ada.
Doakan kami sedang mencarikan investor untuk perumahan di Serang milik teman.
Perumahan ini untuk karyawan pabrik PT. Indah Kiat dan PT. Nikomas dan juga utk PGRI di
sana.

K A K  S A R A H  -  T A N G E R A N G

Doakan  supaya  saya bisa lolos ikut seleksi program kepala sekolah penggerak. Seleksi dan
tes program ini cukup panjang dan ketat. Saat ini saya masih dalam tes tahap pertama, tes
administrasi.

Y A Y U K  -  Y O G Y A K A R T A

Doakan saya yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19. Doakan untuk proses
penyembuhan dapat berjalan dengan baik supaya dapat beraktivitas kembali.

K A K  N A N D A  -  S U M B A



1 7  F E B R U A R I  2 0 2 2 V O L .  0 1 ,  I S S U E  0 5

Doakan untuk usaha Event Organizer (Webinar) berikutnya pada bulan April agar bisa
berjalan sesuai rencana dan banyak peserta yang tertarik untuk mendaftar.
Doakan semangat pelayanan JOYers Sumba, doakan agar selalu sehat, doakan untuk usaha
dan pekerjaan mereka.
Doakan kesehatan mama yang sudah memasuki usia 75 tahun
Doakan pemulihan  kesehatan kakak ipar (suami dari kakak saya) yang sakit stroke dan Oom
yang sakit ginjal. Doakan juga untuk kecukupan biaya pengobatan.

Y O S A  -  S U M B A

Doakan pelaksanaan LOVESBRUARY CAMP di akhir bulan Februari untuk reaching out ke
mahasiswa.
Doakan pelatihan leaders untuk Cell Group dan Ministry
Doakan kebutuhan dana untuk sewa Student Center

N E L L E S  -  P A L A N G K A R A Y A

Doakan mami dan dua orang anak saya yang positif COVID-19
N O V A  -  B A L I K P A P A N

Doakan kesembuhan dari COVID-19 karena masih demam
Doakan proses pencarian kerja di Jakarta karena kuliah akan segera berjalan kembali

V I C A  -  M E D A N

Doakan kesembuhan dari COVID-19
P A K  S O N  -  K O R E A  S E L A T A N

Bersyukur untuk kesembuhan saya dan keluarga pasca COVID-19
T A S Y A  -  B E K A S I



Seminar
Metaverse
Seminar

Metaverse
Sesuai dengan misi JOY untuk menjadikan

anggotanya sebagai Contemporary

Christians, maka Persekutuan JOY akan

menghadirkan seminar tentang metaverse

agar para JOYers juga dibekali dengan

pengetahuan akan teknologi terkini.

Diharapkan melalui seminar ini para JOYers

dapat memahami apa itu metaverse dan

dapat membangun metaverse dan

mengaplikasikannya dalam bidang pekerjaan

atau dalam pelayanan di JOY. 

Seminar ini akan disampaikan oleh dua

orang professor (retired) dari Handong

Global University Korea, yaitu

Professor Cho Dai Yon dan Professor

Son Mun Tak

Sabtu, 26 Februari 2022

15.00 - 17.00 WIB

Mark your calendar
and stay tune for further info !

Perubahan Rekening
Dana Operasional JOY

Bagi JOYers dan Alumni yang
ingin mendukung operasional

JOY dapat mengirimkan
dukungannya melalui rekening

berikut :

Bank Mandiri 1370016149599
a.n. Riana Dwi Jayanti

Bank BCA 126 040 3580
a.n. Barkah Krisdiono

(Rek. Dana Staff)
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UPCOMING EVENTS

Hi Joyers, pengen mengambil
bagian dalam pelayanan ?

Yuk gabung bersama kami :

Publishing
Video Editor
MC ThPM
Host Zoom ThPM

1.
2.
3.
4.

CP : Ko Sudiman (0813-8766-1820)

Punya koleksi foto semasa masih di
JOY???

Boleh donk kirimkan ke Tim Publishing :
Nana (0815-7887-5052) atau Bernat

(0813-9218-7038)


