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MATI KETAWA
ALA JOY

Pendekar kaumnya untuk merdeka
Hai semua…apa kabarnya? Baik…?? Puji Tuhan…
Bertemu lagi di ThPM minggu ini tanggal 21 April
2022. Special day buat para perempuan di Indonesia.
Ya, hari ini adalah Hari Kartini, hari lahirnya R.A.

PRAYER POINTS
WARNA SARI

Kartini, seorang perempuan yang memperjuangkan
derajat hidup para perempuan Indonesia. Berkat
kegigihannya-lah maka sekarang derajat wanita sama
dengan pria. Sampai sekarang banyak perempuan
hebat di Indonesia. Ada yang menjadi menteri,

JOY Fellowship
Student Center :
Jl. Mancasan Kidul, Gang Wiroto No. 189E
RT 07/RW 01 Condongcatur, Depok
Sleman D.I. Yogyakarta 55283

pengusaha, dokter, guru, polisi, pilot, bahkan ada yang
menjadi Presiden.
Wow…luar biasa.
Malam ini kita juga dipandu oleh seorang host yang
cantik, senyumnya manis, imut-imut, siapa lagi kalau

Joy Indonesia

bukan kakak Vonny dari Sumba. Bertambah cantik

@joyIndonesia

lagi, karena Vonny memakai pakaian khas perempuan

Joy Fellowship Indonesia

Indonesia yaitu kebaya, untuk turut memeriahkan hari
Kartini. Membuat acara doa malam ini bertambah
ceria dengan senyum manisnya.
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Satu-persatu para JOYers mulai masuk ruang
Zoom. Senang sekali rasanya ya, sudah seminggu
tidak bertemu, dan malam ini kita dipertemukan
kembali

dalam

suasana

yang

penuh

sukacita,

meskipun secara virtual. Riuhnya para JOYers yang
saling

menyapa

menanyakan

kabar,

saling

mengucapkan selamat Paskah dan selamat hari
Kartini. Hadir sebanyak 25 orang JOYers di ThPM
minggu ini.
Tepat sekitar pukul 19.30 Vonny membuka acara ThPM ini dengan mengajak kita semua
menyanyikan JOY Anthem Song, dilanjutkan dengan lagu “Ku Hidup BagiMu”. Doa pembukaan
sekaligus doa sebelum kesaksian juga dibawakan oleh Vonny.
Tiba saatnya kita semua mendengarkan kesaksian
dari Mas Irawan. Kesaksian yang sangat memberkati.
Siapa sih yang belum kenal dengan Mas Irawan?
JOYer

yang

paling

populer,

JOYer

yang

kalau

ngomong tuh suka bercanda, suka bikin orang gemes
gitu loh. Yang selalu memberikan aura positif bagi
orang lain.
Tetapi ada yang tahu gak sih, kehidupan Mas Irawan
sebelum di JOY itu dulunya seperti apa? Nah malam
ini beliau ingin membagikan dan men-sharing-kan
beberapa hal yang dia peroleh, yang dia rasakan
selama berada di persekutuan JOY.
1. Menemukan jati diri yang sebenarnya.
Siapapun yang bertemu dengan Mas Irawan, pasti akan mengatakan “asik ya berteman dengan
beliau, orangnya lucu, senang bercanda, pokoknya seru deh. Tapi itu sekarang. Dulu hal inilah
yang membuat dia minder, tidak percaya diri. Merasakan bahwa ini merupakan kelemahannya.
Karena sifat suka bercandanya ini justru membuat orang-orang kesal dan tidak suka. Apa-apa
kok dibawa bercanda. Padahal meskipun bawaannya bercanda, beliau ya tetap serius. Tetapi
Mas Irawan merasakan hal yang berbeda ketika ikut di persekutuan JOY. Semua orang sangat
menghargai dirinya. Tidak pernah sedikitpun ada yang mencela. Menerima dirinya apa adanya.
Tidak pernah ada yang mengatakan atau menganggap dirinya yang suka bercanda itu adalah
sesuatu yang buruk. Justru kebiasaan itu bisa memberkati banyak orang. Membawa sukacita di
manapun Tuhan tempatkan. Di mana saat itu Mas Irawan melayani di Mass Meeting dan juga
HRD.
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Puji Tuhan akhirnya Mas Irawan yang tadinya tidak percaya diri dan minderan, setelah ikut di
persekutuan JOY, bahkan ikut melayani juga, sekarang menjadi seorang yang sangat percaya
diri dan bersyukur Tuhan sudah menciptakan dia seperti apa adanya dia yang sekarang untuk
menjadi berkat bagi banyak orang.
2. Belajar untuk mempunyai waktu menyembah Tuhan
(Quiet Time)
Selama di JOY mas Irawan merasakan betul manfaat yang
sangat luar biasa ketika menyembah Tuhan. Kebiasaan itu
terus terbawa dalam kehidupan rumah tangganya. Waktu
berdoa dan menyembah Tuhan menjadi suatu momen
yang sangat besar kuasanya.
Terbukti ketika pada tahun 2016-2019, ketika mas Irawan
mengalami

depresi,

mengalami

kegagalan,

Tuhan.

Banyak

ketika
beliau

hal-hal

atau

usaha
dapat

yang

dijalankan

kembali

bisikan-bisikan

kepada
untuk

mengakhiri hidup, tetapi mas Ir sangat merasakan betapa
cintanya Tuhan kepadanya.
Terbukti Tuhan sangat mengasihinya, mencintai keluarganya. Tuhan tetap memelihara mereka
lewat orang-orang yang tidak pernah disangka-sangka, Tuhan mengirimkan orang-orang Panti
Asuhan mengirimkan sembako bahkan memberikan uang bagi mereka. Tuhan tidak ingin anakNya yang selalu setia kepada-Nya menderita.
Mas Irawan juga mengajak kita semua supaya jangan pernah lelah melayani Tuhan. Percayalah,
Tuhan akan memperhitungkan semua pelayanan yang pernah kita lakukan pada masa lampau.
Tak lupa juga Mas Irawan mengajak para JOYers agar terus menjadi Kristen yang menular,
menjadi seorang Kristen yang suka menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Menjadi
role model atau contoh bagi orang lain. Kesaksian yang sangat luar biasa. Mengingatkan kita
kembali akan kasih mula-mula. Kalau dulu kita sangat bersemangat melayani Tuhan, biarlah
semangat itu tetap ada dalam diri kita sampai sekarang. Terus melayani Tuhan kapanpun dan
di manapun Tuhan tempatkan kita. Dan Tuhan akan perhitungkan semua itu, percayalah!!
Setelah selesai memberikan kesaksian, Lia UPN pun mendoakan semua pokok doa Mas Irawan.
“Terimakasih mas Irawan atas kesaksiannya, Tuhan memberkati keluarga dan pekerjaanmu
berlimpah-limpah. Menjadikan semua yang kau kerjakan berhasil dan menjadi berkat buat
banyak orang”.
Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita bernyanyi lagu “People Need the Lord”. Firman
Tuhan dibawakan oleh Bung Nelles atau Bung Cornel dengan tema “Contagious Christian”

21 APRIL 2022

Teman-teman,

VOL. 01, ISSUE 14

kalau

berbicara

mengenai Contagious Christian, apakah
yang ada di pikiran teman-teman? Apa
yang teman-teman ingat tentang istilah
ini? Ya, betul sekali “JOY” Jika kita
berbicara
pasti

Contagious

langsung

Christian,
teringat

kita
akan

persekutuan JOY, karena istilah ini dari
dulu sudah digaungkan oleh Pak Son.
“Becoming a Contagious Christian” adalah salah satu misi dari persekutuan JOY. Semua anak
JOY diharapkan dapat menjadi seorang Kristen yang menular. Di JOY juga selalu diadakan
retreat yang mendukung, supaya JOYers lebih paham akan konsep menjadi Kristen yang
menular. Lebih bersemangat lagi menceritakan dan memberitakan firman Tuhan kepada
banyak orang dengan belajar banyak konsep-konsep penginjilan dari para nabi-nabi jaman
dahulu. Lalu apakah semangat Contagious Christian ini masih tetap teman-teman bawa setelah
tidak lagi berada di lingkungan JOY Yogya? Ataukah sudah hilang begitu saja?
Menjadi Kristen yang menular, sangat dibutuhkan
persekutuan

JOY

yang

sedang

dalam

masa

transformasi. Maka mari teman-teman, tetap miliki
dan tanamkan semangat “Becoming a Contagious
Christian” dalam diri kita masing, di manapun saat
ini kita berada atau kita tinggal.
Malam itu Bung Nelles mengajak kita membaca Firman dari Kitab Yohanes 4:28-30, 39 yang
berbunyi :
28 Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata
kepada orang-orang di situ:
29 “Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah
kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?”
30 Maka mereka pu pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus.
39 Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada-Nya karena perkataan
prempuan itu, yang bersaksi: “Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.”
Dari firman Tuhan yang kita baca ini, dikisahkan tentang seorang perempuan Samaria, yang
bertemu langsung dengan Yesus dan Yesus menerima dia tanpa melihat status sosialnya.
Perjumpaannya dengan Yesus ini dia ceritakan kepada banyak orang, sehingga orang-orang
juga akhirnya ingin bertemu dengan Yesus dan akhirnya menjadi percaya.
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Dari cerita tentang perempuan Samaria ini ada satu hal yang sangat penting yang tidak boleh
kita lupakan agar api semangat menjadi Kristen yang menular itu terus ada dalam diri kita,
yaitu “memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Kristus.” Kita harus berjumpa dengan
Yesus terlebih dahulu, memiliki pengalaman yang indah dengan Yesus, sehingga ada satu
dorongan yang selalu berkobar-kobar untuk terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam
hidup kita. Sehingga orang-orang-pun menjadi percaya bukan karena kita, tetapi karena
mereka juga telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam pujian dan doa-doa mereka.
Bung Nelles mengajak agar kita tetap
memiliki waktu khusus dengan Tuhan.
Yang masih sendiri bertemu dengan
Tuhan lewat quite time pribadi dan yang
sudah berkeluarga, ayo bangun “mezbah
keluarga” setiap hari. Firman Tuhan yang
kita makan setiap pagi dan malam akan
menjadi kekuatan untuk kita menjaga api
roh, api semangat menjadi Kristen yang
menular. Hubungan pribadi kita dengan
Tuhan, dengan Kristus tidak boleh putus,
karena di dalam pujian dan doa-doa yang
kita panjatkan ada kuasa Tuhan yang
dahsyat. Sehingga tujuan menjadi Kristen
yang menular dapat terus dilakukan, kita
dapat terus bersaksi tentang kebaikan
Tuhan, dan bisa membawa banyak jiwajiwa kepada Tuhan.
Malam ini juga bung Nelles menyaksikan pengalamannya ketika pelayanan ke desa di
Kalimantan pada hari Kamis sampai hari Minggu Paskah. Di sana bung Nelles dan tim
mengalami peperangan iman dengan kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu acara disana.
Kuasa jahat itu tidak mau ada nama Yesus yang disebut-sebut, sehingga mereka mengganggu
semua tim disana. Tetapi dengan iman dan percaya Bung Nelles dan semua tim disana mampu
mengusir roh-roh jahat itu dengan menyebut satu nama yang penuh kuasa yaitu nama YESUS.
Sehingga pada hari itu banyak orang yang memberikan dirinya di babtis dan percaya bahwa
Yesus adalah Tuhan dan Juru selamat hidupnya, Praise the Lord…Terpujilah nama Tuhan!
Lalu Bung Nelles menutup firman Tuhan malam ini dengan doa, yang memberikan kekuatan
kepada kita semua untuk terus menjaga api semangat menjadi orang Kristen yang menular,
dengan memiliki perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
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saatnya

kita

berdoa

bersama, dibagi menjadi 7 room yang
dikoordinir oleh Ko Sudiman. Kita berdoa
bagi bangsa, negara, JOY Anniversary,
JOY Camp, program-program JOY di
triwulan kedua, staff JOY, teman-teman
JOYers

Yogya

dan

juga

mendoakan

semua teman-teman yang pokok doanya
sudah masuk.
Setelah doa bersama selesai, lanjut ke penyambutan teman-teman baru, di mana malam itu
semua yang hadir adalah teman-teman yang biasa hadir di Thursday Prayer Meeting. So…
teman-teman yang belum pernah hadir, ayo ikut bergabung, kita bisa bernostalgia dan
tentunya berdoa bersama dan saling mendukung satu sama lain. Ini bisa menjadi salah satu cara
juga lho untuk menjaga agar api roh kita menjadi Kristen yang menular tetap menyala-nyala,
betul….
Setelah itu ada pengumuman juga untuk acara
ThPM minggu depan:
Pembicara : Mas Barkah
Kesaksian : Syane
Ketika jam sudah menunjukkan hampir pukul 10
malam, tiba saatnya kita akan berpisah, doa
penutup dibawakan oleh Kak Susi, dan terakhir
kita menyanyikan lagu “Farewal Song”
Selesai…
Eits…tapi bagi teman-teman yang masih mau ber-fellowship ria, waktu dan tempat
dipersilahkan ya, tersisa saya, kak Opin, Cia, Bung Nelles, Vonny, Ko Sudiman, Geti, dan juga
Lia UPN. Banyak cerita, banyak tawa, banyak sukacita. Puji Tuhan….
See you on the next Thursday Prayer Meeting and God Bless you all….
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REKENING
YAYASAN JOY
Puji Tuhan !!! Rekening YAYASAN JOY FELLOWSHIP telah aktif. Untuk
dukungan dana staf dan dana operasional JOY bisa langsung
ditransfer ke rekening ini.
Rekening lama yang selama ini dipakai akan segera dinonaktifkan.
Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman mendukung JOY.
Tuhan memberkati!

NO REK :

137 – 00 – 2500075 – 9
BANK MANDIRI
A/N YAYASAN JOY FELLOWSHIP
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LETTERS FROM LEADERS
by : Sudiman
Artikel ini saya terjemahkan dari buku Letters from Leaders yang dikompilasi oleh Henry O.
Dormann dan diterbitkan oleh The Globe Pequot Press. Buku ini berisi surat-surat yang
ditujukan kepada kaum muda. Surat-surat ini ditulis oleh presiden, raja, CEO, dan tokoh-tokoh
terkemuka di dunia lainnya. Setiap surat disertai oleh biografi singkat dari Henry Dormann
akan si penulis surat tersebut. Ini adalah salah satu surat dari buku tersebut.

Robert Keith Gray
Pimpinan, Gray & Company

Dia mungkin adalah ahli hubungan masyarakat dunia yang paling terkemuka yang walaupun
telah pensiun tetapi masih membimbing sejumlah kecil perusahaan dan pemimpin. Sebagai
Sekretaris dalam kabinet Eisenhower, Robert Keith Gray menetapkan hubungan-hubungan yang
masih berjalan dalam pemerintahan saat ini. Di tengah humor dari surat Gray terdapat nasihat
yang hebat untuk mendengarkan kebajikan dan ekspektasi yang ditawarkan oleh orangtuamu
kepadamu.

Seorang anggota kabinet dalam pemerintahan Eisenhower, Robert Keith Gray membawa Gray &
Company go public, dan kemudian menjadi pimpinan dunia dari Hill and Knowlton. Gray
melayani sebagai direktur komunikasi nasional untuk kampanye Reagan-Bush dan menjadi wakil
ketua Komite Pelantikan Reagan. Dia memegang gelar MBA dari Harvard dan telah dianugrahi
empat gelar doktor kehormatan.
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Ekspektasi Ibumu
Tantangan terbesar saya – tantangan terbesar bagi siapa saja yang lahir di abad yang lalu dari
seorang ibu di Midwest – adalah untuk memenuhi ekspektasi orangtua.
Para ibu dari Negara-negara bagian pertanian (farm-state) mengharapkan kamu untuk jujur,
benar, setia, patriotis; singkatnya, untuk memiliki semua kebajikan dan menjalani hidupmu
seturut teladan mereka. Mereka mempercayai bahwa kamu tidak akan membuang sampah
sembarangan. Mereka tahu bahwa kamu akan mencari pemilik dari barang-barang yang
ditemukan. Mereka mengharapkan kamu mengembalikan kereta belanja ke mal.
Mereka juga menganggap bahwa kamu akan berjuang mati-matian untuk menggapai di bidang
apapun yang kamu pilih. Anak-anak di Midwest mana yang tidak pernah mendengar ibu mereka
berkata, “Kami mengharapkan hal-hal hebat darimu”? Dan dia bermaksud hal ini diterima
secara harafiah dan jangan berharap dia akan terkejut ketika berita luar biasa tersebut tiba.
Italia pernah menyanjung saya dengan memberikan kehormatan tertingginya. Ibu saya, bersama
dengan sekitar 200 ibu-ibu yang lain termasuk mantan ibu Negara, menghadiri upacara
tersebut. Semua orang lain mengucapkan selamat kepada saya setelah duta besar mengalungkan
medali yang dihias ke leher saya.

Satu-satunya komentar ibu saya adalah, “Seandainya saja pitanya berwarna biru.” Upayakanlah
memenuhi ekspektasi ibumu. Mereka selalu akan lebih tinggi daripada ekspektasimu sendiri.
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Mati Ketawa
ala JOY

by : Sud

Saya selalu terkesan dengan orang-orang yang dapat melihat sisi humor dalam berbagai situasi,
bahkan dalam situasi-situasi yang bagi kebanyakan orang membuat stress. Semoga kita semua
memiliki JOY that passes understanding down in our heart. Kali ini saya mengambil beberapa
humor tentang anak-anak dari buku Tertawalah Sebelum Kiamat yang ditulis oleh Paul M.
Miller dan diterbitkan oleh penerbit Andi. Anak-anak, kadang-kadang menjengkelkan, tetapi
seringkali membuat tersenyum.
Semoga!

LEBIH ENAK
Setelah

kebaktian

Minggu

pagi,

Philip

tiba-tiba

memberitahu ibunya, “Bu, saya sudah memutuskan untuk
menjadi pendeta kalau sudah besar nanti.”
“Ibu sih setuju saja. Tetapi mengapa kamu ingin menjadi
pendeta?”
“Soalnya,” jawab anak itu, “saya kan tetap harus pergi ke
gereja setiap hari Minggu. Jadi, saya pikir akan lebih enak
kalau berdiri di sana dan berteriak-teriak daripada duduk
diam di sini dan harus mendengarkan.”

SOAL WAJAH
Ketika melihat seorang murid Sekolah Minggu bernama
Willy mengerut-erutkan wajahnya kepada anak-anak di
sekitarnya. Nona Betsy, guru Sekolah Minggu lalu
menghentikan pelajaran dan berkata, “Willy, ketika saya
seusiamu, saya diberitahu bahwa kalau saya memasang
tampang jelek kepada teman-teman, maka wajah saya
akan tetap seperti itu selamanya.”
Willy menatap gurunya dan menjawab polos, “Wah, Nona
Betsy, Anda dulu pasti tidak mendengarkan guru Sekolah
Minggu Anda…”
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CARA MASUK SURGA
Seorang ibu yang merasa jengkel karena anaknya nakal sekali,
akhirnya bertanya kepadanya, “Tommy, bagaimana kamu bisa
masuk ke surga suatu hari nanti?”
Anak itu berpikir dan kemudian menjelaskan, “Ya, saya akan
berlari-lari masuk, keluar, masuk, keluar dan terus-menerus
membanting pintu gerbang sampai St. Petrus berkata: “Ya ampun,
Tommy, kalau mau masuk, masuklah, kalau mau keluar, keluarlah.”

KEBENARAN VERSI ANAK PENDETA
Seorang guru Sekolah Minggu sedang mengajarkan tentang
perbedaan antara yang benar dan yang salah.
“Baiklah, anak-anak mari kita cari contoh lain,” katanya.
“Kalau saya mengambil dompet orang lain dan mencuri
semua uangnya, saya akan menjadi apa?”
Harold

yang

masih

kecil,

anak

pendeta

gereja

itu,

mengangkat tangannya dan dengan penuh percaya diri Ia
menjawab, “Anda akan menjadi istrinya!”

TOLONG AMBILKAN SAPUNYA
Salah satu permainan kesukaan Tommy adalah
menaiki

sapu

ibunya

sambil

berlari-larian

di

halaman seolah-olah sedang menunggang kuda.
Ketika hari mulai gelap, Tommy masuk ke rumah,
meninggalkan sapu itu di halaman. Sehabis makan
malam, ibunya hendak membersihkan ruangan itu
dan menyuruh anaknya mengambilkan sapunya
yang tertinggal di halaman.
“Tetapi saya takut keluar di kegelapan, Ma…”
Ibunya menjawab, “Tuhan ada di luar sana, Sayang.
Jangan takut!”
Jadi, Tommy membuka pintu belakang sedikit dan
memanggil, “Tuhan, kalau Engkau ada di luar sana,
tolong ambilkan sapunya!”

21 APRIL 2022

VOL. 01, ISSUE 14

PRAYER POINTS
POKOK DOA INDONESIA DAN DUNIA
Doakan

agar

pemerintah

kita

mengalami

hikmat

dari

Tuhan

dalam

menata

dan

mengendalikan situasi dalam negri berkaitan dengan isu-isu teroris, separatis dan
kelompok radikal yang menggunakan isu penistaan agama. Semoga lebih banyak bagian
masyarakat yang menginginkan persatuan dan kesatuan di tengah bangsa kita.
Doakan untuk bulan Ramadhan ini kondisi keamanan di Negara kita tetap terjaga dan
perekonomian bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah.
Doakan agar pemerintah di semua wilayah bisa mempersiapkan dan melakukan koordinasi
yang baik dalam rangka libur nasional dan mudik lebaran yang akan datang.
Doakan untuk situasi keamanan dan ekonomi dunia, dimana invasi Rusia ke Ukraina terasa
berdampak bahkan sampai ke negara kita. Semoga negara yang berkonflik bisa segera
menemukan jalan keluar dan rakyat yang telah menjadi korban bisa segera bangkit dan
bersemangat membangun kehidupannya.
Doakan untuk pemerintah kita dan presiden Joko Widodo agar bisa menyelenggarakan
pertemuan G20 di Bali dengan baik dan lancar, dan tidak terjebak dengan isu yang
memposisikan bangsa kita mejadi rawan terkait tindakan Rusia yang menginvasi Ukraina.

POKOK DOA VISI TRANSFORMASI
Doakan untuk empat fokus pelayanan JOY tahun
ini

agar

dapat

terlaksana

dengan

baik:

Pengembangan JOY Jogja, Pengembangan JOY
Kalteng&Kalsel, JOY 30th Anniversary & National
Camp, dan Thursday Prayer Meeting.
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 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 JOY JOGJA
Doakan untuk persiapan JOY Easter 2022 tanggal 22 April 2022 secara online. Doakan Mas
Sigit sebagai pembicara. Doakan supaya banyak Joyers bisa bergabung.
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan bagi setiap staf.
Doakan untuk persiapan Rapat Kuartal 1 tahun 2022 agar dapat mengevaluasi pelayanan
dan membuat perencanaan untuk memasuki Kuartal 2 tahun 2022.
Doakan untuk rencana JOY Friday Meeting offline setelah libur lebaran, agar bisa
dipersiapkan dengan baik dan banyak yang bisa bergabung. Doakan agar diberi semangat
dan inspirasi untuk memfollow up teman-teman baru dan yang lama tidak datang. Sebagian
besar sudah ada di Jogja karena kebanyakan kampus akan mulai kuliah offline setelah
lebaran.
Doakan agar para mahasiswa mengalami hikmat sehingga bisa mengatur waktu untuk
semua aktivitasnya, baik studi maupun pelayanan. Dan para staff bisa membimbing bagi
yang masih kesulitan mengatur waktu dengan baik.
Doakan untuk follow up teman-teman cell group yang baru dan yang sudah lama tidak
datang agar tumbuh kerinduan untuk hadir dalam cell group. Doakan juga bagi temanteman yang setia hadir mengikuti cell grup agar selalu diperbaharui semangatnya dan
imannya terus bertumbuh semakin kuat dituntun Roh Kudus.

POKOK DOA JOYERS MAHASISWA
Beberapa kampus udah masuk ujian tengah semester (UTS), mohon doakan untuk persiapan
mereka menghadapi ujian dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
Doakan agar relasi pribadi setiap mahasiswa dengan Tuhan lewat Quiet Time selalu
terpelihara dengan baik dan bisa secara nyata mendapatkan manfaatnya dalam keseharian
sebagai mahasiswa.
Doakan agar setiap JOYer selalu diperbaharui semangatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa
yang ada di sekitarnya.

21 APRIL 2022

VOL. 01, ISSUE 14

Pokok Doa JOY Alor & JOY KaltimKalsel

POKOK DOA JOY ALOR
Doakan untuk rencana pembelian tanah untuk lokasi pembangunan JOY Alor Center yang
masih mengalami berbagai kendala sehingga belum dapat terlaksana.
Doakan Camp Calon Pengkhotbah - Tanggal 30 April - 1 Mei di Vila Maiwal.
Doakan Seminar Yesus Satu-satunya Jalan Keselamatan, kegiatan bersama Jemaat GMIT
Tiberias Batunirwala, tanggal 25 April.
Doakan untuk penjangkauan melalui kegiatan-kegiatan di atas dan ketersediaan dana serta
dua pembicara dari Ketua Klasis Alor Barat Laut dan Ketua Klasis Alor Tengah Utara.

POKOK DOA JOY KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN
Gerakan Penjangkauan mahasiswa di Palangka Raya, doakan untuk kesatuan hati dan
semangat memenangkan jiwa.
Doakan rencana Pelatihan untuk Leader baru yg akan memimpin cell group.
Kebutuhan:
Staf pelayanan di Palangka Raya mulai dibutuhkan, mohon didoakan agar terealisasi pada
saatnya.
Student Centre, mohon didoakan agar sesuai arahan Tuhan
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INDAH PUTRI - SLEMAN, DIY

Doakan utk pekerjaan mas Bagus, utk rencana-rencana ke depan supaya Tuhan
menunjukkan yang terbaik
Doakan utk kesehatan saya, Kamis 14 April ini tes utk thyroid, doakan spy hasilnya baik.
Hasil tes akan diketahui seminggu setelah tes dilakukan sekalian kontrol ke dokter.
Doakan supaya aku bisa mendampingi dan mendidik anak-anak dengan baik.
JIMMY, DEPOK

Tolong doakan, sekarang saya masih istirahat karena pinggul kaki kiri saya keseleo atau
mungkin ada keretakan kecil di pinggul. Berefek ke badan yang menyebabkan demam.
Mungkin terjadi peradangan. Sudah berobat kemaren, semoga membantu pemulihan.
Semoga saya cepat sembuh dan bisa beraktiftas normal.
Puji Tuhan keadaan makin baik, sudah tidak sakit untuk jalan tapi masih dibatasi aktivitas
dan gerakan-gerakannya. Saat ini menunggu hasil rontgen untuk memastikan tidak ada
fraktur.
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.
DEFRI SIMATUPANG

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.
YAYUK - SLEMAN, DIY

Bersyukur lolos tahap pertama di seleksi kepala sekolah penggerak.
Doakan untuk wawancara seleksi tahap kedua di bulan Mei.
Doakan kesehatan tetap terjaga karena sudah mulai padat kuliahnya.
SARAH RUTH FAIRJO - SORONG

Doakan agar kesehatan selalu dijagai Tuhan dan pekerjaan juga diberkati Tuhan.
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SARAH - TANGERANG SELATAN

Mohon doakan agar Gabby, anak, mendapat hikmat dari Tuhan dalam bekerja sebagai
procurement di perusahaan. Sering merasa kewalahan dan terbatas untuk menangani
tugas-tugasnya. Supaya bisa mengalami suka cita dalam menghadapi setiap fase
kehidupannya.
Mohon doakan agar Tuhan buka jalan untuk mendapatkan partner kerja sama permodalan
bagi rekan/ klien yang membuat perumahan di Serang, Banten.
Mohon doakan untuk suami, Aman Siallagan, agar selalu sehat dalam penyertaan Tuhan.
Usianya 62 tahun dan masih semangat bekerja. Mohon didoakan agar bisa mendapatkan
proyek yang tepat. Semoga imannya kepada Tuhan Yesus semakin teguh.
LITA - DEPOK

Doakan Bang Jim kurang sehat karena kakinya sakit semoga tidak ada fraktur
Doakan supaya diberi kesehatan dan sukacita dalam pekerjaan yang akhir-akhir ini semakin
tinggi tuntutannya.
Doakan kesehatan fisik dan mental anak-anak yang sudah mulai rutin sekolah tatap muka
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.
IBETH SINAGA - AGATS, ASMAT

Doakan
Doakan
Doakan
Doakan

untuk pemulihan kesehatan abangku (Ramlan Sinaga) setelah ablasi.
agar kerja sama dengan mitra agar komitmen tetap terjaga sampaikegiatan selesai.
untuk adaptasi di sini agar dapat cepat menyesuaikan.
untuk pekerjaan di sini agar tim jadi berkat dan yang dilayani diberkati juga

NAEL - SAMARINDA

Mohon dukung di dalam doa untuk tetap setia di dalam beban ilahi Tuhan dalam keluarga
dan pelayanan kami.
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WILLEM AMU BLEGUR - KUPANG

Semoga JOY dan JOYers mendapatkan berkat ALLAH dan berbagi berkat kepada sesama dan
alam.
Semoga basudara yang sakit termasuk terindikasi sakit Covid-19 mendapatkan kesehatan
dan pemulihan dari ALLAH.
Semoga beta dan istri diberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan untuk dapat melakukan
tugas dan pekerjaan termasuk pelayanan kepada sesama dan keluarga.
NUANSA PUTRA KABAN - MEDAN

Bersyukur beberapa rencana yang sudah terlaksana.
Bersyukur permasalahan usaha yang satu persatu Tuhan tolong selesaikan.
Doakan untuk kesehatan keluarga dan saya terutama mama.
Doakan agar tetap semangat dan setia dalam QT dan Pelayanan.
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.

ARIO - TANGERANG

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.
KRISNANDA ARIEL HARYANTO - TEGAL

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

Bersyukur Misha lolos ujian masuk Polines.
Doakan proses pengobatan Ibu dan adik.
Doakan untuk anak-anak yang masih ujian.
YESTI - AVIGNON, PERANCIS

Bersyukur untuk pengurusan asuransi dan appointment dgn Dinas ketenagakerjaan.
Bersyukur batuk pilek saya dan Aziel sdh lebih baik, doakan mata Aziel yg masih sakit
(banyak belek).
TASIA - BEKASI

Doakan sekarang kami mau kumpul sama keluarga besar selama beberapa minggu, supaya
punya waktu bersama yang berkualitas dan Tuhan senantiasa beri kami kesehatan untuk
sekeluarga.
BENI 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.

INDA - LUBUK PAKAM

Bersyukur untuk Theo yang telah diterima di NTU Singapore untuk kuliah S1-nya dengan
subsidized tuition dan juga tuition grant. Doakan untuk penyelesaian proses registrasi dan
doakan juga kecukupan dana untuk biaya kuliahnya.
Doakan untuk persiapan ikut UTBK tanggal 20 Mei mendatang.
Doakan untuk Nevan yang sedang belajar setia QT dan melayani di persekutuan remaja.
Doakan supaya Nevan dapat makin bertanggung jawab dalam setiap tugas yang
dipercayakan, terutama dalam studynya.

MICHAEL - MAKASSAR

Doakan agar kesehatan orang tua tetap dijagai.
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NELLY MS - KARAWANG BARAT

Doakan persiapan keberangkatan ke Papua.
Doakan kak Nancy (kakak ipar) yang menyusul ke Papua sebagai tenaga kesehatan di tahun
yang akan datang.
TEMI - BALIKPAPAN

Bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami.
Mohon doakan untuk manage waktu dan energi antara memperhatikan anak, kerjaan di
rumah, dan pekerjaan.
BERNAT AND FAMILY - 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.

NANCY - MAKASSAR

Doakan untuk rencana pernikahan abang kami di Tarutung tanggal 5 juli 2022, mengingat
jarak yg terpisah pulau semua koordinasi via telepon, agar berjalan lancar dan keluarga
besar sehat dan acara diberkati Tuhan, dan agar Tuhan buka jalan untuk semua.
Doakan untuk Claire yang tengah tahun akan masuk SMA, puji Tuhan early B udah lulus
tinggal kesiapan hati dan ketekunan u sungguh2 belajar persiapan kuliah.
Doakan untuk Lionel naik kelas 2 SMP, agar jadi anak yg terus takut Tuhan dan melakukan
apa yang baik untuk Tuhan.
Doakan untuk suami, kesehatan, pekerjaan, semua juga Tuhan campur tangan, tetap
bersyukur atas apa yg dimiliki sekarang.
Doakan saya di BCA cabang Sulawesi, agar saya terus wise, mampu mendrive tim untuk
pencapaian target, semua kami melayani nasabah dgn tulus, kerja SMART dan bisa membuat
pencapaian-pencapaian.
Doakan orangtua kami dan mertua semua di masa tuanya tetap berpengharapan pada Yesus
dan kesehatan Tuhan jaga.
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NUKI - NUNUKAN

Berdoa buat gereja tempatku disini, supaya ada kesatuan hati antar hamba Tuhan,pengurus
dan jemaat supaya tidak mudah dipecah belah iblis dan biar sepenuhnya roh Kudus
memimpin setiap hati anggota gereja dg kebijaksanaan,kejujuran dan penguasaan diri.
NATALIA - JAKARTA

Doakan untuk bisa semakin tekun didalam Tuhan (khususnya Saat teduh pagi dan malam)
Kami sekeluarga diberi kesehatan dan semakin tekun dalam mencari kebenaran Tuhan
dalam hidup..
Semoga di bulan Mei besok dapat di angkat jadi pegawai tetap di perusahan.
Semoga bisa lebih tekun dalam belajar dan bekerja di dalam pekerjaan.
Semoga bisa lebih tekun dalam setiap pekerjaan khususnya pekerjaan yang kecil.
Dan semoga bisa bertemu dengan calon suami di Tahun ini.
BERTUS - PURWOKERTO

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup
GLORIA - JOGJA

Doakan untuk persiapan adik bungsu masuk kuliah, semoga dilancarkan dan bisa masuk di
jurusan yang sesuai minat.
RIANA - JOGJA

Puji Tuhan kesehatan sudah membaik. Mohon doakan agar terus semakin sehat dan kuat
sehingga menambah semangat pelayanan.
Doakan untuk hikmat dalam pelayananku.

REYMON - JOGJA

Doakan persiapan operasi mama, semoga dilancarkan segala sesuatunya.
Doakan agar kecukupan berkat utk keluarga di kupang.

FACHRYH KONDUWES - PALU

Doakan untuk kesehatan kami sekeluarga.
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OKTOVIANA BANO - SUMBA TIMUR

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bg sy dan keluarga besar.
Doakan kami untuk sll punya hati yg "bersyukur sll" dlm susah maupun senang.
Doakan kami untuk sll punya rasa "haus dan lapar" akan Tuhan.

IDA - JOGJA

Bersyukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam minggu Ini.
Doakan untuk pekerjaan orang Tua biar di berkati dan boleh berjalan dengan lancar.
Doakan untuk aktivitas selama satu minggu ke depan agar diberkati, dilindungi dan
diberikan kemudahan serta dapat bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang di berikan.
Doakan saya bersama ori yang sedang skripsi, biar diberikan kemudahan dan berjalan
dengan baik.
Doakan untuk kebutuhan keuangan kelurga agar di cukupkan.
Doakan untuk relasi saya dengan-orang yang di sekitar saya biar baik adanya.
Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan agar selalu baik.

MEYCI - RUTENG

Bersyukur untuk rahmat kesehatan yang Tuhan beri.
Bersyukur untuk kelancaran pekerjaan.
Doakan untuk setia menjaga relasi dengan Tuhan lewat QT.
Doakan persiapan ujian USKP bulan Mei nanti.

DESEMBRI - KUPANG

Doakan buat perlindungan dan penyertaan Tuhan.
Doakan buat Kesehatan dan pekerjaan.

LUSI - PEMATANG SIANTAR

Doakan untuk keselamatan dan semangat. Perjalanan rutin setiap hari 40km dengan sepeda
motor melewati jalan rusak bawa anak.
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ERDIAN SEMBIRING - BERASTAGI

Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama masa pandemik ini.
Doakan untuk rencana study lanjut.
Doakan untuk pelayanan sebagai fasilitator Baca Gali Alkitab (BGA) di Scripture Union
Indonesia.
Doakan untuk tugas di unit pelayanan Biro SDM Sinode GBKP.
OCEP - JAYAPURA

Doakan pemulihan Sinusitis yang belum sembuh.
Doakan Kesehatan orangtua.
Doakan untuk Finansial yg belum terealisasikan utk kebutuhan usaha.

ARIEF NADAPDAP - BANJARMASIN

Doakan untuk kelancaran kuliah.
Doakan untuk semua masalah yg dihadapi agar Tuhan Yesus bantu pulihkan.

SHELDA CLARA KAKISINA - JOGJA

Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan keluarga di Maluku.
Doakan agar aku bisa lebih semangat mengerjakan skripsi ku.
Doakan untuk relasi ku dengan Tuhan melalui QT tetap terjaga.

GIRI - KARANGANYAR

Buat kesehatan saya dan keluarga.
Buat usaha dan pekerjaan.
Doakan untuk negosiasi penjualan rumah keluarga, semoga Tuhan lancarkan.

DANIEL DAN OPIEN - JOGJA

Doakan untuk Michelle untuk persiapan KSN IPA.
Doakan utuk anak-anak yang sudah mulai sekolah tatap muka.
Doakan untuk pekerjaan Dani, Tuhan siapkan yang terbaik
Doakan untuk pekerjaan Opien, proyek meubel hotel di Ethiopia segera deal.

21 APRIL 2022

VOL. 01, ISSUE 14

POKOK DOA JOYERS
ARI GINTING - JAKARTA

Mohon dukungan doa dimana saat ini kami GBKP Runggun Tugu, Tanjung Priok, sedang
melakukan pembangunan gedung gereja dan butuh dukungan dana. Harapan bahwa gereja
dapat berdiri tepat waktu dan kebutuhan dana pembangunan dapat terpenuhi. Terima
kasih.
NARITA - PANGKAL PINANG

Mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidupku
Doakan untuk kekuatan menghadapi semuanya yang harus saya urus (pekerjaan saya &
almarhum suami, anak)
Supaya diberikan kesehatan yang maksimal untuk meneruskan usaha suami.

SARI - DEPOK

Doakan untuk putri kami terapi tulang belakang dan semoga hasil rontgen semakin
membaik.
Doakan untuk sekolah putri kamis supaya tetap semangat dalam belajar dan semoga semua
urusan pendidikan dimudahkan.
Doakan dalam menjual tanah di Srengseng Sawah supaya mendapatkan pembeli dengan
harga yang layak.
RINALDI - JAKARTA

Bersyukur atas kesehatan.
Doakan untuk semangat dan suka cita dalam menghadapi berbagai tantangan dalam
pekerjaan.
Doakan agar selalu meresponi tuntunan Tuhan dengan benar dalam menghadapi
permasalahan dalam pekerjaan.
FLORENCE - DILI, TIMOR LESTE

Bersyukur atas persoalan ijin tinggal di Timor Leste yang pelan-pelan mulai terselesaikan
Bersyukur atas kesempatan belajar banyak hal baru di bidang imigrasi serta bertemu banyak
orang untuk dilayani dan diberi pemahaman yang benar tentang pentingnya tertib arsip
dokumentasi diri, dan hidup di negara orang.
Doakan back-pain dan asam lambung yang sering kumat belakangan ini. Niatan untuk ambil
waktu berolah raga serinbg pupus dengan kalimat,”Nanti ajalah!”… Eh, trus ambruk…..
Doakan untuk terus kuat berketetapan di tengah politik kantor yang keras.
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NANA SIPRIANA - JAKARTA

Bersyukur untuk ujian akhir Daniel yang berjalan lancar.
Mohon doakan untuk kesehatanku, supaya tertap sehat dan doakan juga supaya Roh Kudus
hadir di dalam pekerjaanku supaya semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan
target yang telah ditentukan.
TRI WAHYUNI KURNIADI - BALI

Bersyukur untuk kehidupan dan berkat yang Tuhan berikan.
Tolong doakan agar Tuhan membantu menjaga hati, pikiran dan perkataan.
Doakan juga anak-anak biar tumbuh di dalam Tuhan.

DWI- PELALAWAN, RIAU

Doakan untuk semangat menjaga kesehatan dengan pola makan sehat dan olah raga,
terutama untuk mengatasi gejala hipotiroid.
Doakan agar selalu mengalami kasih Tuhan dan bisa membagikannya di keseharian kepada
rekan kerja dan sahabat.

SIGIT - PALANGKARAYA

Doakan usaha dan pekerjaan kami supaya ditambahkan berkat.
Doakan kesehatan kami sekeluarga.

ADIBU NOPE - KUPANG

Bersyukur buat perlindungan, penyertaan dan berkat-berkat Tuhan.
Doakan buat kondisi kesehatan yang sedang kurang sehat.
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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 BNI 0717674852
a.n. Gina Marna Klopfleisch
Bank BCA 126 040 3580
a.n. Barkah Krisdiono
(Rek. Dana Staff)
No rekening di atas akan ditutup secara bertahap. Disarankan untuk
mengirimkan dukungan finansial ke Rekening Yayasan JOY

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)

