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Halo,,,Sebelumnya kami ucapkan selamat paskah,

Selamat merayakan kasih Bapa dalam hidup kita

melalui kebangkitan Yesus yang telah

mengalahkan maut untuk menebus kita.

Sungguh bersyukur betapa kita dicintai oleh-Nya.

Apa kabar teman-teman semua? Apakah sudah

memasuki libur lebaran? Apakah ada yang

sedang mudik? atau di rumah saja? Apapun itu

tetap jaga kesehatan.

Senang bisa menyapa lagi. Kali ini ada ringkasan

firman yang di sampaikan Sigit ketika perayaan

paskah di JOY. Berharap teman-teman juga dapat

mendapatkan berkat. Terimakasih, Tuhan

memberkati



TUHAN YANG BERKORBAN MENJADIKAN HIDUP KITA

BERPUSAT PADA KRISTUS

2 Korintus 5:15 Dan Kristus telah mati

untuk semua orang, Supaya mereka yang

hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya

sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati  

dan telah dibangkitkan untuk mereka

Sesuai ayat di atas, Kristus telah mati

untuk semua orang berarti Tuhan

berkorban. Pada masa itu, konsep Tuhan

yang berkorban bagi manusia sulit

dipercaya oleh karena worldview yang

berkembang adalah tuhan/dewa-dewa

Yunani yang justru mengharapkan

pengorbanan umatnya. Umumnya,

agama-agama yang lahir dari buah

pikiran manusia memandang jumlah

pengorbanan manusia demi memikat

hati dan menerima sesuatu dari

tuhannya. Kekristenan mematahkan

kekeliruan pikiran manusia ini dengan

mengatakan Tuhan yang sejati justru

berkorban bagi manusia karena

pengorbanan menyatakan kasih, dan 

 Allah adalah kasih

Sebagai Tuhan, tentu DIA haruslah

pribadi yang paling mengasihi, dan oleh

karena berkorban adalah wujud kasih

yang paling besar, maka Tuhan tentu

berkorban.  Hal ini juga

memutarbalikkan kewajaran konsep di

mana upah pengorbanan manusia

adalah manusia memperoleh sesuatu

dari tuhan.  Konsep kasih karunia justru

lebih sempurna dari konsep upah

tersebut.

Namun sekedar mati saja belum

menjadi bukti apa-apa kecuali

kemudian Dia bangkit! Dengan

bangkitNya, Tuhan membuktikan

kesempurnaan pengorbananNya. 

Tuhan yang mengasihi manusia terbukti

bahwa Karena Dia bangkit, kalahkan

maut.

KebangkitanNya pun sungguh peristiwa

yang menggemparkan, bahkan murid-

murid sulit percaya padahal Yesus

berkali-kali menyatakan Ia akan bangkit

pada hari yg ketiga. Bukti bahwa Yesus

sungguh bangkit adalah perubahan

yang terjadi pada murid-murid.

Di dalam Tuhan Yesus nyata dan

terbukti bahwa Tuhan yang sejati adalah

Tuhan yang mengasihi manusia dan

membuktikan Kasihnya. Karena Kasih

tanpa pengorbanan omong kosong!

maka konsep tuhan dewa yg lain

terbukti gugur! konsep upah/ pahala

terbukti salah! Apalagi konsep dewa-

dewa Yunani! Karena jelas, konsep

kekristenan datang dari Tuhan, bukan

dari hasil pikiran manusia (2 Korintus

10:5).

Itulah sebagian dari pentingnya

kematian dan kebangkitan Kristus

Yesus. Peristiwa paling berpengaruh dan

paling pentingdalam sejarah umat

manusia inilah yang dunia coba sangkal

karena akan berdampak besar bagi

hidup seorang manusia
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Seperti yang tertulis : yang menerima

dan percaya akan hidup, sedang yang

menolak akan binasa. (Yoh 6:47, 11:25, Kis

10:43)

Oleh karenanya, mereka yang

memperoleh kehidupan ( yaitu yang

percaya ) hidupnya tidak bisa sama

dengan mereka yang tidak percaya

"tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri

tetapi untuk Dia". Inilah prinsip

kekristenan. Termasuk didalamnya

berarti hidup untuk Kristus dengan cara

mematikan ke-aku-an dan berpusat

pada Kristus. Hidup yang senantiasa hati

dan pikiran dan perbuatan meninggikan

Kristus.

Karena seperti kata Yesus dalam

Yohanes 12:32 "dan Aku, apabila Aku

ditinggikan dari muka bumi, Aku akan

menarik semua orang datang kepada-

Ku”.  supaya orang lain yang menuju

kematian mengenal kehidupan. 

maka hidup kita, pelayanan kita akan

berdampak hanya jika kita memiliki

hidup yang berpusat pada Kristus.#

 REVIEW JOY EASTER

Bersyukur untuk pelaksanaam JOY

Easter tanggal 22 April kemarin. JOY

easter dilakukan secara online. Tema JOY

Easter kali ini adalah circle of life. 

Bersyukur untuk teman-teman yang

sudah mempersiapkannya. JOY Easter

diisi juga dengan kesaksian tentang

karya keselamatan melalui pengorbanan

Yesus di kayu salib. Kesaksian

disampaikan oleh Raymond, Natania

Putri dan Kak Susi. Kesaksian

disampaikan dalam bentuk video.

Bersyukur untuk kesaksian dari teman-

teman ini yang memberkati.

Firman Tuhan disampaikan oleh Sigit.

Setelah itu JOY easter juga dimeriahkan

dengan games cerdas cermat alkitab

yang dipimpin oleh Bai. Bersyukur untuk

keseruan games ini, ditambah Sigit juga

memberikan pertanyaan tambahan

dengan doorprize.

JOY Easter online kali ini dihadiri oleh 40

orang. Kemudian JOY Easter diakhiri

dengan Fellowship time.

Terimakasih untuk dukungan doanya.

untuk pelaksanaan JOY Easter #



DEPARTEMEN MANAJEMEN

 Bersyukur untuk setiap dukungan dari para alumni maupun pendukung, baik lewat doa

maupun dana sehingga kebutuhan dana operasional, dana staff, bulan Maret kemarin

dapat terpenuhi. 

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Mei 2022 baik dana operasional maupun dana

staff adalah sebesar Rp25,157,500- dengan pembagian dana operasional sebesar

Rp8,407,500- dan dana staff sebesar Rp16,750,000-. Dengan jumlah staff 6 orang dan 1

orang karyawan Management.

Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan

Maret. Untuk informasi rinci dan Laporan Keuangan, dapat dilihat di

http://joyindonesia.org/management/

Berikut nama-nama alumni dan pendukung yang mendukung sepanjang bulan Maret

(Per 31 Maret 2022), bagi yang belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada

kami.Terimakasih kepada:                      

Gereja Korea di Jakarta,  Iput & Bagus, Inda & Sudiman,  Bernat &  Sintha,  Rini,  Retno,

Rey,  Yosie & Mas Budhi, Alumni Balikpapan,  Nancy, Gugun & Laily, Ir &  Denny, Bu Lyd, 

 San San,  Anita Adeline,  Natput,  Roby, Nuan, Jimmy,  Presti,  Ria,  Artha,  Samuel,  Ocep,  

Cia, Dini,  Anton &  Wana,  Yesti,  Lia Torry,  Adel,  Wuri.

http://joyindonesia.org/management/

