31 MARET 2022

VOL. 01, ISSUE 11

PRAYER BULLETIN
Thursday Prayer Meeting - Joy Fellowship
IN THIS ISSUE

ThPM Review :

THPM REVIEW:

PENDUTAAN

PENDUTAAN

by : Patricia Sibarani
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Syalom, selamat bertemu kembali di ThPM yang

BAGI ALLAH

penuh dengan kejutan dan pastinya memberkati.
Salam jumpa dengan para sedulur sekalian dan semua
JOYer yang hadir, semoga kita semua dalam keadaan

MATI KETAWA
ALA JOY

sehat dan dipenuhi sukacita. Thursday Prayer Meeting
minggu ini sangat istimewa karena pendiri JOY sendiri
yang menjadi penyampai firman, yaitu pak Son dan
ada 38 orang JOYers yang ikut berdoa bersama. ThPM
dimulai tepat waktu, pukul 19.30 wib dan diawali

PRAYER POINTS

dengan JOY Anthem Song yang sangat dirindukan
untuk

dinyanyikan

bersama

akhirnya

memecah

suasana malam ini.

WARNA SARI

Kak Oche menjadi MC malam ini dan dengan sukacita
menyambut semua JOYer yang hadir untuk berdoa

JOY Fellowship
Student Center :

bersama.

Lagu

pembuka

“S’karang

waktunya”

mengantar sesi kesaksian yang dibawakan oleh mas
Budhi. Mas Budhi menyaksikan bahwa apa yang

Jl. Mancasan Kidul, Gang Wiroto No. 189E

didapatkan selama berada di JOY menjadi fondasi

RT 07/RW 01 Condongcatur, Depok

dalam kehidupannya, terutama di dunia kerja. Saat

Sleman D.I. Yogyakarta 55283

teduh menjadi kekuatan menjalani kehidupan sehari-

Joy Indonesia

hari. Setelah lulus kuliah, mas Budhi memutuskan
untuk ke Jakarta dan mencari pekerjaan. Namun,

@joyIndonesia

setelah menunggu beberapa bulan, belum juga ada

Joy Fellowship Indonesia

panggilan pekerjaan.
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Dengan diliputi rasa sedih, mas Budhi melakukan saat teduh malamnya dan menangis di hadapan
Tuhan, mengungkapkan bahwa sangat tidak enak menganggur selama berbulan-bulan dan
menumpang di rumah saudara sekian lama. Secara ajaibnya, esok harinya mas Budhi dipanggil
untuk bekerja di salah satu yayasan sosial. Mas Budhi pernah bekerja di IG LIPPO selama 2 bulan
dan mengundurkan diri untuk sebuah pekerjaan yang adalah panggilan jiwa. Ketika memutuskan
keluar tiba-tiba atasannya memanggil dan bertanya alasan mengapa ia mengundurkan diri?
alasan mas Budhi adalah kerinduannya untuk melayani di yayasan sosial. Akhirnya atasan mas
Budhi mengungkapkan alasan mengapa mas Budhi ada di bagian itu, yaitu karena pengalaman di
JOY sebagai pemimpin Cell Group dan sebagai pekerja di HRD. Pengalaman pelayanan di JOY
menjadi alasan atasan menempatkan mas Budhi agar dapat memperlengkapi pekerja-pekerja
lainnya. Masih soal pergumulan akan pekerjaan, mas Budhi menanti pekerjaan dan diberikan
kepekaan bahwa ia akan ditempatkan di daerah, dan hal tersebut benar terjadi. Pergumulan lain
yang pernah dialami mas Budhi adalah durasi kerja 4 bulan. Di suatu waktu mas Budhi mengambil
waktu di tepi sungai untuk bergumul, berdoa, merenung, dan bertanya apakah pekerjaan ini akan
dilanjutkan atau tidak, dan Tuhan menjawab tepat seperti yang dibutuhkan.
Berada

di

dunia

kerja

dengan

segala

tantangannya membuat saat teduh menjadi
sangat penting. Bidang pekerjaan yang saat ini
ditekuni mas Budhi berfokus pada pelayanan
sosial untuk anak-anak. Suatu perenungan yang
mendalam melahirkan pencerahan bahwa dari
semua

bantuan

yang

diberikan,

ada

satu

bantuan yang paling penting bagi setiap anak
mendapatkan

greatest

needs-nya,

yaitu

mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bagi
kita, JOY adalah kapal yang dipakai untuk
membawa perjumpaan dengan Kristus. Saat
devosi

bersama

atau

dalam

perenungan

seringkali mas Budhi mengambil kesempatan
untuk menantang rekan-rekan sekerja untuk
menerima Kristus seperti apa yang dipelajari
dan dilakukan di JOY.
Bahkan pernah dalam suatu perjalanan pelayanan di sebuah kampung ada masyarakay yang
berkumpul ramai-ramai dan ternyata setelah ditanya ada masalah suanggi (santet). Lalu mas
Budhi meminta mereka berkumpul di suatu ruangan dan meminta pintu ditutup. Akhirnya di
momen itu mas Budhi gunakan untuk berbicara tentang firman dan juga menantang mereka
untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi. Ajaibnya adalah bahwa mereka
bersedia menerima Kristus dan itu adalh pengalaman iman yang luar biasa. Tuhan punya
momen-momen tertentu untuk kita menantang orang lain menerima Kristus, di JOY kita
diajarkan bagaimana menyatakan Kristus bagi orang lain.
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Setelah kesaksian dari mas Budhi, kami menyanyikan lagu “Tuhan ini tugas kami” sebagai
pengantar firman yang disampaikan oleh pak Son. Tema firman di ThPM malam ini adalah
“Pendutaan”. Kata Pendutaan tidak ada di kamus, namun cukup memberi makna bagi pak Son
dalam pelayanan beliau. Asal kata dari Duta = Messanger. Di Korea ada gunung bernama Duta =
Duta San. Pendutaan = Duta Hang = Bepergian Duta yang berasal dari agama Budha. Ada sebuah
kebiasaan agama Budha di Korea, yaitu pada musim dingin para biksu akan berkumpul, membaca
kitab, berdoa, dan merenung. Lalu ketika musim semi tiba, maka mereka akan pergi ke berbagai
tempat untuk menyampaikan kebenaran. Duta Hang = Duta Wacana, bahwa selama musim dingin
para biksu yang adalah duta-duta, mereka melakukan Pendutaan setelah membaca firman,
merenung, berdoa, melakukan meditasi, dan setelah siap secara rohani mereka akan pergi.
2 Korintus 5:20, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, duta-duta Kristus. Saat teduh adalah hal
yang dilakukan sebelum Pendutaan. Dalam Markus 3:13-18, ada 2 tujuan Yesus memanggil 12
murid yaitu:
untuk untuk bersama-sama dengan Yesus;
dan untuk diutus memberitakan Injil. Ini adalah Pendutaan yang Yesus lakukan, dan juga
merupakan warisan kebiasaan agama Yahudi.

Dalam Matius 23:15, Yesus menjelaskan kebiasaan orang Farisi yang pergi jauh untuk
menobatkan satu orang dan mengikuti agama Yahudi, namun mereka malah dijadikan dua kali
lebih jahat dari orang Farisi sendiri. Akan tetapi, pak Son mau mengajak kita melihat kebiasaan
orang Farisi yang pergi mencari jiwa-jiwa untuk bertobat, mereka bukan hanya tinggal di
Sinagoge, namun ada dari mereka yang pergi mencari orang kafir dan membuat mereka
bertobat. Meski yang diajarkan adalah hal yang tidak benar. Kita harus selalu membuat pola,
yaitu pendutaan. Pada Kejadian 12:1-3, Allah memanggil Abraham dan mengutusnya kepada
orang-orang yang belum mengenal Allah. Abraham melakukan Pendutaan agar orang-orang
juga mendapat berkat. Namun bukan hanya itu, di dalam Alkitab ada begitu banyak pola
pendutaan. Daniel dan tiga orang temannya dilihat orang sebagai orang sukses di negara asing,
namun bukan itu kesimpulannya, dalam Daniel 4: akhirnya Nebukadnezar mengakui siapa Allah
yang Daniel dan teman-temannya sembah. Itu adalah kesimpulan dari kisah itu. Setelah itu ada
pengakuan dari Raja Darius di ayat 26-27, lewat Daniel Allah ditinggikan dan dimuliakan, itu
adalah tujuan dari pendutaan.
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lebih

perenungan,

memfokuskan

meditasi,

kepada

berdoa,

belajar

kitab, maka spiritualitas mereka sangat
dalam

kemudian

melakukan
tidak

barulah

Pendutaan.

mudah,

tapi

Hidup

jangan

mereka
memang

lupa

bahwa

identitas kita adalah Duta-Duta Kristus
untuk dunia, dan tugas duta-duta untuk
Kristus adalah melakukan pendutaan.
Tetapi sebelum kita melakukan pendutaan maka spiritualitas kita harus tambah tajam,
maksimum, agar semua orang bisa merasakan/mengalami bahwa Allah yang melindungi kamu
adalah Allah yang sejati, Allah yang benar.

WE ARE
Ambassadors For Heaven To The Earth
Setelah selesai firman, ada beberapa pengumuman yang disampaikan terutama untuk ThPM
minggu depan akan disampaikan oleh Bang Tarigan dan kak Danger akan memberikan
kesaksiannya. Seperti tujuan awal adanya ThPM adalah untuk berdoa, maka setiap yang hadir
akan masuk ke break up room dan kembali ke grup masing-masing yang sudah berjalan
beberapa minggu dan berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah dipersiapkan. Renny
menutup rangkaian ThPM dengan doa dan lagu Farewell song dinyanyikan bersama. Sampai
jumpa minggu depan di ThPM yang pastinya menguatkan kita. Selamat menyambut berkat
Tuhan bagi kita semua. (#Patricia Sibarani)
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HIDUPKU BERHARGA BAGI ALLAH
by : Nikita Siung
Kata orang, cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya. Tapi tidak bagi saya. Sejak
saya berumur 1,5 tahun ayah dan ibu saya sudah bercerai. Kami, saya dan kakak

(umur 3

tahun), mengikuti Mama kembali ke Kupang. Menjadi orang tua tunggal bukan hal yang mudah
bagi Mama. Banyak hal yang harus Mama hadapi untuk bertahan hidup, penghinaan, dan
dipandang sebelah mata. Saya selalu bertanya,”Mengapa saya tidak seberuntung teman-teman
lain yang memiliki ayah, yang memiliki ‘kehormatan’? Mengapa Tuhan ijinkan hal ini terjadi?”
Saya merasakan berbagai perasaan rendah diri dan tidak dicintai.
Suatu ketika saya membaca ayat: Oleh
karena engkau berharga di mataKu dan
mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka
Aku memberikan manusia sebagai gantimu,
dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu
(Yesaya 43:4). Saya ditegur melalui ayat ini.
Saya lupa bahwa ada satu pribadi yang
sangat mencintai serta menganggap saya
berharga
nyawaNya.

sehingga
Pribadi

rela
itu

memberikan
adalah

Yesus

Kristus. Seseorang pernah berkata kepada
saya, hanya orang istimewa diproses dan
dibentuk dengan cara yang istimewa. Saya
bersyukur

karena

tangan

Tuhan

tidak

pernah meninggalkan saya dan keluarga
saya sedetikpun.
Pada tahun 2016 saya kembali diproses Tuhan. Saya didiagnosa mengalami tumor payudara.
Kala itu saya sedang merantau dan hidup sendiri. Secara sengaja atau tidak saya down dan
mulai berkata dalam hati saya, ”Ada apa lagi ini Tuhan?” Saya rajin beribadah, memberikan
perpuluhan dan lain-lain. Doa saya mulai mengungkit kebaikan dan hal-hal yang pernah saya
lakukan pada Tuhan. Saya lupa, karena Dia saya ada dan melewati banyak hal. Saya mulai
berdoa berharap mujizat segera terjadi, namun mujizat tidak terjadi. Sekali lagi, saya membuat
seolah Tuhan itu seperti pesulap.
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Saya mulai merenung, apa kesalahan yang telah saya buat sehingga sakit ini menimpa saya.
Saya mulai mengangkat tangan, mulai berserah sepenuhnya pada kehendak Allah. Akhirnya,
saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap hati saya. Masalah ini ada untuk
memurnikan saya. Puji Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menganggap saya berharga sehingga Ia ijinkan
penyakit ini untuk memurnikan dan membuat saya memiliki pribadi yang lebih bisa menerima
rancangan Allah dalam hidup saya. Saya kemudian melakukan operasi, dan puji Tuhan berhasil,
berkat penyertaan Tuhan.
Tahun 2020 saya kembali mendapatkan diagnosa kista pada payudara di sisi yang lain. Entah
mengapa kali ini saya lebih tenang dan lebih berserah kepada Tuhan. Sampai saat ini kista itu
tetap ada, tetapi yang sudah berubah adalah hati dan cara pandang saya dalam menghadapi
setiap proses dan pembentukan Tuhan.
Teman-teman semua, saat ini entah pada
bagian apa kita diproses. Tapi percayalah,
karena engkau istimewa maka engkau diproses
olehNya untuk tujuan MULIA. Saat temanteman

diproses

jangan

cepat

mengambil

kesimpulan atau berburuk sangka. Nikmatilah
dan tetap berdoa. Selamat berproses. Tuhan
memberkati!
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COVID-19 DAN KEBANGKITAN
by : Con Campbell
Selama tiga tahun ini, hampir tidak mungkin untuk membicarakan apa pun selain virus corona.
Efek kekacauan yang ditimbulkan virus ini telah menyelimuti dunia kita. Covid-19 telah menjadi
topik utama saat kita menonton berita, membaca media sosial, ngobrol dengan keluarga dan
teman. Fakta bahwa Paskah sudah dekat tampaknya akan menjadi sebuah renungan yang
terabaikan.
Kita perlu mengingat gambar besar sejarah dunia. Saya ragu bahwa dalam 2.000 tahun orang
masih akan berbicara tentang virus corona. Namun sampai saat ini kita masih berbicara
tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya Paskah—
bahkan dalam krisis kita saat ini.
Paskah juga saat yang baik bagi kita berhenti
dan berpikir lebih dalam tentang Yesus yang
mengalahkan

maut.

Saya

diingatkan

untuk

bersyukur kepada Tuhan atas harapan yang kita
miliki,

atas

diingatkan

kehidupan

bahwa

baru.

harapan

Saya

juga

kebangkitan

ini

berpengaruh kesemua bidang kehidupan saya.
Tetapi ketika kita berpikir tentang COVID-19
pada masa Paskah tahun ini, kebangkitan Yesus
memiliki

makna

yang

penting

untuk

direnungkan.
Kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya mukjizat besar yang berawal dari kematianNya. Ini
adalah jawaban YA dari Tuhan untuk pembaruan umat manusia dan pernyataan YA dari Tuhan
untuk pembaruan ciptaanNya.
Kebangkitan Yesus adalah penegasan dan janji Tuhan bahwa kematian tidak akan menang, dan
dunia kita tidak akan selamanya rusak. Kematian dan kerusakan dunia memiliki hubungan, dan
keduanya bergantung pada kebangkitan Yesus. Di Alkitab, Paulus menulis kepada jemaat di
Roma:
20 Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya
sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, 21 tetapi dalam pengharapan,
karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke
dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
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22 Sebab kita tahu, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan samasama merasa sakit bersalin. 23 Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima
karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan

pengangkatan

sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. (Roma 8:20-23, TB)
Sejak Tuhan menciptakan dunia, nasib semua ciptaan telah terikat dengan nasib manusia.
Semua ciptaan ‘mengalami kesia-siaan’ (ay.20) karena pemberontakan manusia melawan Allah
(Kejadian 3:17-19)—menyebabkan seluruh dunia hancur.
Pemberontakan manusia menyebabkan kita mengalami wabah virus yang menghancurkan,
tsunami, dan kebakaran hutan. Itu sebabnya dunia kita penuh dengan korupsi, kemiskinan, dan
ketidakadilan. Jadi, ketika umat manusia dibebaskan dari kematian dan dibawa ke dalam
kemuliaan, seluruh ciptaan akan mengalami hal yang sama (ay.21).
Ketika kita dibenarkan, dunia juga dibenarkan. Semua elemen yang menghancurkan dan
memusnahkan dunia tidak akan lagi memiliki kuasa. Tapi untuk saat ini, semua makhluk
mengeluh dan mengerang seperti wanita hamil yang akan melahirkan, menunggu pembebasan
(ay.22).
Kita juga ‘mengerang dalam hati’ dalam penderitaan kita sementara kita menunggu
‘pembebasan tubuh kita’ (ay.23). Pengalaman kita di dunia ini menyebabkan kesedihan, rasa
tidak aman, dan kelemahan. Tetapi penebusan kita, kebangkitan dari kematian, dijamin karena
hubungan kita dengan Kristus. Kristus yang telah dibangkitkan sebagai buah sulung dari apa
yang akan datang (1 Korintus 15:20-27).
KebangkitanNya menjamin kebangkitan kita. Kekalahan kematian menjadi milik kita.
Coronavirus ada karena dunia kita masih mengalami dosa dan kesia-siaan. Kesia-siaan masih
ada dan mendera. Beberapa dari kita akan tertular virus, atau kita akan memiliki orang-orang
terkasih yang tertular. Banyak yang akan bergumul dengan kecemasan, kesepian, dan
ketakutan. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Beberapa hari kita mungkin merasa kalah.
Beberapa hari kita akan merasa bingung.
Kita mungkin mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi. Bagi sebagian dari kita,
mungkin ini pertama kalinya kita harus menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan kita
secara pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kita semua harus menghadapi kematian suatu hari
nanti.
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Tetapi sama seperti kita menantikan kehidupan yang dibangkitkan, bebas dari penderitaan,
rasa sakit, dan kematian, demikian pula ciptaan akan diperbarui—bebas dari penderitaan, rasa
sakit, kematian… dan virus corona. Kita memiliki harapan ini karena kebangkitan Yesus dari
kematian— jawaban YA dari Allah bagi umat manusia dan ciptaan. KebangkitanNya adalah janji
akan dunia yang diperbarui dan hidup yang kekal. Mari pegang harapan itu saat kita
merenungkan kebangkitan Yesus pada Paskah tahun ini.

Diterjemahkan secara bebas dari: https://discoveryseries.org/courses/coronavirus-and-theresurrection/lessons/covid-19-and-the-resurrection/
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Mati Ketawa
ala JOY by : Priskila
TUHAN AKAN MEMBERIKAN
Seorang gadis mengajak kekasihnya ke rumah untuk menemui
orang tuanya. Setelah makan malam, sang ibu meminta
suaminya untuk mencari tahu latar belakang pemuda itu.
Sang ayah mengajak pemuda tersebut ke ruang kerjanya untuk
berbincang.
“Jadi apa rencanamu?” tanya sang ayah pada si pemuda.
“Saya seorang sarjana Teologia,' jawabnya.
“Seorang

sarjana

Teologi.

Hmmm....”

kata

sang

ayah.

“Mengagumkan. Tapi apa yang akan Anda lakukan untuk
menyediakan rumah untuk tempat tinggal kalian?”
“Saya akan belajar.” jawab pemuda itu. “Dan Tuhan akan
menyediakan bagi kami.”
“Bagaimana Anda akan membelikan kekasihmu cincin pertunangan yang indah dan layak dia
dapatkan?” tanya sang ayah.
“Saya akan berkonsentrasi pada studi saya.” pemuda itu menjawab. “Tuhan akan menyediakan
bagi kami.”
“Bagaimana dengan anak-anak?” tanya sang ayah. “Bagaimana Anda akan menyediakan
kebutuhan anak-anak?”
“Jangan khawatir, Pak, Tuhan akan menyediakan.” jawab pemuda itu.
Percakapan berlanjut dengan pola yang sama. Setiap
kali sang ayah bertanya, pemuda idealis itu bersikeras
bahwa Tuhan akan menyediakan.
Kemudian,

sang

ibu

bertanya

kepada

suaminya,”Bagaimana hasilnya, Sayang?”
Sang

ayah

menjawab,”Pemuda

itu

tidak

punya

pekerjaan dan tidak punya rencana, dan dia mengira
aku Tuhan!”
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PANCAKE PERTAMA
Seorang ibu sedang menyiapkan pancake untuk anakanaknya, Kevin (5 tahun), dan Ryan (3 tahun). Anakanak

mulai

berdebat

tentang

siapa

yang

akan

mendapatkan pancake pertama. Sang Ibu melihat
perdebatan

anak-anak

sebagai

kesempatan

untuk

memberikan pelajaran moral. “Jika Yesus duduk di sini,
Dia akan berkata biarkan saudaraku makan pancake
yang pertama. Saya dapat menunggu.” Kevin menoleh
ke adiknya dan berkata, '”Ryan, kamu menjadi Yesus.'

CAMAR
Seorang ayah berada di pantai bersama anakanaknya. Putranya, yang berusia empat tahun,
berlari

ke

arahnya,

meraih

tangannya,

dan

membawanya ke pantai, tempat seekor burung
camar tergeletak mati di pasir. “Ayah, apa yang
terjadi pada camar itu?” tanya sang anak. “Dia mati
dan pergi ke Surga.” jawab sang ayah. Anak laki-laki
itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, “Apakah
Tuhan menjatuhkan camar itu kembali ke bawah?”

UANG UNTUK PENDETA
Setelah kebaktian gereja, seorang anak kecil berkata
kepada Pendeta, ”Ketika saya dewasa, saya akan
memberi Anda sejumlah uang.” “Terima kasih. “ jawab
Pendeta. “Tetapi mengapa?” tanya Pendeta dengan
heran.

"Karena

ayahku

bilang,

Anda

salah

satu

pengkhotbah termiskin (poorest) yang pernah kami
miliki." jawab anak kecil

itu dengan polos. (catatan

penerjemah: kata poorest dapat bermakna termiskin,
terjelek)
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BAJU ADAM
Seorang anak kecil membuka Alkitab tua dan besar, milik keluarga,
dengan terpesona. Anak itu membalik dan melihat halaman-halaman
Alkitab itu. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari Alkitab. Ia mengambil benda
yang jatuh itu dan melihatnya dari dekat. Benda itu adalah daun tua
dari pohon yang telah ditekan di antara halaman-halaman Alkitab.
“Mama, lihat apa yang kutemukan!” teriak anak laki-laki itu.
“Apa yang kamu temukan, sayang?” tanya ibunya.
Anak itu menjawab dengan keheranan, "Kurasa ini adalah baju Adam!'”

SEPULUH PERINTAH ALLAH
Seorang guru Sekolah Minggu sedang mengajarkan
Sepuluh Perintah Allah kepada anak-anak yang
berusia lima dan enam tahun. Setelah menjelaskan
perintah untuk menghormati ayah dan Ibumu, sang
guru

bertanya,

"Apakah

ada

perintah

yang

mengajarkan kita bagaimana memperlakukan adik
dan kakak kita?" Tanpa ragu, seorang anak laki-laki
(anak

tertua

dari

sebuah

keluarga)

menjawab,

"Jangan membunuh."

BERTANYA PADA YUNUS
Seorang gadis kecil sedang bertanya kepada gurunya
tentang ikan Paus. Guru berkata bahwa secara fisik tidak
mungkin seekor paus menelan manusia. Meskipun Paus
adalah

mamalia

yang

sangat

besar,

namun

tenggorokannya sangat kecil.
Gadis kecil itu bersikukuh bahwa Yunus ditelan ikan
Paus.
Gurunya menjadi kesal dan menjelaskan ulang bahwa
Paus tidak bisa menelan manusia. Hal itu tidak mungkin
secara fisik. Gadis kecil itu berkata, "Ketika saya sampai di surga saya akan bertanya pada
Yunus.”
Guru bertanya, "Bagaimana jika Yunus masuk neraka?”
Gadis kecil itu menjawab, "Kalau begitu Anda yang bertanya padanya."
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PRAYER POINTS
POKOK DOA INDONESIA DAN DUNIA
Bersyukur untuk kasus baru COVID 19 yang terus menurun. Doakan agar
program vaksinasi dan booster tetap berjalan dan masyarakat tetap waspada dan
menjaga protokol kesehatan.
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 di antara kedua negara tersebut.

POKOK DOA VISI TRANSFORMASI
Bersyukur untuk Prayer Team yang telah dibentuk minggu ini. Doakan
agar tim ini dapat mem-follow up dan memperhatikan para JOYers.
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 pendataan ulang keanggotaan JOYers agar perencanaan
strategis dan pelaksanaan visi transformasi dapat melibatkan sebanyak
mungkin JOYers.
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Pokok Doa JOY Yogyakarta
POKOK DOA STAFF
Doakan pemulihan Mbak Riana dari COVID 19.
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.

POKOK DOA JOY
Bersyukur untuk rekening yayasan yang telah dibuka di Bank Mandiri.
Doakan agar semua urusan keuangan JOY akan lebih teratur dengan adanya rekening baru
ini.
Doakan untuk persiapan JOY 30th Anniversary dan National Camp September 2022.
Doakan untuk kebutuhan akan Ketua Harian Yayasan JOY yang akan ditunjuk dan diangkat
untuk membantu dalam kegiatan operasional JOY.

POKOK DOA UMUM PELAYANAN JOY YOGYAKARTA
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.

POKOK DOA JOYERS MAHASISWA
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.
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Pokok Doa JOY Yogyakarta

POKOK DOA JOY ALOR
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

POKOK DOA JOY KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN
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.
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POKOK DOA JOYERS
PAK SON – KOREA

Doakan kesehatan ibu yang sedang kritis. Ibu saat ini dalam keadaan tidak sadar dan
dirawat di RS di Hawaii.
KAK SARAH - TANGERANG SELATAN

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.
YAYUK - YOGYAKARTA

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.
ARIO - TANGERANG

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

Doakan untuk adaptasi di sini agar dapat cepat menyesuaikan.
Doakan untuk kesehatan abangku (Ramlan Sinaga) hari ini ablasi.
Doakan untuk pekerjaan di sini agar tim jadi berkat dan yang dilayani diberkati juga
YESTI – AVIGNON, PERANCIS

Doakan untuk pemulihan kesehatanku dan Aziel yang sedang sakit.
Bersyukur akhirnya Aziel dapat dokter untuk cek bulanan karena disini agak susah cari
dokter. Dan Aziel sudah vaksin.
Doakan tgl 19 April kami akan ke Dînas ketenagakerjaaan (pôle emploi) harapannya bisa
dikasih/ dicarikan kursus dan daycare untuk Ziel.
Doakan untuk pekerjaan Ab, dan beberapa rencana kedepannya biar Tuhan tolong, dan juga
Tuhan beri dia hikmat dalam menjaga kesehatan dan pola hidup sehat.
KAK NELLY - KARAWANG

Doakan sehat agar visi-misi JOY bisa terlaksana di Papua.
Doakan rencana tgl 14-18 April 2022, jika tidak ada kendala akan bantu teman dulu di Nias
sebelum berangkat ke Papua.
Doakan agar Tuhan cukupkan kebutuhan finansial.
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POKOK DOA JOYERS
KAK TARI - BOGOR

Doakan untuk usaha cuci mobil yang baru saja tutup karena sengketa dengan pemilik lahan,
agar urusan ganti rugi bisa diselesaikan dengan baik.
Doakan untuk rencana membuka usaha yang sama di tanah milik saudara agar semua proses
berjalan dengan lancar.
KAK SARAH RUTH FAIRJO - SORONG

Doakan agar kesehatan selalu dijaga Tuhan dan pekerjaan juga diberkati Tuhan.
KAK DEFRI SIMATUPANG - MEDAN

Bersyukur telah

lolos seleksi tahap akhir wawancara 'lelang jabatan Kepala Pusat Riset

BRIN'. Doakan agar kehendak Tuhan yang terjadi.
Doakan untuk jadwal ujian terbuka kuliah S-3 saya yang belum keluar. Semoga jangan lewat
semester ini, biar tidak perlu bayar SPP lagi.
KAK LITA - DEPOK

Doakan supaya diberi kesehatan dan sukacita dalam pekerjaan yang akhir-akhir ini semakin
tinggi tuntutannya.
Doakan supaya kami diberi hikmat untuk membantu mencari pilihan sekolah SMA yang
terbaik untuk anak kami Matthew.
Doakan rencana adik yang akan kuliah S3 supaya mendapatkan Universitas yang terbaik dan
biaya tercukupi.
KAK KRISNANDA ARIEL HARYANTO - TEGAL

Berdoa
Berdoa
Berdoa
Berdoa

supaya di tahun ini bisa mendapat pekerjaan.
bagi sepupu yg sedang sakit autoimun.
bagi pemulihan covid-19.
bagi keluarga, agar diberi kesehatan

KAK ASTRY - KUPANG

Bersyukur diberikan kesempatan untuk melayani keluarga,
Doakan mama dalam masa pemulihan dari sakit stroke, agar lebih semangat berobat dan
terapi
Doakan saya agar tetap semangat melayani keluarga sambil mengerjakan tugas akhir.
KAK IRA BARTHEY - SORONG

Mohon doakan kakak sepupu lagi sakit TBC, berdoa biar Tuhan memulihkan keadaannya,
keluarga di beri kekuatan dn kesabaran untuk mengurusnya, pemulihan antara kakak
sepupu dan istrinya
Doakan juga untuk keluarga orang tua, suami dan anak-anak biar terus dalam perlindungan
Tuhan
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POKOK DOA JOYERS
KAK WILLEM AMU BLEGUR - KUPANG

Doakan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi berkat serta doakan
kesehatan kami sekeluarga.
Doakan agar JOY tetap menjadi berkat sebagai Ambassador for Heaven to the Earth...Amin.
KAK MICHAEL - MAKASSAR

Doakan agar kesehatan orang tua tetap dijagai.
KAK NUKKI FESTI - SEMARANG

Doakan proses pengobatan Ibu dan adik.
Doakan proses adaptasi suami yang purna tugas.
Doakan agar anak-anak mendapat sekolah yang tepat.
KAK BENNY SUSANTO - BANDUNG

Bersyukur buat rejeki yang selalu Tuhan Yesus berikan (tidak terduga)
Doakan kehamilan istri terjaga dengan baik utk kesehatan dan perkembangan janin nya
Bersyukur untuk kepindahan lokasi kerja di Kabupaten Bandung dan berdoa agar suasana
kantor dan anggota team bisa solid dan kuat dalam mencapai target kerja
KAK JEAN - MAKASSAR

Doakan keluarga besar kami pasca meninggalnya ayah mertua tgl 26 Maret 2022 yang lalu.
KAK ADIBU NOPE - KUPANG

Bersyukur buat perlindungan, penyertaan dan berkat-berkat Tuhan.
Doakan buat kondisi kesehatan yang sedang kurang sehat.
KAK BERNAT & KELUARGA - TANGERANG

Bersyukur untk berkat dan kesehatan yang Tuhan jagai.
Doakan untuk rencana sekolah onsite Adriell semester depan, semoga dijauhkan dari sakit
penyakit.
Doakan untuk segala rencana tahun ini agar Tuhan cukupkan biayanya.
Doakan untuk kesehatan orang tua di Palu dan di Pontianak agar Tuhan jagai.
KAK FLO - DILI

Bersyukur utk penyesuaian di pos kerja baru
Doakan hikmat utk melakukan banyak hal baru bersamaan di tengah situasi ‘politik kantor’
yang keras
Doakan utk kondisi low back-pain yang sering terjadi; komitmen untuk olahraga yang
sering naik-turun
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WARNA SARI

Perubahan Rekening
Dana Operasional JOY
Bagi JOYers yang ingin mendukung pelayanan 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 :

1. Publishing
2. Video Editor
3. MC ThPM
4. Host Zoom ThPM
CP : Ko Sudiman (0813-8766-1820)

Punya koleksi foto semasa masih di
JOY? Atau punya pengalaman lucu
selama di JOY?
Boleh donk kirimkan ke Tim Publishing :
Nana (0815-7887-5052) atau Bernat
(0813-9218-7038)

