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Hi JOYers, di seluruh dunia….
ThPM tanggal 26 Mei ThPM 2022 kemarin kembali
terselenggara

dengan

dihadiri

40

peserta

yang

bergabung secara bertahap. Namun karena ada masalah

KETIKA SEMUANYA

pada sinyal sehingga beberapa peserta keluar dan

BAIK-BAIK SAJA

masuk room beberapa kali, dan ada juga peserta yang

MATI KETAWA

bagus memang merupakan faktor pendukung yang

ALA JOY
PRAYER POINTS
WARNA SARI

tidak dapat masuk room lagi. Persoalan sinyal yang
sangat penting dalam penyelenggaraan ThPM setiap
minggunya.
Pukul 19.30 acara secara resmi dibuka oleh Nita selaku
MC kita. Nita adalah alumni UNY 2006 yang punya
nama lengkap Ratna Indah Anitasari, yang pernah
menjadi staff JOY. Kita langsung diajak menyanyikan
lagu kebanggaan JOY Anthem Song. Sebelum masuk

JOY Fellowship

dalam kesaksian, kembali kita bernyanyi, kali ini

Student Center :

tema

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

lagunya adalah “Jadilah Teladan”. Ini sesuai dengan
yang

diusung

yaitu

nilai

ke

tiga

di

JOY:

Authenticity.
Kesaksian tentang Authenticity dibagikan oleh Gina

Joy Indonesia

Klopfleisch,

@joyIndonesia

melayani sebagai staff JOY. Saat ini Gina dan suaminya

Joy Fellowship Indonesia

alumni

Sanata

Dharma

yang

pernah

stay di Seoul, Korea Selatan karena sedang bersiap
untuk kelahiran anak pertama mereka. Gina sekarang
sedang memasuki trimester ketiga kehamilannya.
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Doakan Gina tetap sehat dan bisa melahirkan dengan selamat ya. Karena kehamilan ini pula
maka sebulan terakhir Gina tidak bisa join ThPM, berkaitan dengan perbedaan waktu.
Berbicara tentang Authenticity atau keaslian diri, ini
adalah pergumulan yang Gina rasakan khususnya
dalam masa 6 bulan sejak Juli 2021 sampai Januari
2022 Gina dan suaminya berada di Ambon untuk
melayani

mamanya

Gina

yang

sedang

sakit.

Mamanya Gina telah sakit diabetes sejak tahun 2016,
namun 2 tahun terakhir sejak pandemi tidak dapat
melakukan kontrol kesehatan ke rumah sakit.
Masa 6 bulan bersama keluarga adalah masa terlama
Gina berada di Ambon setelah lulus SMA di usia 17
tahun. Karena 19 tahun sejak lulus SMA, Gina lebih
banyak berada di pulau Jawa untuk kuliah, melayani
di JOY dan sempat bekerja di Jakarta selama 2 tahun
sebelum kembali di JOY menjadi Director. Sehingga
bagi Gina, kembali ke kampung halamannya sendiri
justru menjadi culture shock.
Baginya hampir semua orang yang ditemuinya telah berubah dan muncul keponakankeponakan baru yang belum pernah ditemuinya. Dan yang paling menjadikan persoalan adalah
nilai-nilai kehidupan yang terasa sangat berbeda. Salah satunya adalah mengenai pendeta yang
merokok, minum minuman keras serta berselingkuh. Ketika Gina melontarkan keberatannya
tentang hal ini, keluarganya justru menganggap Gina sesat. Dampak yang lebih jauh adalah
hubungan yang memburuk dengan adik bungsunya, sehingga mereka tidak lagi berkomunikasi
dengan baik bahkan ketika ibunya meninggal dunia. Namun akhir-akhir ini Tuhan berbicara
dalam hati Gina, mendorongnya untuk berdamai dengan adiknya yang telah sangat menyakiti
hatinya. Gina akhirnya menghubungi adiknya dan menyampaikan pengampunannya atas apa
yang diperbuat adiknya. Namun adiknya berkeras bahwa Gina memang bersalah. Bagi Gina
yang terpenting adalah bahwa dia mematuhi kehendak Tuhan tentang pengampunan, meski di
masa depan adiknya masih berpotensi untuk menyakiti hatinya. Kini Gina mau hidup menuruti
kehendak Allah dan terus bertumbuh selangkah demi selangkah.
Setelah kesaksian dari Gina, mbak Riana memimpin dalam doa berkat bagi Gina. Selanjutnya
MC kita, Nita, memimpin untuk bernyanyi lagu “Change My Heart O God”. Berikutnya adalah
penyampaian Firman Tuhan.
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Kak Fera Dalay menyampaikan firman tentang Authenticity. Menjadi diri sendiri adalah
tantangan yang nyata. Meskipun menjadi diri sendiri itu selaras dengan kebutuhan kita,
namun ada banyak tantangan untuk mewujudkannya. Tantangan eksternal mau menarik kita
untuk menjadì orang yang tidak kita sukai, karena orang luar ingin melihat kita sebagaimana
mereka inginkan, bukan seperti apa adanya kita.
Kehidupan yang otentik dimulai dengan membangun hubungan dengan Kristus sendiri. Ada 6
ciri orang Kristen yang otentik :
1. Orang Kristen otentik adalah orang Kristen yang dapat mempercayai Tuhan Yesus,
sehingga dia akan melakukan apa yang diarahkan oleh Roh Kudus.
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15:5 “Akulah pokok anggur dan
kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia
berbuah banyak sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.”
2. Orang Kristen yang otentik dan transparan dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri,
dan orang lain.
I Yohanes 1:7-9 “Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang,
maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu,
menyucikan kita dari pada segala dosa.”
Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak
ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan
mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Dosa ibarat luka borok. Orang harus mengakui dosanya terlebih dahulu baru dapat diobati.
Nabi Nehemia berdoa terlebih dahulu mengakui dan mohon pengampunan atas dosa
bangsanya, baru kemudian membangun tembok Yerusalem.

3. Orang Kristen otentik mengurangi efek negatif dengan menerima dirinya.
Yeremia 17:9 “Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu:
siapakah yang dapat mengetahuinya?”
Wahyu 3:19 “Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan
bertobatlah!”
Pada umumnya orang mau terbuka kalau sukses. Kalau gagal dan depresi maka akan
disembunyikan. Padahal justru kejatuhan dan kebangkitan kita bisa menjadi kesaksian. Bila kita
jujur, kita dapat menyemangati orang lain akan pertolongan Tuhan yang nyata.
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4. Orang Kristen otentik mampu menentukan sikap, pendirian, punya integritas (konsisten,
tidak tergoyahkan).
Daniel 1:8 (TB) “Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan
dengan anggur yang biasa diminum raja; dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu,
supaya ia tak usah menajiskan dirinya.”
Kejadian 39:8-10 (TB) Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada isteri tuannya itu: “Dengan
bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan
segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya dari
padaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari pada engkau isterinya.
Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap
Allah?” Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan
bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.”
Daniel dan Yusuf menetapkan standarnya sendiri untuk tidak menajiskan diri.
5. Orang Kristen otentik membuat orang lain merasa nyaman.
Mereka tidak akan menghakimi, tidak membuang waktu untuk memberi nasehat yang tidak
dapat dilakukannya sendiri. Yohanes 13:34 (TB) “Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula
kamu harus saling mengasihi.”
Kolose 3:12 (TB) “Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihiNya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan, dan kesabaran.”

6. Orang Kristen yang otentik adalah orang yang bersyukur.
1 Tesalonika 5:18 (TB) “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”
Kisah Para Rasul 16:24-25 “Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka
ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang
kuat. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian
kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.”
Bersyukur adalah karakter yang membuat hidup kita jadi menarik.
Kak Fera mengingatkan bahwa gerakan transformasi JOY adalah kesempatan untuk saling
mengingatkan dan menopang untuk hidup sebagai orang Kristen yang otentik.
Setelah firman Tuhan disampaikan oleh kak Fera Dalay, mas Sudiman memimpin kita dalam doa
berkat atas firman yang telah disampaikan. Kemudian kita dibagi dalam room untuk berdoa
syafaat bersama, seperti biasanya. Setelah kembali ke main room, announcement disampaikan
oleh mbak MC kita. Lalu doa penutup oleh kak Susi, dan kemudian bersama-sama kita
menyanyikan Farewell Song.
Demikianlah ThPM tanggal 26 Mei 2022.
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REKENING
YAYASAN JOY
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 secara bertahap. Terimakasih untuk kesetiaan temanteman mendukung JOY. Tuhan memberkati!

NO REK :

137 – 00 – 2500075 – 9
BANK MANDIRI
A/N YAYASAN JOY FELLOWSHIP
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ALL OUT
by : Sudiman
Lubuk Pakam, 29 Mei 2022
Apakah ada korelasi antara cinta dan komitmen? Yang pernah jatuh cinta, atau sedang jatuh
cinta atau masih jatuh cinta pasti akan menjawab, “Ada, dong!” Bahkan korelasinya kuat sekali.
Ketika kita mencintai seseorang atau sesuatu, maka kita akan mencurahkan seluruh perhatian,
waktu, pikiran, perasaan, dan resources untuk orang atau hal tersebut. Segalanya. All out.
Pagi ini saya teringat akan Abang Marihot, salah
satu

JOYers

pertama.

Ketika

dulu

menjadi

mahasiswa dan berada di JOY, Bang Marihot tidak
mempunyai kesempatan untuk aktif dan terlibat di
dalam FM, CG, Ministry, training, event, dan lainlain.

Karena

memang

JOY

waktu

itu

belum

mempunyai semua itu. Tiga puluh tahun telah
berlalu, namun JOY tidak pernah dilupakan oleh
Bang Marihot.
Saat ini Bang Marihot adalah orang penting di Bank
Mandiri: punya kedudukan tinggi di bank plat merah
terbesar di negeri ini. Sibuk. Tetapi sesibuk apapun
dirinya, beliau tetap mempunyai waktu untuk JOY.
Ketika disampaikan tentang isu transformasi, beliau
menyambut

dengan

antusias.

Ketika

diminta

menjadi bagian dari Yayasan JOY, beliau tidak ragu
untuk mengiyakan.
Sibuk. Tetapi tetap meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di JOY. Sejak
pertama kali kita memulai ThPM, saya memperhatikan Bang Marihot selalu mengupayakan
untuk bergabung. Beberapa kali dia bergabung di ThPM dengan mematikan kamera karena
pada saat bersamaan dia sedang ada rapat atau pekerjaan yang lain. Beberapa kali dia
meninggalkan Zoom lebih awal karena kegiatan lain sudah menunggu. Kemarin malam dia
sempat masuk ke Zoom sebentar sebelum akhirnya keluar. Belakangan saya tahu bahwa bang
Marihot sebenarnya sedang ada pelatihan selama 2 bulan ini. Dia memberikan segalanya. All
out!
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Bukan hanya Bang Marihot yang memberikan segalanya buat JOY karena cinta dan komitmen
mereka untuk persekutuan ini. Ada juga kak Nelly yang begitu setia bergabung di ThPM,
walaupun dalam keadaan sakit. Kemarin

malam dia hanya sanggup “bertahan” 10 menit di

Zoom sebelum akhirnya harus pamit untuk beristirahat. All Out!
Ada banyak JOYers yang setiap hari Kamis
sibuk “mencari” sinyal supaya bisa bergabung
di ThPM. Ada yang berkali-kali masuk-keluar
zoom ThPM karena sinyal lemah, tetapi tetap
mereka upayakan. Ada yang mematikan kamera
supaya

bisa

bertahan

di

Zoom

walaupun

mereka rindu “bertatap muka” dengan JOYers
lain.

Ada

yang

mematikan

kamera

karena

mengikuti ThPM sambil menjaga anak atau
mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Ada
yang menggeser jadwal mereka supaya Kamis
tetap bisa mengikuti ThPM. All out!
Ini hanya yang berkaitan dengan ThPM, dan
saya masih belum bercerita tentang apa yang
yang dilakukan JOYers untuk JOY di luar ThPM.
Tetapi itu untuk cerita selanjutnya. TERIMA
KASIH!

TERIMA

komitmen

KASIH!

teman-teman

Untuk

cinta

semua

dan
bagi

persekutuan kita ini.
Thank you for going all out for this fellowship!
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Ketika Semuanya BAIK-BAIK Saja
by : Ba’i Kaesmetan
Saat pertama kali dihubungi oleh Ka Cia, untuk menulis kesaksian hidup bersama Kristus.
Tentu dengan senang hati saya menolak, tapi karena “the power of Ms. Patricia”, akhirnya saya
bersedia walaupun masih bingung kira-kira bagian apa yang bisa saya bagikan. Sebagai seorang
mahasiswa di salah satu kota di Indonesia, akhir-akhir ini saya merasa tidak ada yang spesial
antara saya dan Tuhan. Keadaan begitu baik, saya tidak sedang bergumul mengenai apapun,
saya tidak sedang berada dalam keadaan yang membuat saya begitu berapi-api terhadap
Tuhan. Saya bisa bangun pagi tanpa dikejar deadline yang menumpuk, bisa tidur lebih awal
tanpa memikirkan hari esok, tidak ada tuntutan dalam hidup saya dan semua kebutuhan
terpenuhi. Intinya, semuanya berjalan normal sesuai dengan porsinya.
Keadaan ini membuat saya begitu sangat nyaman.
Saya tidak memikirkan hari esok akan seperti apa!
Apa yang harus saya kerjakan? Deadline apa yang
harus saya kumpulkan? Semuanya terasa begitu
normal

atau

biasa-biasa

saja.

Antara

mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan
dan yakin akan hari esok atau masa bodoh terhadap
hidup tidak bisa dibedakan. Dari sudut pandang
orang lain mungkin mereka berpikir bahwa saya
punya relasi yang baik dengan Pencipta makanya
semuanya berjalan normal padahal saya merasa
“masa bodoh” dengan hidup. Toh, semuanya sudah
tersedia.
Sebenarnya, keadaan yang “baik-baik saja” tidaklah baik-baik saja bagi saya. Semuanya yang
terlihat normal, berjalan sesuai porsinya justru membuat saya semakin jauh dari yang namanya
“deep relationshop with God”. Ada kekeringan rohani yang saya rasakan, yang saya sendiri
membiarkan hal itu terjadi. Setiap bangun pagi saya merasa bahwa QT tidak begitu penting,
waktu untuk merefleksikan hidup tidak jadi prioritas lagi, kepekaan rohani pun sepertinya
hilang, komunitas rohani hanya sebagai suatu tempat untuk mengisi waktu luang dan saya tidak
lagi merasakan Tuhan dalam doa-doa saya dan apa yang saya kerjakan. Mungkin lebih mudah
jika saya mengalami keadaan sedih atau senang untuk merasakan atau mengekspresikan
perasaan-perasaan itu bersama Tuhan. Itulah keadaan yang sementara saya alami dan rasakan.
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Tuhan selalu punya cara untuk membuat domba-Nya kembali ke kandang-Nya. Cara-Nya pun
unik dan unpredictable. Begitupun dengan saya sebagai salah satu domba-Nya. Kamis, 19 Mei
2022 Pukul 10:46 WIB, Whatsapp saya berdering. Ada panggilan masuk dari seseorang yang
ketika saya baca namanya di layar HP, sudah saya curigai. Apakah maksud dan gerangan wanita
ini menelpon saya? Ya, dialah Rona Patricia Sibarani, M.A alias K’ Cia yang baik hati, yang
dengan penuh Kasih dan disertai gagasan-gagasan yang tak bisa dibantah oleh pikiran saya,
berpengalaman sebagai seorang ahli diplomasi serta mantan dosen yang sudah mengerti harus
bagaimana dalam keadaan mahasiswa jika ingin menolak apa yang dimintanya, dengan sangat
interaktif beliau seperti mengarahkan saya (bukan meminta) untuk menulis kesaksian bersama
Tuhan. Dengan beberapa alasan untuk menolak dengan penuh harapan agar kumatikan saja
teleponnya, namun beliau selalu ada acara untuk membuat misi-Nya Tuhan berhasil. Dan
akhirnya proses negosiasi dimenangkan oleh Ibu Rona.
Selama beberapa hari, saya terus memikirkan
apa yang saya ingin bagikan. Toh semuanya
baik-baik saja. Namun, karena hal ini, saya
punya waktu untuk berpikir, untuk merasakan
kembali perasaan-perasaan yang saya anggap
biasa-biasa itu, untuk merefleksikan bahwa
saya

tidak

baik-baik

saja.

Ada

kekeringan

rohani yang sebenarnya saya rasakan. Ada
sesuatu yang hilang dalam relasi saya dengan
Bapa. Kekeringan rohani ini menyebabkan saya
tidak peka terhadap suara Tuhan, bahkan
ketika melakukan dosa tidak ada rasa bersalah.
Saya banyak kompromi dengan dosa. Saya diingatkan kembali mengenai kisah Daud saat jatuh
dalam dosa. Ketika semuanya baik-baik saja, banyak musuh yang dikalahkan, negeri yang aman
dan sejahtera, raja yang hebat dan disegani, namun saat semuanya baik-baik saja justru dia
jatuh dalam dosa Bersama Betsyeba.
Saya mencoba merefleksikan bahwa terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan adalah
hal yang penting dalam keadaan apapun, bahkan saat merasa bahwa semuanya aman dan masih
bisa dikendalikan. Padahal itulah awal kejatuhan. Bersyukur sekali, Tuhan masih melakukan
berbagai cara untuk mengingatkan, salah satunya lewat K’Cia. Yang mungkin menurut K’Cia
yang dia lakukan cuma menelpon untuk meminta saya menulis kesaksian. Namun bagi saya ini
adalah awal untuk kembali berkomitmen lagi dengan Tuhan. Saya minta dukungan doa agar
pada masa-masa ini, saya bisa terus berjuang untuk merasakan kembali hadirat Allah dalam
segala hal yang saya lakukan. Bisa peka terhadap panggilan dan suara Tuhan, yang terpenting
merasakan bahwa Allah bukan biasa-biasa saja dalam hidup saya, tetapi Allah yang selalu luar
biasa. ***
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Mati Ketawa
ala JOY

by : Sud

Pernah mendengar istilah sourpuss? Istilah ini dipakai untuk orang-orang yang terus-menerus
mengeluh dan bersungut-sungut dan menunjukkan wajah muram dan sedih. Ketika ada seorang
sourpuss, suasana yang sebelumnya ceria dan menyenangkan juga akan jadi tidak nyaman.
Tidak ada yang menyukai para sourpuss. Makanya ada ungkapan ‘Don’t be a sourpuss’. Semoga
humor di bawah ini bisa mengubah kerut dan cemberut di wajah kita menjadi senyum ceria yang
menarik orang lain untuk dekat dengan kita. Humor edisi ini diambil dari SABDA.org dan juga
kiriman dari kak Opien.
ASAL NYAMBUNG
Seseorang yang sedang berada di dalam toilet tiba-tiba merasa
risih

karena

seseorang

yang

sedang

memakai

toilet

di

sebelahnya bertanya, “Hai, kamu lagi ngapain?”. Sebenarnya,
dia merasa sangat tidak enak diajak mengobrol ketika sedang
membuang hajat, tetapi demi kesopanan, dia menjawab, “Saya
lagi sibuk, nih.” Namun rupanya, orang yang di sebelahnya itu
masih betah mengobrol. “Saya boleh datang ke tempatmu,
enggak?” Dia merasa sangat risih, tetapi tetap dengan alasan
demi kesopanan, dia menjawab, “Wah, kayaknya tidak bisa ya,
saya benar-benar sedang sibuk nih.” Lalu, dia mendengar
orang itu berkata lagi, “Saya akan meneleponmu lagi nanti ya,
ada orang idiot di toilet sebelah yang terus menjawab setiap
pertanyaanku.”
[Diambil

dari:

https://kumpulan-cerita-

lucu12.blogspot.com/2017/01/kumpulan-cerita-lucu-terupdate-2017.html]

BISNIS BESAR
Seorang pemudi mengirimi ibunya sehelai baju hangat yang dibelinya seharga
200 dolar. Supaya ibunya tidak ribut, dia mengatakan kalau harga baju itu
hanya 10 dolar. Seminggu kemudian, ibunya menelepon.
Ibu: “Wah! Luar biasa! Baju itu berhasil kujual dengan harga 25 dolar. Ini
bisnis besar, cepat kirim selusin lagi.”
Anak: “@#@$%#??”
[Diambil dari: Lo Gua Butuh Tawa: 200 Humor Anti Stres, hlm. 125]
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KEBABLASAN
Rudi mengalami insomnia sehingga dia sulit bangun pagi. Karena itu,
dia sering terlambat tiba di kantor. Bosnya sering memarahinya dan
mengancam akan memecatnya kalau dia tidak berusaha memperbaiki
kebiasaan buruk itu. Rudi pun pergi ke dokter untuk berkonsultasi.
Kemudian, dia diberi pil tidur. Akhirnya, tidurnya sangat nyenyak,
bahkan dia bangun 2 jam lebih awal dari waktu yang diaturnya pada
jam alarm. Dia menikmati makan pagi yang enak dan berangkat kerja
dengan ceria. “Bos,” katanya, “pil dari dokter benar-benar bekerja!”
“Bagus kalau begitu,” jawab si bos, “tapi kemarin kamu ke mana?”
[Diambil dari: Lo Gua Butuh Tawa: 200 Humor Anti Stres, hlm. 27]

PENGALAMAN ADMIN
HRD: “Apa saja pengalaman kerjamu?”
Pelamar: “Saya biasa jadi admin, Pak.”
HRD: “Berapa lama?”
Pelamar: “Kurang lebih dua tahun.”
HRD: “Oh, berarti kamu sudah menguasai tentang administrasi perusahaan 'kan? Tapi
ngomong-ngomong, admin di perusahaan apa?”
Pelamar: “Admin di grup WA, Pak.”
[Diambil dari: Lo Gua Butuh Tawa: 200 Humor Anti Stres, hlm. 77]
APA YANG SALAH DENGAN SAYA?
Seorang wanita masuk ke ruangan dokter. Dia punya pisang di
hidungnya, timun di telinga kanannya, dan wortel di telinga
kirinya. “Saya merasa tidak enak badan, Dok,” katanya. “Apa yang
salah dengan saya?”
Dokter menjawab, “Anda tidak berdiet dengan benar.”
[Diterjemahkan dari: Jokelopedia: The Biggest, Best, Silliest,
Dumbest Joke Book Ever!, hlm. 193]
SISA HIDUP
Seorang lelaki mendatangi dokter untuk melakukan tes kesehatan. Setelah beberapa menit,
dokter keluar dengan membawa hasil tes laboratorium.
Dokter: “Maaf, saya harus menyampaikan kabar buruk kepada Anda. Sisa hidup Anda tinggal
sedikit.”
Pasien: “Berapa lama, Dokter?”
Dokter: “10 ....”
Pasien: “10? 10 apa? 10 bulan? Minggu? Hari?”
Dokter: “10 ... 9 ... 8 ... 7 ... 6 ....”
[Diambil dari: Humor Dunia Kerja, hlm. 29]

26 MEI 2022

VOL. 01, ISSUE 19

HP BUTUT
Ibu: “Mas, mau cari HP dong.”
Penjaga Counter: “Cari yang kayak gimana, Bu?”
Ibu: “Yang butut, Mas.”
Penjaga Counter: “Hape second maksudnya?”
Ibu: “Bukaaaaan, yang butut.”
Penjaga Counter: “Yah, Bu, kita jualnya masih kondisi bagus walaupun second juga, yang
butut kita enggak jual!”
Ibu: (Agak keras) “Ah, masa enggak jual sih, di mana-mana ‘kan banyak. Kalo enggak ada
butut, masukin lagunya gimana?”
Penjaga Counter: “Hah? (bengong) ... Itu bluetooth, Ibu!” (Sambil mesem-mesem sendiri)
[Diambil dari: http://ngupingjakarta.blogspot.co.id/2008/09/maunya-biar-murah.html]
MISTERI TIGA JENASAH TERSENYUM
Tiga jenazah dibawa ke ruang otopsi, ketiganya mati dalam
keadaan ter-SENYUM lebar-lebar.
Kemudian pihak rumah sakit melaporkan hasil otopsi kepada kepolisian...
Dokter :
"Jenazah yg pertama orang Amerika...ia mati karena serangan jantung ketika lg berkencan
dg pasangannya, maka ia tersenyum puas....".
Yang kedua orang Tiongkok, ia menang lotere lalu minum-minum hingga keracunan
alkohol, makanya ia tersenyum senang....".
Polisi : "Jenazah yang ketiga bagaimana ? Orang mana dia.....?".
Dokter : "Orang Indonesia, ia meninggal karena disambar petir...".
Polisi : "......????? (..heran..)
Tapi kenapa ia tersenyum ....?".
Dokter : "Dia mengira sedang di FOTO !!!".
[Kiriman kak Opien]
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PRAYER POINTS
POKOK DOA INDONESIA DAN DUNIA
·Doakan agar pemerintah semakin memperhatikan sistim pendidikan nasional baik formal
maupun non formal, termasuk vokasional, sehingga bisa mempersiapkan sumber daya
manusia yang siap berjuang di tengah persaingan global yang semakin ketat. Semoga
tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia semakin meningkat dan merata.
Doakan agar pemerintah kita mengalami hikmat dari Tuhan dalam menata dan
mengendalikan situasi dalam negri berkaitan dengan situasi pandemi yang masih
berlangsung dan harus selalu mendorong masyarakat untuk tetap menjalankan protokol
kesehatan.
Doakan agar pemerintah Indonesia bisa menentukan langkah-langkah yang tepat dalam
menghadapi semua isu yang timbul terkait dengan event politik tahun 2024, situasi
ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan bisa dikendalikan dengan baik. Semoga
tumbuh kesadaran di seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki keinginan yang kuat
menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Doakan untuk pemerintah kita dan presiden Joko Widodo agar bisa menyelenggarakan
pertemuan G20 bulan November mendatang di Bali dengan baik dan lancar, dan tidak
terjebak dengan isu yang memposisikan bangsa kita mejadi rawan terkait tindakan Rusia
yang menginvasi Ukraina.
Doakan agar masyarakat secara global saling mendukung untuk menghentikan segala
bentuk wabah penyakit yang muncul bergantian akhir-akhir ini. Semoga terbentuk budaya
yang secara sadar mau menghindari penularan wabah penyakit di seluruh area masyarakat
dunia.

POKOK DOA JOY
Doakan agar token m-banking rekening Yayasan JOY dapat segera dikirim ke JOY supaya
semua urusan keuangan JOY dapat dikelola dengan lebih mudah.
Bersyukur untuk Ronna Patricia Sibarani (Cia) yang telah diangkat menjadi Ketua Harian
(Executive Director) Yayasan JOY. Dan saat ini Cia sudah ada di Jogja untuk melaksanakan
tugasnya. Kita mendukung Cia dalam doa agar selalu menerima tuntunan Tuhan dalam
setiap langkahnya sehingga membawa pembaharuan dan perkembangan bagi JOY.
Doakan untuk persiapan JOY 30th Anniversary dan National Camp September 2022.
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Pokok Doa JOY Yogyakarta
POKOK DOA JOY JOGJA
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan bagi setiap staf. Beberapa staf akan selesai pelayanan
tahun ini, doakan untuk langkah mereka selanjutnya.
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama kuartal 1 tahun 2022. Doakan untuk setiap
perencanaan di kuartal 2 agar Tuhan berkati untuk membawa mahasiswa kepada Kristus. Doakan
utk penyusunan anggaran kuartal 2 agar selesai minggu depan.
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 teman-teman yang setia
hadir mengikuti cell grup agar selalu diperbaharui semangatnya dan imannya terus bertumbuh
semakin kuat dituntun Roh Kudus.
Doakan untuk penerimaan mahasiswa baru yang sudah berlangsung, semoga persekutuan JOY
menjadi tempat bagi para mahasiswa baru untuk bertumbuh dalam iman.

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.

POKOK DOA JOYERS MAHASISWA
Mohon doakan untuk perkuliahan dan 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.
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Pokok Doa JOY Alor & JOY Kaltim-Kalsel

POKOK DOA JOY ALOR
Doakan untuk Kebutuhan Calon Leader buat multiplikasi. Karena di dua CG saya anggota
aktifnya masing-masing sudah hampir 20 orang dan saya kewalahan.
Puji Tuhan sdh ada 2 tim inti di CG dewasa yang sudah bersedia menjadi calon leader.
Sekarang dalam masa pendampingan ke mereka. Target multipkikasi 2 bulan ke depan.
Doakan pelayanan JOY keluar yakni akan mengadakan KKR dan Seminar di daerah
pedalaman. Kebetulan ada satu alumni kami yang pendeta di pedalaman dan dia minta kami
buat KKR di sana bulan Juli mendatang.
Doakan untuk pencarian lokasi baru buat tanah karena lokasi lama batal.

POKOK DOA JOY KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN
Doakan untuk Gerakan Penjangkauan mahasiswa di Palangka Raya, doakan untuk kesatuan
hati dan semangat memenangkan jiwa.
Doakan rencana Pelatihan untuk Leader baru yang 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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POKOK DOA JOYers
JIMMY – DEPOK

Doakan anak-anak kami dapat mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester, dan mereka
diberikan kesehatan.
DEFRI SIMATUPANG – MEDAN

Doakan untuk jadwal ujian terbuka kuliah S-3 saya yang belum keluar. Semoga jangan lewat
semester ini, biar tidak perlu bayar SPP lagi.
TARI – BOGOR

Puji Tuhan buat kesehatan anak anak (Evan, Amor) yg sdh pulih.
Doakan buat rencana buka usaha (salon dan kuliner) di Bekasi, untuk kecukupan dana dan
proses renovasi ruko bisa selesai tepat waktu
SARAH – TANGERANG SELATAN

·Puji Tuhan atas pertambahan usia. Doakan agar memiliki hidup yang berarti di mata Tuhan.
Puji Tuhan atas kesehatan sekeluarga yang selalu dilindungi oleh Tuhan, dengan hikmathikmat yang ditaruhkan ke dalam hati dan pikiran setiap merasakan ada gangguangangguan yang muncul. Misalnya selalu terdorong untuk banyak minum air putih hangat.
Puji Tuhan atas kesempatan Gabby bisa menikmati waktu di luar rutinitas pekerjaan dengan
relasi sosial bersama teman-temannya. Doakan untuk pertumbuhan imannya kepada Tuhan
Yesus.
Puji Tuhan untuk semua proses yang diijinkan Tuhan dalam mengurusi pekerjaan-pekerjaan.
Mohon hikmat dan kemampuan untuk memahami setiap kesempatan yang dibukakan
Tuhan. Mohon doakan agar bisa mendapatkan hasil perhitungan rencana anggaran proyek
yang membuat owner dan calon partner kerja sama meyakini untuk bekerja sama, dan
benar-benar membuat hasilnya nanti baik.
SYANE – BIRMINGHAM, ENGLAND

·Doakan untuk pemulihan kondisi kesehatan kami sekeluarga setelah terpapar Covid 19
beberapa hari yang lalu.
Doakan Alicia Michelle dan Marvel tumbuh menjadi anak yang kuat, tangguh dan mencintai
Tuhan Yesus, mendapat anugerah hikmat dan kebijaksanaan sehingga sukses dalam
pendidikan mereka.
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POKOK DOA JOYers
LITA – DEPOK

Doakan untuk anak-anak agar bersemangat mengikuti PAT dan kami sebagai orang tua bisa
memberikan full support.
Doakan buat mental anak-anak dan kami sebagai orang tua untuk penyesuaian kembali
dimana sudah mulai full pembelajaran tatap muka.
Doakan supaya aku semangat dan bisa menyesuaikan kembali dalam pekerjaan yang mana
juga mulai banyak meeting tatap muka
NELLY MS – KARAWANG BARAT

Bersyukur atas kesempatan menyambut anak-anak Promiseland Nias Minggu yang akan
datang setelah lebaran.
Doakan persiapan ke Promiseland Papua.
Doakan kak Nancy (kakak ipar) yang menyusul ke Papua sebagai tenaga kesehatan di tahun
yang akan datang
Doakan agar lulus TOEFL untuk bisa ikut short course dari Monash University Australia di
bidang numerasi.
YAYUK – SLEMAN, DIY

Bersyukur lolos tahap pertama di selekasi kepala sekolah penggerak. Doakan untuk
wawancara seleksi tahap kedua di bulan Mei ini.
Doakan kesehatan tetap terjaga karena sudah mulai padat kuliahnya.
Doakan agar Kak Pascal dan Livia semakin maju dalam mengembangkan talenta musik dan
bersemangat dalam pelayanan musik di gereja
Doakan studi Kak Pascal supaya lancar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya.
ARIO – TANGERANG

Mengucap syukur untuk ijin eksport yang sudah keluar, boleh mengeksport sejumlah
30.000 pcs. Doakan juga untuk kesehatannya selama mengerjakan proyek ini sampai
sekitar bulan Agustus, biar Tuhan saja yang beri kekuatan dan kesehatan.
Doakan untuk kelancaran proses produksi di pabrik tempat bekerja sehingga dapat tepat
waktu dan dapat mengikuti jadwal ekspor.

26 MEI 2022

VOL. 01, ISSUE 19

POKOK DOA JOYers
VERA – TANGERANG

Mengucap syukur untuk kesehatan, pekerjaan dan juga usaha-usaha kami baik garlic juice
juga cutting oil, mengucap syukur utk semua penjualan dalam minggu ini.
Doakan untuk sekolah dan pergaulan Axell supaya bertambah kemampuannya membagi
waktu untuk bermain dan belajar.
Doakan juga untuk Glenn dan Shallom supaya mereka juga semakin bersemangat sekolah.
Doakan kesehatan anak-anak selama sekolah tatap muka.
KRISNANDA ARIEL HARYANTO – TEGAL

Berdoa supaya di tahun ini bisa mendapat pekerjaan.
Berdoa bagi sepupu yg sakit autoimun.
Berdoa bagi pemulihan covid-19
Berdoa bagi keluarga, agar diberi kesehatan
SIGIT & RONA – PALANGKARAYA

Bersyukur kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan, kemaren satu keluarga batuk pilek non
covid, cukup lama sekitar dua mingguan.
Doakan pertumbuhan anak-anak, dan sekolah mereka.
Doakan Rona yang sedang banyak tugas dan banyak lembur supaya sehat.
Doakan Pelayanan dan Cellgroup yang kami pimpin supaya sesuai kehendak Tuhan.
Doakan kesehatan Rohani kami supaya terus terjaga.
ERDIAN SEMBIRING – BERASTAGI

Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan proses pemasangan ring jantung berjalan dgn
baik.
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
NUANSA PUTRA KABAN – MEDAN

Bersyukur untuk berkat, keluarga dan kesehatan.
Doakan untuk kesehatan kesehatanku yang agak menurun karena kurang istirahat, supaya
saya bisa lebih bijaksana dalam mengatur waktu.
Doakan kecukupan dana untuk perbaikan infra struktur usaha untuk mengurus perijinan
BPOM.
Doakan untuk penyelesaian beberapa masalah keuangan.
Doakan untuk rencana-rencana bisnis trip selama di Jakareta dan Bandung.
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POKOK DOA JOYers
REVIN PANJAITAN – PALEMBANG

·Doakan kesehatan orangtua, istri dan anak.
·Doakan untuk pekerjaan saya dan istri semoga dapat menjadi berkat.
·Doakan pendidikan anak kami semoga rajin belajar dan takut akan Tuhan.
Doakan pelayanan saya dan istri di gereja supaya tetap semangat dalam melayani Tuhan.
NANA SIPRIANA – JAKARTA

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.
Bersyukur Daniel sudah selesai ujian akhir SD, doakan untuk studi jenjang selanjutnya.
Doakan juga supaya konsisten belajar musik.
Doakan untuk Sara yang akan Ujian Akhir Semester Genap tgl 30 Mei - 7 Juni 2022.

NINDYA - JOGJA

Buat anak anakku, Mario yg skrg kuliah semester 2 di UPN Teknologi Informatika,dan adikadiknya yang sekolah kelas 2 SMA dan yg kecil kelas 1 SMP, diberi kesehatan dan
kepandaian.
Suami bertugas di Manado semoga selalu dekat dg Tuhan.
Doakan dg situasi rumah tangga jarak jauh bisa menjaga keharmonisan. Saya sedang mulai
kegiatan agen properti semoga berhasil.
Doakan kesehatan Mamah di usianya saat ini.
ANARARA – SUMBA

Bersyukur atas segala hikmat dan nikmat berkat yang Tuhan berikan
Bersyukur kami bertemu seorang pandai urut, semoga Tuhan memperkenankan kami untuk
diberikan momongan.
Bersyukur atas kelahiran putra pertama adik Sion di Bandung
Doakan agar pembangunan rumah di samping yng memanjang dapat segera selesai karena
tukang sedang pulang kampung
Doakan pekerjaan kami khususnya suami yang mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama
Doakan seorang sahabat papa kami alm. yang sedang sakit di Bali
Doakan memulai pembangunan rumah besar di kampung tahun ini
YOSIE – TANGERANG SELATAN

Doakan persiapan ujian praktek dan ujian sekolah anakku yg kelas 6, namanya Jeje. Doakan
untuk semangat belajarnya dan menghadapi ujian sekolahnya pertengahan Mei ini.
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POKOK DOA JOYers
LOSE SEA – TANJUNG PINANG

·Puji Tuhan atas kesepakatan tanda tangan dalam bulan ini MOU kerja sama kursus balet
dengan salah satu akademi atau tempat kursus disini. Doakan rencananya realisasi per 1 Juli
. Bersyukur karena ini adalah jawaban doa. Biar Tuhan selalu campur tangan.
Tolong doakan karena papiku belum jadi untuk stem cell lagi karena kondisinya kurang fit,
kemarin sempat drop karena kecapekan, dan ada masalah auto imun. Sampai saat ini masih
harus banyak berbaring karena kalau kelamaan duduk agak lama langsung bengkak
badannya. Doakan juga untuk mami yang menjaga dan merawat supaya tetap sehat dan mau
setia berdoa memohon kesembuhan papi kepada Tuhan Yesus.
FERA DALAY – BELITUNG

Doakan untuk kesehatan, terutama penanganan tumor di tulang belikat.
Doakan untuk pekerjaan suami, agar semakin berkembang. Doakan juga untuk keberanian
memulai langkah-langkah baru yg lebih strategis.
Doakan utk pimpinan Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan.
DANIEL SALOMO – JAMBI

Puji Tuhan sudah mendapatkan pekerjaan pembukuan. Mohon doakan agar bisa melewati
masa percobaan dengan baik. Doakan juga agar bisa beradaptasi dan menjadi berkat di tempat
kerja yang baru ini.
Doakan istri dan anak-anak kiranya Tuhan berikan kesehatan dan tambahkan kesabaran dalam
melalui proses yang Tuhan ijinkan dalam hidup kami. Doakan untuk Cessa kelas % SD, Cindy
kelas 2 SD, Cristabel TK dan Clement baru mau playgroup tahun ini.
Tuhan berikan kesehatan buat saya, weekend tetap kerja.
Doakan para pengurus Joy transformasi diberi hikmat dalam menjalankan tugas2 mereka
sehingga bisa saling bahu membahu dalam menunaikan tugas mereka.
NUKI – NUNUKAN

Bersyukur untuk usia Lexia sudah 8 tahun dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Doakan agar
berkat buah-buah Roh selalu melekat dan sempurna di dalam hidup Lexia.
Doakan buat keluarga kecil kami supaya Tuhan pimpin selalu dalam kesehatan dan damai
sejahtera.
JOVITA – JAKARTA

Doakan supaya Lucas diberi hati yang mengasihi Tuhan Yesus dan terus setia menjadi
pelaku Firman dan bisa menjadi berkat di manapun Lucas berada.

26 MEI 2022

VOL. 01, ISSUE 19

POKOK DOA JOYers
DANIEL & OPIEN – JOGJA

Bersyukur untuk kesempatan Michelle mengikuti KSN IPA dan hasilnya belum bisa berlanjut
ke tahap selanjutnya. Semoga Michelle tetap semangat dan mendapat pengalaman yang
berharga.
Doakan Nicho supaya belajar mengatur emosi dengan baik.
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.
GUGUN – TANGERANG

Mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk kami sekeluarga dan
adalm pekerjaan.
Mohon berkat Tuhan dan hikmat Tuhan supaya bisa selalu memberikan yg terbaik dan
menjadi berkat.
INDRA PUTRI – SLEMAN, DIY

Doakan untuk pekerjaan mas Bagus, untuk rencana-rencana ke depan supaya Tuhan
menunjukkan yang terbaik.
Doakan Tom agar dia semakin belajar bertanggung jawab, mandiri dan percaya diri. Tanggal
21 Mei usianya genap 11 tahun.
Doakan Kinan supaya dia rajin belajar membaca. Doakan agar kami bisa terus mendorong
mengembangkan minatnya.
Doakan agar anak-anak bisa semakin mengenal Kristus lewat kami sebagai orang tua dan
agar kami selalu memberikan teladan iman yang baik untuk mereka.

INDIE – SALATIGA

Doakan untuk proses pengobatan kanker kelenjar getah bening yang saya derita, agar Tuhan
tunjukkan rumah sakit, dokter, dan pengobatan yang tepat untuk sakit saya ini.
Doakan agar Tuhan terus berikan kekuatan bagi saya dalam menjalani semua proses
pengobatan.
Doakan untuk suami dan anak-anak saya yang masih kecil.
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POKOK DOA JOYers
SARI – DEPOK

Doakan untuk Sekar putri kami terapi tulang belakang dan bersyukur hasil rontgen semakin
membaik. Semoga Sekar tetap semangat terapi.
Doakan untuk sekolah putri kamis supaya tetap semangat dalam belajar bersyukur untuk
pengurusan pendidikan Sekar boleh selesai.
Doakan dalam menjual tanah di Srengseng Sawah supaya mendapatkan pembeli dengan
harga yang layak.
APRIYANTO DOMU WULANG – SAUMLAKI, MALUKU

Bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sekeluarga.
Doakan untuk pekerjaan dan pelayanan kami.
Doakan juga untuk pertumbuhan kedua anak kami.
DWI – PELALAWAN, RIAU

Bersyukur untuk setiap proses pemulihanku dari sakit LBP
Beryukur karena dari semua rasa sakit dan kelemahanku aku berpengalaman dengan Tuhan
dan mengalami kasih karunia Tuhan
Doakan hikmat dalam pekerjaan.
IKA SHEKAR – JOGJA

Doakan pemulihan kesehatan suami paska operasi ada infeksi di punggung akibat diabetes,
beberapa hari yang lalu. Dan juga doakan untuk kecukupan biaya berobat. Saat ini sedang
pengurusan BPJS, semoga lancar dan cepat selesai dan bisa segera dimanfaatkan untuk
pengobatan selanjutnya.
NONA NUMBERI – MANOKWARI, PAPUA BARAT

Doakan untuk tanggal 29 besok saya mau diteguhkan sebagai majelis di gereja kami, GKI
Sion Sanggeng. Doakan supaya saya setia dalam melayani Tuhan
RAYMOND BETTY – JOGJA

Doakan persiapan operasi mama, semoga dilancarkan segala sesuatunya dan kecukupan
biayanya.
JOHN BANOET – KUPANG

Tolong doakan agar pekerjaan TUHAN semakin berkembang di Kupang.
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INDA - LUBUK PAKAM

Doakan untuk kerinduan tempat study yang terbaik buat Theo, bukan hanya secara
akademis tetapi juga tempat dimana dia dapat kesempatan untuk bertumbuh baik iman
maupun karakternya.
Doakan Theo yang akan mulai mendaftar asrama di NTU tanggal 1 Juni ini agar
mendapatkan lokasi Hall yang terbaik dan juga roommate yang dapat saling mengerti dan
saling mendukung dengan dia.
Doakan untuk ujian akhir Nevan mulai tgl 2 Juni ini
Doakan untuk kesetiaan kami sekeluarga dalam memelihara relasi pribadi dg Tuhan
terutama lewat QT
Doakan untuk Kak Ati, asisten rumah tangga yang sudah 10 tahun bersama kami, mengalami
kecelakaan bersama Bang Wage suaminya. Luka-luka lumayan parah, tapi dilakukan CT
scan hasilnya baik. Semoga mereka segera pulih kesehatannya.
MARTHA – KAMBOJA

·Doakan untuk rencana mama dioperasi karena kanker paru, supaya hatinya tenang dan siap
menjalani operasi. Doakan juga untuk dokter yang menangani supaya mendapat hikmat dari
Tuhan dalam setiap tindakan.
Doakan perjalanan ke Jogja tanggal 26 Mei ini bersama anak-anak, semoga semua lancar.
Doakan suami yang baru bisa bergabung menyusul nanti seminggu terakhir di Jogja karena
tidak bisa meninggalkan pelayanan di gereja.
NANCY – MAKASSAR

Doakan untuk suami, kesehatan, pekerjaan, semua juga Tuhan campur tangan, tetap
bersyukur atas apa yg dimiliki saat ini.
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.
ADIBU – KUPANG

Bersyukur buat penyertaan Tuhan dan berkat-Nya
Doakan buat saya sedang sakit asam urat
Doakan buat pekerjaan
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RINALDI - JAKARTA

Bersyukur atas kesehatan
Bersyukur atas pencapaian dalam pekerjaan, bisa berpartisipasi dalam keberhasilan Telkom
mendapat penghargaan dalam layanan konsumen Indihome.
Doakan untuk semangat dan sukacita dalam menghadapi berbagai tantangan dalam
pekerjaan.
Doakan agar selalu meresponi tuntunan Tuhan dengan benar dalam menghadapi
permasalahan dalam pekerjaan.
FLORENCE – DILI, TIMOR LESTE

Bersyukur untuk tahun kehidupan baru yang Tuhan beri, kiranya semakin terus bergantung
dan berserah pada Tuhan.
Bersyukur untuk penyelesaian denda overstay yang di luar dugaan, campur tangan Tuhan
nyata lewat banyak orang yang turun tangan membantu.
Doakan disiplin untuk tetap melakukan stretching dan mengurangi konsumsi gula –
beraaatttt.
TRI WAHYUNI KURNIANDARI (NDI)– BALI

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

Doakan untuk kakak, namanya Indie, mendapat diagnose dokter sakit kanker getah bening.
Masih belum tahu stadiumnya. Mohon doakan untuk kekuatan, ketabahan dan ketekunan
dalam menjalani proses pengobatan yang berait ini.
Doakan untuk suaminya dan anak-anaknya yang masih kecil.
Doakan juga dukungan dari keluarga besar.
TEMI – BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR

·Bersyukur untuk berkat pertambahan usiaku dan sampai sekarang diberkati dengan
kesehaatan yang baik.
Mohon doakan dalam mendampingi dan membimbing Fare yang sudah masuk tahap remaja
karena perlu hati yang “besar”untuk memahami.
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NARITA – PANGKAL PINANG

Puji syukur untuk penjagaan Tuhan Yesus terhadap Queenterry hingga saat ini, semoga dia
bisa menerima dan mengerti dengan baik kepergian Papinya. Dan semoga Queenmenjadi
anak yang takut akan Tuhan, berbakti dan sayang kepada orang tua dan sesama.
Doakan saya untuk selalu berharap pada Tuhan di setiap masalah yang saya hadapi, kiranya
Tuhan Yesus memberikan kekuatan sehingga saya bisa menyelesaikannya.
Doakan untuk emosi saya yang masih labil.
Doakan kelancaran untuk mengurus berkas dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
Doakan agar diberi hikmat dalam memimpin dan mengatur karyawan dengan baik sehingga
suasana kerja menjadi lebih nyaman.
SUSI – JAMBI

Bersyukur atas berkat Tuhan dalam fase tumbuh kembang Rahel dan Shallom sebagai
remaja. Doakan agar mereka mengalami yang terbaik bersama Tuhan.
Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan di gereja GKSBS Jambi yang sudah
berlangsung selama lima tahun. Bersyukur atas kesetiaan jemaat bertumbuh dalam iman
kepada Tuhan Yesus.
Doakan utk kesatuan hati majelis baru dan pendeta dalam pelayanan.
Doakan utk 1 orang jemaat EGR dan masih jadi gangguan dalam pelayanan. Masih selalu
berusaha mengalihkan perhatian ke dirinya shg fokus pelayanan terganggu. Semoga Tuhan
jamah hatinya.
Doakan rencana One Day Seminar bagi pemuda gereja, utk penentuan waktu, pemateri dan
agar ada kebangunan rohani bagi pemuda, sehingga bisa membangkitkan semangat seluruh
jemaat.
Doakan rencana cuti Bang Natha dan kami akan ke Jakarta dan Jogja naik mobil tanggal 26
Juni-10 Juli, agar dapat penyegaran dan memakai kesempatan cuti sebaik-baiknya.
Puji Tuhan Bang Natha sembuh dari sakit perut akibat keracunan makanan sehingga tidak
terhambat untuk pelayanan kelompok beberapa hari yang lalu.
IMA AGUNG – JAKARTA

Doakan untuk pemulihan kesehatan anak kami, Kezia, paska dirawat di rumah sakit.
DENNY ANTORO & IRAWAN – JOGJA

Doakan Andra akan menghadapi ujian di akhir bulan Mei ini.
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Buat teman-teman JOYers yang belum update data
pribadi terkini bulan Januari yang lalu, silahkan
pakai tautan berikut untuk mengisi data diri. Bisa
juga scan QR Code di samping ini atau klik tautan
dibawah ini. Silahkan bagikan juga ke temanteman lain yang dirasa masih belum mengisi.

https://forms.gle/Fd3K28XQHMffZLY18

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 pengalaman yang mau dibagikan
ke JOYers yang lain ??
Segera kirimkan ke Tim Publishing :
Nana (0815-7887-5052)
atau
Bernat (0813-9218-7038)

