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SIAPA KITA?

MATI KETAWA
ALA JOY

Terpujilah Tuhan, kita sudah bertemu kembali di hari
Kamis yang penuh sukacita untuk melakukan Thursday
Prayer Meeting. ThPM hari ini dibanjiri 39 orang
JOYers dan malam ini istimewa karena ada JOYer cilik
Lukas, anak Kak Jovita, yang bergabung melayani
bersama-sama di 3M. Semoga akan semakin banyak
JOYers cilik yang mau melayani bersama di ThPM yang
akan datang.

Sebuah sukacita dirasakan malam ini ketika jingle
membuka ThPM dan MC kita Stefany Aussie
menyambut dengan penuh kegembiraan. Setelah
opening song, Kak Yesti yang adalah lulusan UKDW
angkatan 2005 memberikan kesaksian tentang
bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan
keluarganya. Kak Yesti saat ini tinggal di Avignon, yaitu
sebuah kota di Selatan Perancis bersama suami dan
bayinya Aziel.   Pergumulan Kak Yesti dan keluarga
dimulai dengan Masalah pekerjaan suami. Perusahaan
tempat suami Kak Yesti bekerja menginginkannya
untuk keluar. Hal itu membingungkan mereka karena
alasan yang seperti dibuat-buat, seperti memberikan
pekerjaan tambahan, lalu merumahkan suami Kak Yesti
tanpa pekerjaan agar suami Kak Yesti mengundurkan
diri. Namun suami Kak Yesti Masih bertahan dan tidak
juga mundur dengan desakan-desakan yang dilakukan.

ThPM Review :

by : Cia

MOMEN TERINDAH



Tekanan-tekanan ini sebenarnya bukan hal yang mudah bagi Kak Yesti dan suami. Ada malam-
malam saat di kamar mandi suami Kak Yesti menyalakan shower dan menangis melepaskan
kesedihan dan kekuatiran yang dirasakan. Alasan suami Kak Yesti tidak keluar dari pekerjaan
adalah karena Kak Yesti sedang dalam Masa pengurusan perpanjangan visa ijin tinggal di
Perancis. Jika suami Kak Yesti tidak mempunyai pekerjaan maka ijin tinggal Kak Yesti akan sulit
diloloskan karena suami sebagai penjamin tidak memiliki pekerjaan. Kak Yesti melihat Masalah ini
sebagai sebuah proses dari Tuhan untuk membuat mereka sebagai keluarga untuk semakin
mencari kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan menjaga dan menunjukkan pemeliharaanNya di
tengah masalah ini. 
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Masa 6 bulan suami Kak Yesti dirumahkan, dan
dalam 3 bulan akhirnya suami Kak Yesti
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dari
segi pendapatan maupun iklim kerja. Akhirnya,
suami Kak Yesti membawa kasus ini ke ranah
hukum. Pengacara mengatakan bahwa mereka
dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang lebih
besar dan memberi keuntungan bagi suami Kak
Yesti. Namun mereka memutuskan untuk tidak
menuntut lebih besar dari yang adalah hak
mereka. Suami Kak Yesti akhirnya
memenangkan kasus tersebut dan uang ganti
rugi yang mereka terima sangat cukup untuk
pindah kota dan rumah. Kak Yesti dan keluarga
melihat bagaimana karya Tuhan bagi keluarga
mereka. Semua dicukupkan tepat pada
waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan.

Setelah Kak Gina memberkati Kak Yesti dengan doa, lalu Mas Sigit menyampaikan firman yang
berjudul “Siapa kita?” Perikop malam ini diangkat dari kitab 2 Korintus 5:17-20. Siapakah kita??
Kita adalah JOYers, tapi yang menjadi pertanyaan mendalam adalah siapakah JOYers itu
sebenarnya? Ayat 17 mencatat “jadi siapa yang ada di dalam Kristus (asumsinya kita semua)
adalah ciptaan baru.” Biasanya anggapan orang tentang ciptaan baru adalah berkatnya baru, yang
sudah pasti demikian. Namun ada kenyataan lainnya juga, yaitu tanggung jawab baru. Di dalam
Kristus kita memiliki identitas baru.

Ciptaan baru artinya kita didamaikan dengan Allah. Di ayat 18 dikatakan bahwa “dan semuanya ini
dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diriNya dan yang
telah memercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami.” Kita punya hak didamaikan dengan
Allah, dan kewajiban kita atau tanggung jawab kita adalah menyampaikan berita
pendamaian/pelayanan pendamaian/ministry of reconciliation.
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Sebab hanya karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan semua yang kita alami di JOY sampai
kita juga mengalami ministry of reconciliation. Ada beberapa contoh dari orang-orang yang
sudah mengalami ministry of reconciliation dan melakukan lagi pelayanan pendamaian itu, yaitu
Mas Ima (salah satu JOYers juga) selalu melakukan pengantaran pada setiap JOYers dengan
motor. setelah mengantar 3 orang, Mas Ima kembali ke kantor JOY dan pulang dengan berjalan
Kaki tanpa naik motor. Kak Susi pernah mengantar jas hujan ke tempat kerja Mas Sigit. Siapa Mas
Sigit sampai-sampai semua orang-orang di JOY begitu mengasihi saya? Ya, semua karena Kristus.

Bagi Paulus sendiri hal ini sangat penting, di
dalam 1 Korintus 9:16 dikatakan bahwa
memberitakan Injil bagi Paulus adalah
keharusan atau ministry of reconciliation
adalah keharusan bagi duta Kristus. Bagaimana
mungkin setelah saya mengenal Kristus di JOY
saya tidak membagikannya kepada orang lain? 

Kemudian di ayat 20, berbunyi “Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah
menasihati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadaMu:
berilah dirimu didamaikan dengan Allah.” Kita adalah utusan-utusan Kristus, kita adalah JOY. Kita
sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus, lalu diberikan tanggung jawab menjadi duta-
duta bagi surga. Namun tanpa sadar kita membangun surga kita sendiri dan lupa siapa kita yang
sesungguhnya, padahal kita telah dipercayakan pelayanan pendamaian (ministry of
reconciliation). 

Pertama kali bergabung di JOY, Kak Sigit sangat amazed ketika satu orang audience yang hadir di
Friday Meeting bertanya: “ini propinsi mana, kok tidak ada satu orang-pun yang merokok?” Bagi
orang JOY hal seperti itu biasa, tapi bagi orang di luar itu sangat luar biasa. Pengalaman lainnya
adalah ketika JOY mengadakan lomba futsal dan selama proses permainan, di tengah keseruan-
pun tidak ada JOYers yang memaki dan itu adalah hal yang luar biasa. Hal ini adalah ministry of
reconciliation yang JOY lakukan.

JOY adalah ministry of
reconciliation. JOYers adalah
orang-orang yang mengerjakan
ministry of reconciliation itu
karena Kristus, sebagai
Ambassadors of Heaven to the
Earth. Mas Sigit menjelaskan
kembali bahwa dia melihat Tuhan
yang sesungguhnya melalui orang-
orang yang melakukan ministry of
reconciliation tersebut.
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ThPM malam ini penuh sukacita dan berkat. Semoga kita dapat kembali berdoa bersama di Kamis
mendatang, di waktu yang sama dan kerinduan bersekutu yang sama. Tuhan memberkati kita
semua. #Patricia Sibarani

Setelah firman Tuhan yang disampaikan oleh Mas Sigit selesai, Ko Sudiman melanjutkan dengan
beberapa berita sukacita, juga mengajak lebih banyak JOYers untuk ambil bagian dalam
pelayanan. Setelah itu dilanjutkan dengan doa bersama di dalam room masing-masing, seperti
yang sudah dilakukan selama 2 minggu terakhir. Kita mendoakan pokok doa yang sudah
dibagikan, dan tidak lupa juga kita mendoakan pokok doa teman-teman sekelompok. Pastinya,
ada sukacita ketika di dalam kelompok doa ada JOYer yang baru bergabung untuk pertama kali di
ThPM.

Kita adalah adalah orang-orang yang diberkati. Kenapa kita sangat diberkati? Pasti karena Tuhan
punya rencana bagi kita. Kita masing-masing bisa melakukan ministry of reconciliation, kita
dapat melakukan pelayanan sederhana dengan kasih yang besar. Mari kita bertanya kepada diri
sendiri, “siapakah saya? Apa yang harus saya lakukan bagi Tuhan?” Ya, saya adalah seorang
JOYer, We are Ambassadors for Heaven to the Earth!

Salah satu model JOY adalah pak Son. Beliau
menjadi dosen agar dapat melakukan ministry of
reconciliation. Beliau berdoa, melakukan
pendekatan kepada mahasiswa, bahkan
melakukannya sesuai dengan gaya mahasiswa,
berpelukan. Padahal di Korea, beliau tidak
diperlakukan demikian karena budaya yang
berbeda. 

Begitu juga yang dilakukan banyak JOYers lainnya untuk mengerjakan bagian ministry of
reconciliation, agar orang lain-pun mengalami pendamaian dengan Allah melalui Kristus. Apakah
kita sadari siapa kita, dan kenapa kita Masih ada di dunia ini sampai hari ini? Karena kita Masih
memiliki tugas menceritakan Kristus, mengenalkan Kristus, apa yang Kristus sudah lakukan bagi
kita, dan mengalami pendamaian dengan Kristus.



WHEN YOU NEED A FRESH START
                                             (Part 2 - finished)

Mungkin kamu belum pernah menyadari bahwa menetapkan tujuan adalah sebuah tindakan
iman. Ketika kamu menetapkan sebuah tujuan, seakan-akan kamu berkata, “Tuhan, dengan
pertolonganmu aku berharap menyelesaikan tugas spesifik sebelum tanggal spesifik ini. Tujuan
yang demikian adalah pernyataan iman, dan Allah menghargai iman.
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Saya sudah memberitahu kalian sebelumnya
bahwa Allah tidak tergerak oleh keluhan kita,
Dia tergerak oleh iman kita, dan dalam
Matius 9:29 dikatakan, ”Jadilah kepadamu
menurut imanmu.” (TB). 

by : Sudiman

Lalu kamu bertanya, “OK, Rick, bagaimana saya tahu jika saya bertindak di dalam iman?” Kamu
tahu kamu bertindak dalam iman ketika kamu berusaha melakukan sesuatu yang kamu tahu
tidak akan sanggup kamu lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Kamu tahu kamu bertindak
dalam iman ketika kamu berusaha melakukan sesuatu yang menakutkan bagimu. Hal itu akan
menakutimu sehingga ia memaksamu untuk bergantung kepada Allah. 

Act in Faith 
(Bertindak dalam iman)

Kebanyakan orang tidak pernah menetapkan tujuan dalam hidup mereka. Kurang dari satu
persen penduduk dunia menetapkan tujuan untuk hidup mereka. Mengapa? Karena takut gagal
dan kurangnya iman. Itu sebabnya kebanyakan orang tidak pernah menetapkan tujuan dalam
hidup mereka. Kamu mungkin bertanya, “Bagaimana saya bisa menetapkan tujuan jika saya
tidak tahu sampai berapa lama pandemi ini akan berlangsung?” Ini adalah pertanyaan yang
logis. Bagaimana saya bisa menetapkan tujuan di tahun yang baru ini jika saya tidak tahu
sampai kapan pandemi ini akan berlangsung? Well, kamu bisa melakukan dua hal:

Pertama, Kamu bisa melakukan apa yang disebut dengan Penetapan Tujuan Berdasarkan
Skenario. Penetapan tujuan berdasarkan skenario dan perencanaan berdasarkan skenario
berarti kamu menetapkan berbagai tujuan dan perencanaan berdasarkan skenario yang mana
yang terjadi. Ini seperti mengatakan, “Aku akan melakukan begini sebelum tanggal ini jika ini
terjadi. Sebaliknya, aku akan melakukan itu sebelum tanggal itu jika itu yang terjadi.” Ini yang
disebut perencanaan berdasarkan skenario dan kamu dapat melakukannya. Amsal 16:9 berkata,
“We should make plans—counting on God to direct us.” (TLB). Jadi, inilah salah satu cara kamu
dapat melakukannya.



Kedua, kamu dapat berfokus pada tujuan karakter daripada tujuan kegiatan. Kamu dapat
berfokus pada tujuan kegiatan jika kamu mengetahui masa depan. Tapi masalahnya kamu tidak
tahu! Tetapi kamu dapat berfokus pada tujuan karakter kapanpun kamu mau. Dengan kata lain,
kamu dapat menetapkan tujuan hendak menjadi apakah dirimu daripada hendak melakukan
apakah dirimu. Kamu dapat menanyai dirimu sendiri saat ini, “Hendak menjadi orang seperti
apakah diriku di penghujung tahun ini. Bagaimana kamu hendak menjadi berbeda. Bagaimana
kamu hendak menjadi lebih serupa dengan Kristus. Kelemahan apakah yang ingin kamu atasi
dalam hidupmu.” Kamu mempunyai kendali penuh atas semua hal tersebut, tidak peduli selama
apapun pandemi ini akan berlangsung. Omong-omong, Allah lebih tertarik dengan menjadi
siapa dirimu daripada melakukan apa dirimu. Allah jauh lebih tertarik pada karaktermu
daripada pekerjaanmu. Mengapa? Sebab kamu tidak membawa karirmu ke surga, melainkan
karaktermu.

1 7  M A R E T  2 0 2 2 V O L .  0 1 ,  I S S U E  0 9

Sekarang kita tiba di langkah Alkitabiah ke-empat untuk awal yang baru. Ini adalah huruf ‘R’
dalam S-T-A-R-T, yaitu:

Jika saya menginginkan awal yang baru dalam hidup, saya harus melakukan tiga hal yang
pertama dan kemudian saya harus fokuskan kembali pikiran saya. Jika kamu hendak mengubah
hidupmu, maka kamu harus mengubah cara kamu berpikir terlebih dahulu. Mengubah
pikiranmu adalah kunci menuju awal yang baru. Dalam bidang apapun, hobi, karir, hubungan,
pernikahan, pengasuhan anak, mengubah pikiranmu adalah kunci menuju awal yang baru. Mari
saya tunjukkan beberapa ayat. Efesus 4:23 berkata, “Be constantly renewed in the spirit of your
mind, having a fresh mental and spiritual attitude.” (AMP)  

Ibrani 11:6 berkata, “Tetapi tanpa iman tidak
mungkin orang berkenan kepada Allah.” (TB)
Itu sebabnya langkah ketiga dalam memulai
awal yang baru adalah bagi kamu untuk
bertindak dalam iman. Pertanyaan saya buat
kamu adalah, “Tujuan-tujuan iman apa yang
akan kamu tetapkan di tahun yang baru ini?”
Ini adalah pekerjaan rumah (PR) kamu.

Refocus My Mind
(Fokuskan kembali pikiranku)

Lalu, apa itu pikiran yang dibaharui? Pikiran yang dibaharui berarti kamu memiliki pikiran yang
segar (baru) dan kamu memiliki perilaku yang segar (baru). Terus terang, beberapa perilakumu
benar-benar buruk. Demikian juga punyaku. Beberapa dari pikiranmu adalah salah. Sama juga
dengan punyaku. Jadi, bagaimana cara saya memfokuskan kembali pikiran saya? Well, maaf. Ini
membutuhkan sesi tersendiri, Tetapi saya akan memberikan beberapa tips.



Ketika sebuah pikiran melintas dalam benakmu, hal pertama yang kamu tanyakan adalah,
“Apakah itu benar?” Saya tidak bisa menjelaskan betapa pertanyaan tersebut akan mengubah
hidupmu. “Well, aku sangat begini dan begitu.” Kamu hanya memutar kaset lama jika kamu
berpikir demikian. Tanyakan “Apakah ini benar?” Ini akan mengubah hidupmu. “Apakah ini
membantu?” adalah pertanyaan selanjutnya. Apakah ini menolong, apakah ini benar, apakah
saya menginginkan pikiran ini. Dengan kata lain, bagaimana pikiran tersebut mempengaruhi
perasaan saya, dan apakah saya menghendaki perasaan tersebut? Semua perasaanmu
disebabkan oleh pikiran, dan jika kamu tidak suka dengan apa yang kamu rasakan maka ubahlah
apa yang kamu pikirkan. Dan jika kamu tidak suka dengan hal-hal yang kamu pikirkan, well,
ganti saja dengan pikiran yang lain. Saya beritahukan sebuah rahhasia kecil. Kamu tidak harus
mempercayai setiap pikiran yang kamu miliki. Itu adalah sebuah pilihan, sebab tidak semua
pikiran yang kamu miliki adalah benar. Amsal 4:23 berkata demikian, “Be careful how you think;
your life is shaped by your thoughts.” (GNT) 
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Akhirnya kita tiba di huruf terakhir, huruf ‘T’ dalam
S-T-A-R-T, yaitu:

Pertama, lebih banyak mendengarkan perkataan Tuhan daripada perkataan dunia. Kamu
memperbarui pikiran kamu dengan lebih banyak mendengarkan perkataan Tuhan daripada
perkataan dunia. Mazmur 1:1-3 mencatat, “Happy are those who . . . are always meditating on
God’s Word . . . They are like trees along a river . . . that do not dry up. They succeed in
everything they do.” (GNT) Apakah kamu menghendaki ini terjadi dalam hidupmu? Di tahun
yang baru ini, renungkanlah perkataan Tuhan setiap hari. Pikirkanlah tentang perkataan Tuhan.

Ini adalah langkah kelima dalam memulai awal yang baru dalam hidup. Awal yang baru di tahun
baru. Percaya bahwa Allah tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Kamu tidak tahu apa yang
sedang Dia kerjakan, tapi kamu dapat mempercayai bahwa Allah tahu apa yang sedang Dia
lakukan. Dia adalah Allah yang baik. Ketika Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Ketika Dia
sedang mempersiapkan kamu untuk awal yang baru, kamu sering kali tidak dapat melihatnya.
Atau jika kamu dapat melihatnya apa yang sedang Dia kerjakan, kamu mungkin tidak dapat
memahami mengapa Dia melakukannya. Tetapi rencana Tuhan dan niat Tuhan untuk hidupmu
selalu baik. Kamu dapat mempercayaiNya. Percaya bahwa Allah tahu apa yang sedang Dia
kerjakan bahkan ketika kamu tidak mengerti mengapa hal-hal terjadi secara demikian.  

Trust that God Knows What He is Doing
(Percaya bahwa Allah tahu apa yang
sedang dia kerjakan)



Maka Yeremia melakukan seperti yang diperintahkan. Dia pergi dan menemukan rumah tukang
periuk tersebut. Dan sungguh, tukang tersebut sedang duduk di depan meja pelarikan. Meja
tersebut berputar dan dia mengambil segumpal tanah liat. Dia membentuk dan
membenarkannya dan kemudian dia menyadari sesuatu. Dan ini yang tercatat dalam Yeremia
18:4, “When the clay pot that the potter was forming on the wheel didn’t turn out the way he
intended, he simply started over, using the same clay to make a new pot.” 
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Saya ingin menutup dengan sebuah prinsip dan sebuah janji. Ini adalah latar belakang dari
prinsip tersebut. Suatu hari, Allah berfirman kepada seorang nabi bernama Yeremia. Kamu
mungkin berpikir bahwa Yeremia (dalam bahasa Inggris, Jeremiah. red) adalah seekor katak
lembu (bullfrog), tetapi dia sebenarnya adalah seorang nabi. (Lagu Three Dog Night yang
berjudul JOY to the World sangat terkenal di awal tahun 1970an. Lagu tersebut dimulai dengan
lirik Jeremiah was a bullfrog. red) Suatu hari Allah menyuruh nabi Yeremia ke rumah tukang
periuk dan memperhatikan tukang periuk tersebut membuat bejana tanah liat di atas pelarikan
(meja berputar tukang periuk. red). Allah berkata, “Aku ingin kamu pergi ke rumah tukang
periuk ini dan memperhatikan apa yang terjadi di sana dan Aku akan menyampaikan pesan
kepadamu disana.” 

Yeremia menyadari tiga hal. Kadang-kadang,
hal-hal tidak berjalan sesuai dengan yang kamu
canangkan. Itu benar. Kedua, sang tukang
periuk memulai kembali dari awal. Ketiga,
tetapi dia menggunakan tanah liat yang sama.
Dia tidak membuangnya. Dai mengambil tanah
liat yang sama yang dia coba untuk membuat
sesuatu tetapi tidak berjalan sesuai dengan
rencananya. Dia mengambil tanah liat yang
sama tersebut dan membentuknya kembali.

“Yeremia, tidak bisakah Aku melakukan hal yang sama dengan dirimu seperti yang dilakukan
oleh tukang periuk? Seperti tukang periuk yang bekerja dengan tanah liat di tangannya,
demikianlah engkau ada dalam tanganKu. Dan Aku sedang mengerjakan sesuatu dengan
dirimu.” Ini adalah prinsip dan sekaligus janji tersebut. 

Dan setelah Yeremia memperhatikan pelajaran
praktis ini, maka Allah menjelaskannya dalam
Yeremia 18:5-6. Lalu Allah berkata kepada
Yeremia, 

"Masakan Aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel!, demikianlah

firman TUHAN. Sungguh, seperti tanah liat  di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tangan-Ku, hai

kaum Israel!" (Yeremia 18:6)



Inilah artinya memiliki awal yang baru. Yesus
menyebutnya dilahirkan kembali. 2 Korintus 5:17
berkata, “When anyone becomes united with Christ,
he becomes a new person inside. He is not the same
anymore. The old life is gone and a fresh new life
has begun!” Saya telah mengatakannya di bagian
awal dan saya akan mengatakannya lagi di akhir
bahwa Allah adalah ahlinya permulaan baru dan
awal yang baru. Kamu dapat memilikinya juga
dengan mulai mengikuti langkah-langkah berikut:

Saya tidak tahu, mungkin sepanjang tahun lalu atau bahkan lebih, kamu mungkin telah
mengacaukan hidupmu. Mungkin hidupmu dirusak oleh keputusan atau tindakan orang lain.
Atau mungkin dirusak oleh keputusan dan tindakanmu sendiri. Bejanamu, siapa dirimu, telah
tergores oleh keputusan-keputusan buruk yang kamu ambil dan hal-hal yang dilakukan
terhadapmu, dan akibatnya hidupmu tidak berjalan sesuai dengan kehendakmu. Tapi kamu
bukanlah tukang periuknya. Allah adalah tukang periuknya dan kamu adalah tanah liatnya.
Sama seperti si tukang periuk, Allah tidak membuang tanah liat yang semula yang telah salah
dibentuk oleh keadaan, tergores, dan tidak menjadi seperti yang diharapkan.
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Tahukah kamu apa yang Dia lakukan? Dia menaruhnya
dalam tanganNya yang lembut tetapi kuat. Dan begitu kamu
berada dalam tanganNya, Allah memulai kembali dari awal,
awal yang baru dalam membentuk hidupmu. Dia mulai
mengerjakan dirimu dengan penuh kasih tetapi juga dengan
tegas seperti seorang tukang periuk. Dia mulai membentuk
kembali dirimu, memberikan tekanan di tempat-tempat
yang tepat untuk membentukmu dan membuatmu kembali
menjadi sebuah karya seni yang indah yang tak ternilai. 

Allah tidak menyia-nyiakan semua rasa sakit yang telah kamu lalui. Dia tidak membuang
kepribadian unik dan esensi dirimu yang telah diberikanNya kepadamu. Sebaliknya, Dia
mengambil setiap bagian dirimu, keseluruhan dirimu yang mencakup yang baik dan yang buruk.
Segala yang jelek yang ada dalam tanah liat tersebut dan segala yang telah kamu alami dalam
hidup sampai saat ini. 

Ini membawa kemuliaan bagiNya, dan ini membawa kemuliaan bagimu. Itu yang terjadi ketika
kita berserah menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam tangan pengasihan Allah dan kita
percaya bahwa Allah adalah sang master tukang periuk  yang menghasilkan mahakarya-
mahakarya.
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Jadi, bagaimana kamu memulainya? Kamu dapat memulai dengan doa yang dipanjatkan oleh
raja Daud dalam Mazmur 51:10, “God, make a fresh start in me, shape a Genesis week from the
chaos of my life.” (The Message) Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa selalu terlalu cepat
bagi kita untuk menyerah, tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa tidak pernah terlambat
untuk memulai kembali. Jika jantungmu masih berdetak, berarti masih belum terlambat untuk
memulai kembali.  

Sekarang jika kamu menginginkannya, adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk mengenalkan
Yesus Kristus kepadamu dan memimpinmu dalam sebuah doa yang sederhana untuk
keselamatan dan awal yang baru. 
 

Allah yang terkasih, saya menginginkan awal yang

baru. Ya Allah, saya membutuhkan awal yang baru.

Hari ini saya menyadari bahwa hanya Engkau yang

sanggup melakukannya. Saya ingin berhenti mencari-

cari alasan. Saya ingin bertindak dalam iman. Maka

saya meminta Yesus Kristus untuk menaruh RohMu

dalam hidupku dan memenuhiku dengan kasihMu.

Saya mohon agar Engkau mengampuni semua yang

pernah saya lakukan. Hapus bersih lempeng batu

tulis ini dengan kemurahan dan kasih karuniaMu.

Saya mohon agar Engkau menjadikanku pribadi yang

baru. Pribadi yang sejak lama dirancangkan. 

Ya Allah, saya menyadari bahwa Engkaulah

tukang periuk dan aku adalah tanah liat. 

 Aku minta Engkau untuk membentuk

kembali hidupku. Terima kasih karena

Engkau mengasihiku. Ketika masa-masa

sulit tiba, dan saya merasa berada di

bawah tekanan, tolonglah saya untuk

memercayaiMu dengan menyadari bahwa

Engkau adalah Allah yang baik dan penuh

hikmat. Dengan kerendahan hati saya

mohon agar Engkau menerimaku dalam

keluargaMu sebab Yesus telah mati bagiku.

Terima kasih. Amin.
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MOMEN TERINDAH

“Apa momen terindahmu dengan Mama?” Pertanyaan suami menyadarkan saya pada kenyataan
bahwa saya tidak punya kenangan dengan ibu saya.
 

Sejak hari pertama dilahirkan di dunia, saya tidur dan
dibesarkan oleh Nenek saya. Kenangan terbanyak mulai
dari bed time story, diantar ke sekolah bahkan jalan-jalan
setiap hari Minggu tentu dengan beliau dibanding
dengan Bapak-ibu saya. Setelah kuliah kemudian bekerja
dan melayani di pulau Jawa, saya hanya menghabiskan
paling lama 2 minggu di Ambon, sehingga tidak banyak
waktu dan kenangan dengan keluarga saya. Pertengahan
tahun 2021, akhirnya saya setuju untuk kembali ke
Ambon. Keputusan terberat dilatarbelakangi pengalaman
traumatik masa lalu. Sekembali dari Korea awal Juli, saya
dan suami bergegas mengurus vaksin dan pindah dari
Jogja ke Ambon pada saat PPKM pertama. Perjalanan
tergesa-gesa yang menantang dikarenakan kondisi Mama
yang semakin buruk pada saat itu.

Sudah enam tahun sejak 2016, Mama menderita sakit. Tahun 2018, dokter internis RS Bethesda
Jogja hanya mendiagnosa kekurangan gizi akibat jamur. Dokter bedah tumor pun tidak
menemukan indikasi kanker setelah dilakukan biopsy namun kondisi Mama tidak membaik.
Awal tahun 2020, dokter internis Ambon mendiagnosa mama diabetes type 2. Bulan Juli 2021,
ketika kami tiba di Ambon, kondisi mama sudah sangat buruk: tidak bisa makan, minum dan tak
punya cukup energy untuk bahkan berdiri. Adik saya, Mega, yang sementara tinggal di rumah,
menangis ketakutan setiap kali melihat kondisi Mama. Saya pun demikian.

Hari pertama kami tiba, Mama sempat bilang, “Tolong berdoa supaya Mama dipanggil Tuhan
saja, karena sudah sangat kesakitan”. Batuk berkepanjangan dan sesak nafas membuatnya
semakin sulit tidur. Setiap beberapa menit, saya selalu mengecek keadaannya di kamar.
Bersyukur untuk dokter Julis, alumni JOY yang menolong saya dengan memberikan masukan
dan resep jarak jauh. Salah satu sahabat JOY yang juga dokter di pedalaman itu menolong saya 
 menyusun menu makanan untuk Mama.

by : Gina Klopfleisch
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Batuk dan sesak nafas hilang setelah sebulan mengikuti anjuran dokter dan berikutnya kondisi
mama lebih baik meskipun tidak bisa disebut pulih. Selama enam bulan merawat Mama,
kondisinya naik turun. Sebagian besar dipengaruhi oleh mental pasien penyakit
berkepanjangan. Menjadi caregiver bagi orang tua yang sudah sakit menahun memang
membutuhkan ekstra kesabaran dan iman.

Namun demikian, masa enam bulan adalah momen
terindah saya dengan Mama. Pertama kalinya saya
merasa menjadi seorang anak karena diijinkan Tuhan
untuk merawatnya. Momen menyisir rambutnya,
membalut kulit yang kering, menyiapkan makanan,
bahkan memandikannya adalah momen dimana kami
bicara dari hati ke hati. Tuhan memberi saya
kesempatan untuk belajar mengampuni masa lalu dan
menerima kekurangan-kekurangan orang tua saya.

Pada malam terakhir sebelum kami kembali ke Korea, saya dan suami diberi kesempatan untuk
bicara tentang Yesus dan jaminan keselamatan. “Mama, kali ini bukan sebagai menantu namun
sebagai hamba Tuhan, saya ingin bertanya, seandainya besok mama meninggal apakah Mama
yakin bertemu Tuhan Yesus?”. Pertanyaan suami saya sesungguhnya adalah pertanyaan wajib
kelas 101 - orientasi JOY yang tidak pernah kita lupakan.

Meskipun telah melewati masa-masa sukar sejak muda bahkan melayani sebagai Diaken di
gereja selama 20 tahun, mama justru tidak yakin dengan imannya. Malam itu, seperti seorang
pendamping kelas 101, kami bicara tentang jaminan keselamatan kepadanya. Tidak pernah
menyangka, setelah hampir 10 tahun melayani di JOY, kesempatan saya adalah untuk keluarga
batih saya. Perasaan saya campur baur; antara kecewa, sedih, terharu namun berakhir dengan
syukur.

Sebulan setelah itu, Mama dipanggil Tuhan. Kami tidak bisa pulang karena kondisi karantina
dan perjalanan jauh yang memakan waktu. Dari jauh, kami melepas kepergian Mama, kali ini
dengan perasaan lega bahwa Mama sungguh yakin bertemu dengan Yesus di surga.

Seperti dalam Kis 4: 12a “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam
Dia”, jaminan keselamatan ini tidak pernah berubah sejak dulu hingga kini. Saya diingatkan
untuk terus membawa dan menghidupi ini dalam segala kesempatan, termasuk menciptakan
momentum-momentum iman dengan orang-orang di sekeliling saya. Di JOY-lah saya belajar
bahwa salah satu tanggung jawab sebagai pengikut Kristus adalah sharing iman kepada siapa
pun, dimana pun dan kapan pun, dimulai dari keluarga kita. Semoga dalam masa pandemik ini,
iman kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia.

Tuhan memberkati kita sekalian!



Mati Ketawa 
ala JOY

“Those who know do not talk. / And talkers do not know.” Lao-Tzu
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Pernahkah bertanya mengapa tim redaksi memasukkan kolom humor di buletin JOY? Karena
humor adalah signature nya JOY! Dimana dua atau tiga JOYers berkumpul, disitu ada canda,
tawa dan keceriaan. Oleh sebab itu, bagikan anekdot, pengalaman lucu, dan kisah-kisah
menggelikan kalian ke tim redaksi untuk menambah sukacita kita.
Untuk edisi kali ini, humor kita diambil dari buku Senyum Surgawi yang diterbitkan oleh YPI
Kawanan Kecil. 

Bebek Pintar
Seekor bebek pergi ke warung dan bertanya, “Ada makanan bebek?”
“Tidak ada,” jawab si penjaga warung. “Iya deh …” kata si bebek
sambil ngeloyor pergi. Besoknya bebek itu ke warung lagi dan
bertanya, “Ada makanan bebek?” Si penjaga warung menjawab tidak
ada dan bebek itu pergi lagi. Besoknya, lagi-lagi bebek itu pergi ke
warung dan bertanya, “Ada makanan bebek?” Si penjaga warung
jengkel dan berkata, “Saya sudah bilang berkali-kali saya tidak
menjual makanan bebek dan sampai kapan pun juga saya tidak akan
menjual makanan bebek. Jika kamu tanya lagi, kakimu akan saya
paku ke lantai.” Bebek itu pun pergi. Besoknya, bebek itu datang lagi
ke warung dan bertanya, “Ada paku?” Si penjaga warung berkata,
“Tidak ada.” “Kalau begitu, ada makanan bebek?”

Sudah Ada Kemajuan 50%
Salah seorang mahasiswa datang kepada konselor
untuk meminta bantuan mengenai hubungannya
dengan seorang wanita.
Mahasiswa:      “Pak, tolonglah. Saya sedang dalam
masalah!”
Konselor:            “Apa masalahmu?”
Mahasiswa:       “Saya mencintai seorang wanita dan
sudah ada kemajuan 50%.”
Konselor:            “Baik. Apa maksudmu dengan
kemajuan 50% itu?”
Mahasiswa:       “50% itu artinya saya mencintainya,
pak, dan saya butuh yang 50% lagi, yaitu agar dia
jatuh cinta kepada saya. Bagaimana caranya, pak?”



Wanita dan Dokter
Seorang wanita menelepon dokter keluarga mereka,
Wanita:   “Suami saya menelan seekor tikus. Apa yang
harus saya lakukan?”
Dokter:  “Letakkan sepotong keju di mulut suamimu
sampai aku datang”
Lima belas menit kemudian dokter datang dan
menemukan wanita itu meletakkan sepotong ikan di
mulut suaminya.
Dokter:     “Saya bilang sepotong keju, bukan ikan!”
Wanita:  "Saya tahu, dokter, tetapi saya mau agar
kucingnya yang lebih dulu keluar."
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Mereka Sedang Sibuk
Seorang manajer perusahaan menelepon pelanggannya. Tetapi
telepon itu ternyata dijawab oleh seorang anak kecil.
Manajer : “Apakah ayahmu ada di rumah?”
Anak      : “Ya, tapi sekarang dia sedang sibuk.” (anak itu 
                menjawab dengan berbisik)
Manajer : “Kalau ibumu?”
Anak      : “Dia juga sedang sibuk.” (masih dengan berbisik)
Manajer : “Kalau begiu apakah ada orang lain di rumah?”
Anak      : “Ada kakak perempuanku tetapi dia juga sedang 
                 sibuk.” (sambil berbisik)
Manajer : “Sebenarnya apa sih yang sedang mereka lakukan?”
Anak      : “Oh, mereka sedang bermain petak umpet dengan 
                 saya dan sekarang mereka sedang sibuk mencari 
                 saya.” 

Apa Salahku?
Hari itu Heru kaget melihat bosnya datang dengan
wajah yang angker. Setelah duduk di kursi, bosnya
memanggil Heru.
Bos:     “Heru, hari ini juga saya memecatmu.”
Heru:  “Kenapa, pak. Saya kan tidak pernah melakukan
apa-apa?”
Bos:     “Itulah sebabnya mengapa saya memecatmu.”

“True love is like ghosts, which everyone talks about but few have seen.” Francois de La
Rochefoucauld



P O K O K  D O A  I N D O N E S I A  D A N  D U N I A
Bersyukur untuk beberapa kebijakan terkait pencegahan dan penanganan
COVID-19 yang mulai dilonggarkan. Doakan agar ini tidak menjadi bumerang
yang menyebabkan kembali meningkatnya jumlah kasus.
Doakan untuk situasi ekonomi dunia dan terutama di Indonesia. Saat ini inflasi
sangat tinggi, harga barang-barang kebutuhan juga sudah naik.
Doakan agar perang Rusia dan Ukraina segera berakhir. Doakan untuk para
pengungsi agar mendapatkan tempat penampungan yang layak. Doakan agar
segera tercapai kesepakatan damai diantara kedua negara tersebut.  
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PRAYER POINTS

Doakan untuk rapat koordinasi organ
yayasan hari Jumat ini agar terjalin
komunikasi dan koordinasi yang baik antar
organ dan staf. 
Doakan untuk hal-hal yang perlu diurus dan
disiapkan terkait dengan selesainya Akta
Yayasan JOY seperti surat-menyurat resmi,
pembukaan rekening yayasan JOY dan
terkait keuangan JOY, dsb.
Beryukur untuk komunikasi transformassi
JOY yang semakin baik antara sesama
pengurus yayasan, dengan staf, dan dengan
para JOYers.

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 Yogyakarta
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P O K O K  D O A  S T A F
Bersyukur untuk Tinong, Sisil dan Zerah yang sudah sembuh dari COVID. Doakan untuk
kesehatan pekerja di masa pandemi ini
Doakan untuk staf yang akan menyelesaikan masa pelayanan di JOY semester ini. Doakan
untuk rencana mereka setelah selesai pelayanan di JOY.
Doakan agar para staf diberikan hikmat untuk dapat menjangkau mahasiswa yang ada di
Jogja.

Doakan untuk JOYers dalam studi dan relasi mereka dengan Tuhan.
Doakan untuk beberapa mahasiswa yang terkena COVID. Doakan dalam masa isoman dan
pemulihan kesehatan mereka.

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 ke-2 yang akan dilakukan tgl.15 dan 22 Maret.
Doakan untuk kegiatan Ministry Day setiap Sabtu. Doakan untuk pelayanan di Ministry
Media dan Event.
Doakan untuk kegiatan rutin CG dan JFM agar menjadi berkat.
Doakan untuk proses follow up teman-teman baru dan teman yang sudah lama tidak datang.

P O K O K  D O A  U M U M  P E L A Y A N A N  J O Y

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. 
Doakan setiap 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

Doakan buat Para leader, tim inti, serta Badan Pengurus agar tetap semangat melayani

Doakan pelatihan leaders untuk Cell Group dan Ministry.
Doakan untuk sosialisasi Transformasi JOY untuk JOYers di KalTeng dan KalSel
Doakan Bayu sebagai koordinator JOYers wilayah KalTeng dan KalSel.
Doakan kebutuhan dana untuk sewa Student Center.

POKOK DOA JOY KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN
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POKOK DOA JOYERS

Doakan untuk pemulihan kesehatan setelah COVID, saat ini masih mudah kelelahan.
P A K  S O N  –  K O R E A

Doakan untuk kelancaran proses pengajuan Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil di
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan – agar segala kendala dapat teratasi sehingga
Ijin Kementerian dapat keluar dengan segera.
Doakan untuk kelancaran proses produksi di pabrik tempat bekerja sehingga dapat tepat
waktu dan dapat mengikuti jadwal ekspor. 

A R I O  –  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

Bersyukur untuk permohonan cuti yang sudah disetujui sehingga bisa menjalani perawatan
intensif untuk sakit punggung (low back pain) saya. Doakan untuk proses pemulihan saya
yang butuh waktu lama agar saya diberikan kesabaran dan ketekunan.

D W I  –  R I A U

Doakan untuk persiapan perpindahan ke Jayapura.
K A K  N E L L Y  –  K A R A W A N G

Doakan untuk anak kami Theo yang akan menjalani ujian seleksi masuk Nanyang
Technological University (NTU) Singapore tanggal 19-20 Maret ini.

S U D I M A N  I N D A  –  L U B U K  P A K A M

Doakan untuk pemulihan Vina yang baru saja menjalani operasi karena kakinya patah
setelah terpeleset. 

Y E R M I  –  K U D U S

Bersyukur sudah tiba di Asmat dengan selamat. Doakan untuk kesehatan agar semakin
dipulihkan. Doakan agar di tempat yang baru saya tetap dapat menjadi berkat.

I B E T H  –  A S M A T



POKOK DOA JOYERS
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Bersyukur urusan paspor sudah beres .
Doakan appointment tgl 1 April dengan asuransi kesehatan karena sempat ada masalah -
agar pengurusan asuransi lancar.
Doakan kesehatan kami sekeluarga, kemarin sempat sakit, puji Tuhan sekarang sudah lebih
baik.
Doakan untuk pekerjaan suami karena kontrak kerjanya akan selesai pertengahan tahun -
agar Tuhan tolong buka jalan dan memberi pekerjaan yg terbaik.
Doakan tumbuh kembang Aziel agar bertumbuh dengan baik. Doakan saya bisa sabar dalam
mengajar dan menjaga Ziel. Doakan saya dan suami juga bisa saling tolong dalam mengasuh
dan mendidik anak kami.

Y E S T I  –  A V I G N O N ,  P E R A N C I S
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WEBINAR

Sebagai orang percaya kita diajak untuk terus memberitakan injil hingga
memuridkan. Baik untuk orang yang lebih tua, seumuran atau untuk yang lebih
muda. Kita perlu mengetahui cara yang sehat dalam membangun relasi diantara
perbedaan generasi.

Perbedaan usia tidak hanya pada orang yang kita layani diluar rumah tetapi juga
untuk keluarga kita.

JOY Fellowship Indonesia mempersembahkan sebuah webinar Gap Generation :
How to Understand Each Other yang akan diadakan pada :

  Sabtu, 2 April 2022
 14.00 - 16.00 WIB

via Zoom Meeting

Yuks daftarkan dirimu segera melalui link https://bit.ly/JOYseminar
Link Zoom akan diberikan kepada peserta yang sudah mendaftar.

Buruan daftar segera ya sebelum kehabisan.



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)

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)
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WARNA SARI


