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Shalom JOYers!
Tepat pukul 19.00 WIB room ThPM dibuka. Tetapi di
tempatku waktu sudah menunjukkan pukul 20.00
WITA. Tema ThPM kali ini adalah Cooperation, dimana

DIA, EBENHAEZER, DI

Bung

SETIAP MUSIM HIDUPKU!

Firman Tuhan dan Kak Patricia Sibarani yang memberi

Nelles

Sapulette

yang

memberikan

sharing

kesaksian mengenai pengalaman hidupnya terkait tema

MATI KETAWA
ALA JOY

malam ini yaitu Cooperation.
ThPM malam ini dipimpin dari ujung timur Indonesia,
dimana Kak Ibeth Sianaga yang bertindak sebagai MC -
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mumpung beliau lagi dapat sinyal. Seperti biasa, ThPM
dibuka dengan lagu JOY Anthem Song yang dinyanyikan
bersama-sama sebagai pengingat akan satu spirit yang
sama bahwa Jesus first, Other second, You third.
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Seperti lirik pujian ‘Dengan Sayapmu’ yang dinaikkan setelah JOY Anthem Song, “Dengan
sayap-Mu, ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan
perlindungan bagiku” menjadi pengantar dari kesaksian Kak Cia. Bertemakan Cooperation Kak
Cia membagikan badai hidupnya sebagai seorang solitaire yang terbiasa kemana-mana sendiri,
mengerjakan sesuatu sendiri, tidak suka bergantung dengan orang lain. Hal itu tidak salah,
tetapi bisa menjadi masalah ketika hidup di dalam sebuah komunitas bersama orang lain.
Cooperation artinya kerja sama. Melakukan sesuatu bersama dengan orang-orang yang
mempunyai tujuan yang sama. Hal ini sangat sulit dilakukan oleh seorang solitaire yang
terbiasa bekerja sendiri.
Salah satu momen yang menjadi titik balik
adalah ketika menjadi mapen di Departemen
HRD. Pada waktu itu ada sebuah seminar yang
diadakan oleh JOY di musium. Ketika seminar
selesai dan teman-teman HRD beres-beres, Kak
Cia justru keluar dari gedung musium dan duduk
menyendiri. Kemudian Kadep HRD saat itu yaitu
Kak Felix menghampiri dan menegur bahwa
tidak baik seperti itu. Tugas itu bukan mengenai
tentang selesainya sebuah pekerjaan, tetapi
bagaimana

proses

sebuah

pekerjaan

itu

dilakukan secara bersama-sama.
Lulus S2, kembali ke Papua dengan niat mengabdi untuk tanah Papua sebagai dosen juga tak
luput dari pergumulan mengenai kerja sama. Walaupun lahir besar di Papua, tetapi lama hidup
di Pulau Jawa, ada semacam culture shock ketika harus berinteraksi kembali dengan orangorang di sana. Pergumulan berat ketika awal menjadi dosen di Papua, karena harus bertemu
dan bekerja sama dengan orang-orang dari budaya yang berbeda terutama yang mudah
berkata kasar. Belum lagi mengenai cibiran-cibiran yang mempertanyakan lulusan dari mana,
lalu mau buat apa, itu yang akhirnya membuat lebih merendahkan hati, mengecilkan ego demi
terbentuk sebuah kerja sama. Pada akhirnya Sacrifice-lah yang dibutuhkan untuk sebuah
Cooperation.
Setelah kesaksian, Ci Dwi memimpin doa untuk Kak Cia sekaligus mendoakan untuk
pelayanannya ke depan di JOY Fellowship.
“Jadilah teladan bagi orang orang percaya, dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita”.
Pujian itulah sebagai pengantar masuk dalam sharing Firman Tuhan malam ini oleh Bung
Nelles. Dengan suara yang sedang mengalami perubahan menjadi extraordinary, Bung Nelles
membuka dengan sebuah pertanyaan, “Lebih mudah mana: cooperation atau competition?”

2 JUNI 2022

VOL. 01, ISSUE 20

Dijelaskannya bahwa saat ini kita hidup di lingkungan yang penuh dengan kompetisi. Sudah
bukan kompetisi mengenai hal-hal yang besar lagi, tapi hal-hal yang kecil dan remeh seperti
tujuan liburan, sekolah anak, dan sebagainya. Kompetisi bisa kita temukan dimana saja: di
sekolah, di kantor, bahkan di lingkungan gereja sekali pun. Cooperation tidak diajarkan dalam
institusi pendidikan formal. Dan bersyukur, di JOY, cooperation menjadi salah satu nilai-nilai
JOY yang diajarkan. JOY sebagai second campus, karena di JOY diajarkan mengenai nilai-nilai
kehidupan yang tidak hanya secara terminologi tetapi juga secara substansial dan praktis
dalam kehidupan sehari-hari.
Firman Tuhan malam ini diambil dari Lukas 5 : 17-26.
Perikop malam ini tentang Yesus menyembuhkan orang
lumpuh. Orang lumpuh yang dibawa kepada Yesus
dengan cara membongkar atap rumah lalu menurunkan
orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya ke tengahtengah orang banyak tepat di depan Yesus. Di Alkitab
kemudian dinyatakan Yesus melihat iman mereka.
Dari perikop ini dapat kita pelajari bahwa Yesus takjub terhadap orang-orang yang bekerjasama
untuk menghadirkan mujizat. Yesus takjub terhadap iman orang-orang yang bekerjasama
membawa orang lumpuh kepada-Nya. Jadi untuk menyatakan mujizat, Allah membutuhkan
kerjasama. Ketika kita dapat bekerjasama dengan baik, kita bisa menghasilkan sesuatu yang
tidak biasa (extraordinary). Kerjasama menghadirkan mujizat, kerjasama menghadirkan
kesembuhan (tidak hanya kesembuhan secara fisik tetapi juga secara rohani dan batiniah),
kerjasama menghadirkan berkat. Pada ayat 26 dikatakan “semua orang takjub, lalu memuliakan
Allah..”
Ada 3 sikap yang perlu dimiliki untuk membuat nilai kooperasi yang kuat :
1. Miliki panggilan yang kuat.
2. Harus sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan.
3. Rukun. Dalam Mazmur 133:1 dinyatakan, “Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya,
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.”
Kooperasi/kerjasama dapat terjadi jika kita mengecilkan volume pribadi kita, sehingga pada
akhirnya kita melakukan 1 nilai JOY yang lain yaitu Sacrifice
Setelah firman Tuhan dari Bung Nelles, dilanjutkan dengan doa bersama dalam break up room
yang membagi peserta yang hadir dalam grup-grup kecil. Dan setelah itu Kak Jovita memimpin
doa penutup ThPM malam ini yang kemudian diakhiri dengan Farewell Song.
Sampai jumpa di ThPM berikutnya. Tuhan memberkati.
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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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ALONE ?
by : Sudiman
Lubuk Pakam, 4 Juni 2022
Sore itu Banu tiba di Museum TNI AD dengan lesu. Dia baru kembali dari kampus,
menyelesaikan registrasi semester baru. Semester ini tidak hanya semua mata kuliah yang dia
ambil sangat berat, dia juga mendapatkan jadwal di jam-jam yang sangat tidak mengenakkan,
entah pagi-pagi sekali atau petang menjelang malam. Tidak hanya itu, dosen-dosen yang dia
dapatkan adalah para dosen yang terkenal “killer”!
Arisha menyusul tak jauh di belakang Banu dengan
wajah yang keruh. Dia baru menerima kabar dari
kampung
bahwa

bahwa

mereka

semester

ini

orang
bisa

tetapi

tuanya

menyampaikan

mengirimkan

uang

tidak

perpanjangan

untuk

kuliah

kosnya. Uang di kantong untuk keperluan seharihari juga sudah menipis. Ayahnya memang sudah
beberapa bulan belakangan ini sakit dan harus
bolak-balik dirawat di rumah sakit. Tabungan orang
tua telah terkuras untuk keperluan tersebut.
Tak

lama

Museum

berselang,
dengan

Jevin

langkah

memasuki

lebar-lebar.

gerbang
Mukanya

merah dengan mulut terkatup rapat. Matanya
berapi-api

memancarkan

kemarahan

yang

siap

meledak. Dia baru saja pindah ke tempat kos yang
baru. Pada saat dia baru pindah, suasana kos begitu
tenang dan damai. Teman-teman kos yang lain masih pulang kampung karena libur semester.
Kini, dengan segera dimulainya semester baru, anak-anak kos mulai berdatangan. Suasana
tenang tak lagi terasa. Dari kamar sebelah terdengar suara musik yang menghentak sepanjang
hari. Kamar mandi yang biasanya bersih sekarang selalu kotor dan bau. Candaan jorok
senantiasa terdengar di ruang duduk. Begitu sore menjelang, cekakak-cekikik para pacar anak
kos menggelitik telinga dan hati. Seandainya dia tahu bahwa dia harus membayar mahal untuk
mendapatkan tempat kos yang lebih murah ini.
Di ruang belakang Museum, Fay telah menunggu sejak satu jam yang lalu. Dia sedang
mempersiapkan CG hari itu. Dia telah mengetahui sebagian besar pergumulan masing-masing
anggota CG-nya. Sejak tadi dia berpikir apa yang dapat dia lakukan untuk menolong mereka.
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Tak henti-henti dia berdoa memohon pimpinan Tuhan sebab dia merasa tak berdaya
menyelesaikan pergumulan anggota CG nya.
Akhinya semua anggota CG telah berkumpul.
Suasana kelam begitu pekat terasa sehingga
tidak ada yang menyadari bahwa sore itu cuaca
sebenarnya begitu cerah. Masing-masing larut
dalam pikiran mereka sendiri. Fay berusaha
mencairkan suasana dengan ice-breaker ringan.
Awalnya mereka tidak antusias, tetapi Fay telah
bertekad untuk memompa spirit anggotanya.
Perlahan-lahan senyum mulai merekah. Lima
menit kemudian bahkan mulai terdengar tawa
kecil dari sebagian anggota.
Seakan setiap anggota menunggu kesempatan untuk menumpahkan keluh-kesah dan unekunek mereka; begitu diberi kesempatan untuk sharing, semua berlomba-lomba menceritakan
“kesengsaraan” mereka. Fay mendengarkan mereka satu persatu secara intens. Setiap kali ada
yang selesai membagikan pergumulan mereka, anggota yang lain berusaha memberikan
penghiburan dan kekuatan.
Setelah semua selesai sharing, giliran Fay yang menceritakan pergumulannya. Dia baru
mendengar kabar bahwa mamanya telah didiagnosa menderita kanker paru-paru stadium tiga.
Semua yang hadir terkejut mendengar kabar ini. Tidak ada yang menyangka bahwa leader
mereka juga mempunyai pergumulannya sendiri dan bahkan tidak kalah beratnya dibanding
pergumulan mereka.
Setelah sharing, mereka berdoa bersama untuk
setiap

anggota

di

dalam

CG

itu.

Mereka

bersungguh-sungguh berdoa sebab semua merasa
berada dalam situasi yang sama. Mereka juga
merasakan

ketakberdayaan

masing-masing.

Hanya

dalam

pada

diri

Tuhan

mereka
mereka

bergantung dan berharap.
Bahan CG hari itu semakin menguatkan mereka bahwa dalam kesesakan Tuhan menyediakan
jalan keluar. Dalam kesusahan Tuhan memberikan teman sepenanggungan. Dalam pergumulan
Tuhan tetap menyertai. Seakan ada yang menyibakkan awan gelap yang menutupi pandangan
mereka, sekarang mereka mulai melihat langit terang di atas mereka.
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Bersama-sama mereka membereskan ruang belakang museum dan setelah selesai mereka
berjalan bersama meninggalkan museum TNI AD. Suasananya bertolak belakang dengan ketika
mereka datang. Mereka sadar bahwa masalah mereka masih ada dan mereka akan
menghadapinya. Tapi sekarang mereka memiliki kesadaran yang baru, bahwa mereka tidak
sendiri menghadapinya. Mereka tahu ada yang akan setia mendoakan mereka dan siap
mendengarkan curhat mereka kapan pun juga. Ada yang akan selalu mendukung mereka.
Saya percaya kita semua pasti telah akrab
dengan ilustrasi di atas. Sudah begitu sering
kita mengalaminya selama keberadaan kita di
JOY. Kita merasakan dukungan dan perhatian
seperti itu bukan hanya di CG, tetapi juga di
doa pagi, di ministry, di seluruh kegiatan JOY.
Bukankah kita merindukan suasana seperti itu?
Seminggu

terakhir

kita

sama-sama

meng-

update data anggota ministry di JOY sejak dari
awal keberadaannya hingga saat ini. Lebih dari
400 nama telah terdata hingga saat ini. Lantas
apa yang hendak kita lakukan dengan data
tersebut? Kita harapkan terbangun kembali
koneksi antar JOYers baik di dalam ministry
yang

sama

merindukan

ataupun
para

lintas
JOYers

ministry.
tetap

Kita
saling

memperhatikan, mendukung, dan mendoakan.
Di tahap selanjutnya kita akan mendata JOYers yang aktif di dalam CG dan kegiatan lain di JOY
tetapi yang tidak bergabung di dalam tujuh ministry yang telah terdata. Dan pada akhirnya kita
ingin semua JOYers yang pernah berada di persekutuan ini diketahui keberadaannya.
Saat ini masih banyak JOYers yang merasa bahwa setelah mereka meninggalkan JOY maka
mereka telah terlepas sepenuhnya dari persekutuan ini, bukan lagi bagian dari keluarga besar
ini. Mereka berjuang dan bergumul sendiri. Banyak yang merasa malu untuk menghubungi
teman-teman lain untuk sharing. Banyak yang ingin menghubungi tetapi tidak lagi mempunyai
kontak dari teman-teman yang ingin dihubungi. Kita sedang berusaha membangun kembali
sarana, jaringan, dan komunikasi dengan seluruh JOYers supaya terjalin kembali inter koneksi
antar JOYers. Kita berharap tidak ada lagi JOYers yang merasa bahwa mereka sendirian
mengarungi kehidupan ini. ***
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Dia, Ebenhaezer,
di setiap musim hidupku!
Oleh: Monika Anastasya Talanila

Hii JOYers! Salam sejahtera untuk kita semua.

Hallo, perkenalkan nama saya Monika Anastasya
Talanila. Asal saya dari Ambon dan di JOY saya
sering disapa ChaCha Shine. Saya pertama kali
bergabung di JOY tahun 2009 di CG Kak Harley
dan bergabung juga di Choir Ministry. Dulu kuliah
di STTA (Sekolah Tinggi Teknologi Adisucipto)
yang

sekarang

udah

menjadi

ITDA

(Institut

Teknologi Dirgantara Adisucipto) Angkatan 20092013. Setelah lulus saya sempat menganggur dan
tepat bulan Oktober 2015 saya dipanggil untuk
interview di salah satu maskapai perusahaan
swasta dan Puji Tuhan prosesnya berjalan lancar
dan per-Januari 2016 saya mulai bekerja dan mulai
menetap di Tangerang sampai sekarang.
Kita tahu JOY memiliki nilai-nilai yang kita hidupi untuk dapat menjalani hidup dari hari lepas
hari, dan sebenarnya sangat mudah menurut saya nilai-nilai ini dilakukan saat saya masih di
Persekutuan JOY. Akan tetapi yang menjadi perjuangan adalah bagaimana nilai-nilai JOY itu
tetap saya hidupi walau saya sudah menjadi alumni, dan sebagai seorang pekerja.
Saya bekerja di salah satu perusahaan maskapai swasta. Saat mulainya pandemi COVID-19 di
awal tahun 2020 sangat terasa imbasnya ke dunia penerbangan. Sangat berkurangnya
penggunaan layanan penerbangan, akhirnya membuat

perusahaan mengambil keputusan

melakukan pengurangan pegawai besar-besaran di tahun pertama COVID di tahun 2021. Dan
tidak sampai disitu saja, dampaknya sangat terasa di upah bulanan yang saya terima karena
terjadi pemotongan di masa-masa pandemi. Jujur saja, itu masa-masa berat, walau memang
namanya hidup tidak selalu berjalan mulus, tapi di masa pandemi ini rasanya nilai-nilai JOY
yang saya hidupi benar-benar melewati ujian untuk dipraktikkan.
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Perjuangan mempraktikkan nilai JOY dimulai dari saya harus tetap rajin (dilligent) menjalankan
tugas dan tanggung jawab saya sebagai pekerja walau diupah tidak sesuai dengan yang saya
kerjakan, tapi saya harus belajar tetap menjadi pribadi yang berbeda dari yang lainnya. Ada
beberapa teman-teman saya yang akhirnya bersungut-sungut tapi saya memilih untuk tetap
belajar bersyukur. Karena menurut saya bersyukur di saat hidup saya sedang baik-baik saja,
doa saya Tuhan jawab itu sangat mudah, tetapi bagaimana respon dan sikap hati saya saat
keadaan sedang tidak baik-baik saja dan tetap memilih untuk bersyukur dan bilang terimakasih
Tuhan Yesus walau keadaan tidak baik adalah pilihan dan menjadi kualitas hidup seseorang.
Masa-masa yang tidak baik-baik saja ini, banyak mengajarkan saya banyak hal yang tidak
pernah saya duga, dimulai saat saya harus menolong kakak laki-laki saya. Padahal kondisi
keuangan saya sedang pas-pasaan karena dampak pandemi, tapi ternyata di sinilah Tuhan mau
ajarkan saya tentang pengorbanan (sacrifice). Memberi dan menolong saat saya punya lebih itu
rasanya biasa saja, tapi kali ini saya diajarkan memberi dan menolong saat saya dalam keadaan
cukup dan bukan berlebih.
Waktu itu, saya sempat berdoa dan bilang begini:
“Tuhan, tahu saya hanya punya segini, keadaan
kantor sedang tidak baik karena pandemi dan yang
saya punya sekarang sebenarnya hanya cukup
untuk saya, bagaimana caranya, saya bantu Kakak
saya, Tuhan tolong kasih saya jalan keluar dan
pengertian”. Dan tentunya hari itu Tuhan tidak
langsung menjawab doa saya, dan karena saya
harus memberi kabar dapat membantunya atau
tidak, saya sempat berpikir, sudahlah saya bilang
saja tidak bisa untuk kakak saya yang saat itu lagi
butuh pertolongan, tapi hati kecil saya masih
bilang “Inikah Tuhan, jawabannya?”
Saya suka dan sering seperti ini: sebelum memutuskan sesuatu selalu harus diuji atau minimal
dapat konfirmasi, karena saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu bukan hanya Allah.
Namun bisa saya jadikan sahabat, bagaimana selayaknya sahabat saya, yang bisa saya ajak cerita
dan membahas apa saja, bisa datang kapan saja, di mana saja, bahkan sesederhana saat saya
berada di bus menuju kantor pagi itu dan saya bilang: “Tuhan hari ini saya harus memutuskan
bantu Kakak atau tidak, dan sepertinya memang saya tidak bantu”, sambil melihat ke langit yang
cerah pagi itu dan playlist lagu yang sedang saya dengar saat itu adalah lagu “Sekali pun Pohon
Ara."
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Ini adalah lagu Sekolah Minggu, yang diambil
dari Habakuk 3:17-18. Bunyinya: “Sekali pun
pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak
berbuah, hasil pohon mengecewakan; Sekali pun
ladang-ladang
makanan,

tidak

kambing

menghasilkan
domba

bahan

terhalau

dari

kurungan dan tidak ada lembu dalam kandang,
namun aku akan bersorak-sorak di dalam
Tuhan,

beria-ria

di

dalam

Allah

yang

menyelamatkan aku”. Dalam hati kecilku, saya
tahu itu suara Roh Kudus berbicara seperti ini:
“Saya tahu Anastasya, musim ini lagi tidak
enak, Saya tahu semua yang kamu miliki saat
ini, tapi saya Tuhan yang menyediakan dan
mencukupkan. Jadi kamu berikan yang ada
padamu

untuk

menolong

kakakmu

dengan

sukacita, lalu kamu lihat apa yang akan Saya
kerjakan di musim ini untukmu”.

Setelah itu saya masih bicara dalam hati, tapi Tuhan Yesus (seperti orang Kristen pada
umumnya, saya pun banyak sekali pakai kata “tapi”). Tapi Tuhan Yesus, setelah saya bantu
bagaimana saya akan hidup satu bulan ke depan? Sambil senyum-senyum, dalam hati ikut
Tuhan itu seperti ini rasanya, deg-degan tidak karuan tapi memang ending-nya selalu manis
sekali. Singkat cerita, akhirnya saya memutuskan untuk membantu Kakak saya. Dan setelah
saya mengonfirmasi dapat membantu, saya bilang begini buat Tuhan Yesus, “Tuhan, saya sudah
bantu Kakak. Saya ikut apa kata-Mu Tuhan walau saya deg-degan hidup saya sebulan ke depan
akan seperti apa, tapi saya mau taat dan setia dengan proses yang mau Tuhan ajarkan, saya
berikan yang saya punya, selebihnya urusan Tuhan. Tuhan sudah janji Tuhan akan
mencukupkan dan menyediakan, dan saya memilih percaya janji-Mu”.
Saya ingat sekali kejadian itu tepat di tanggal 13 Juli 2020. Lalu, Tuhan buktikan cara kerjaNya
di tanggal 14 Juli 2020. Pada hari Selasa sore itu, saat di bus dalam perjalanan pulang kerja,
salah satu kakak rohani saya, Alm. Pdt. Librano Louis Apituley, chat saya di WA: menanyakan
kabar dan memberi informasi bahwa (alm) Kak Nano (panggilan saya ke alm.) beserta isteri
tergerak untuk membantu saya. Isi chat-nya kira-kira seperti ini, “Monika, kamu apa kabar?
Bagaimana keadaan? Berharap baik dan sehat, ini saya dan isteri berdoa dan saat kami berdoa
Tuhan menggerakkan hati kami untuk membantu Monika, kami minta nomor rekening kamu
ya?!” Lalu saya balas chat alm.
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Saat saya lihat nominal yang diberikan, itu adalah nominal yang bahkan bisa saya pakai lebih
dari sebulan, dan lebih dari yang awalnya saya punya. Hari itu di bus saya menangis, bukan
karena saya dapat lebih dari yang awalnya saya punya, tapi Tuhan lagi mengajarkan saya
tentang salah satu kisah di perjanjian baru di Matius 12:42-44 tentang persembahan seorang
janda miskin, “Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu
satu duit, maka dipanggilnya murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka:

Aku berkata

kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang yang
memasukkan

uang

ke

dalam

peti

persembahan,

sebab

mereka

semua

memberi

dari

kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu
seluruh nafkahnya.

Orang Kristen sudah pasti tahu tentang kisah
ini, termasuk saya dan akhirnya saya jadi belajar
dan mengerti kalau kisah janda ini pun bukan
hanya tentang dua peser persembahan yang dia
berikan dari kekurangannya, tetapi tentang
berkorban dengan sikap hati yang benar dan
memberi dari semua yang dimiliki, yaitu hati.
Saya jadi belajar, jadi mengerti, jadi mengalami
dan

merasakan

kemurahan

dan

kebaikan-

kebaikan Tuhan disepanjang musim kehidupan
saya.

Dia Tuhan yang selalu menepati janji, setia dan tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang
menyediakan, mencukupkan , dan Ebenhaezer di setiap musim perjalanan saya.
Efesus 3:20: ’’Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan
atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita”

Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus berkati ^^

JOY Spirit…
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Mati Ketawa
Ala JOY

by : Sud

Ketika kita mendengarkan khotbah, tidak jarang pendeta atau pastor yang menyampaikan
khotbah menggunakan humor sebagai ilustrasi. Yang dijadikan subyek, atau obyek, dari humor
tersebut seringkali adalah jemaat. Tetapi kita juga sering menemukan humor di mana justru
para pendeta atau pastor yang menjadi subyek atau obyek dari lelucon tersebut. Ini
mengingatkan kita bahwa kita semua pada hakikatnya sama saja, ada kelemahan dan
kekurangan kita masing-masing. Mari kita menertawakan diri kita sendiri.

CARA PANDANG PENDETA DAN PETANI
Hari itu adalah pagi yang dingin dan berkabut dengan hujan
yang sangat lebat di sebuah desa dan hanya seorang petani dan
seorang pendeta yang berhasil tiba di gereja untuk kebaktian
pagi.
"Yah", kata pendeta "Saya kira tidak ada gunanya kita
melakukan kebaktian hari ini."
"Wah, saya melihatnya tidak seperti itu," kata petani itu, "Di
rumah saya, jika hanya satu ekor sapi yang muncul pada waktu
makan, saya akan tetap memberi makan sapi itu."

MERAMPOK DI RUMAH PENDETA
Tius pergi merampok di rumah Pendeta Yohanes.
Dalam ruangan yang gelap Tius mulai mengambil
perhiasan-perhiasan milik istri Pendeta… Tibatiba Pendeta kaget bangun.
Pendeta: "Hey, tahukah kamu bahwa mencuri itu
dosa…?"
Karena gugup Tius menjawab: "Hai Yohanes,
bukankah ada tertulis 'SESUNGGUHNYA AKU
BERKATA KEPADA KAMU, AKU AKAN DATANG
SEPERTI PENCURI PADA MALAM HARI'..."
Pendeta: "Ahh…! Engkaukah itu ya Bapa…?"
Tius: "Yoi Bro… Sudah tau tanya lagi..."
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PENDETA LUPA NAMA PASANGAN PERNIKAHAN
Seorang pendeta menyiapkan diri untuk memberkati
suatu pernikahan sesaat sebelum ibadah minggu dimulai.
Setelah doa ucapan syukur, ia berencana memanggil
pasangan yang akan menikah ke altar untuk diberkati
secara singkat di depan jemaat.
Namun, ia sama sekali tidak ingat nama pasangan yang
akan diberkatinya. Akhirnya....
"Yang akan menikah, saya persilakan maju ke altar?"
pintanya.
Segera, 9 wanita single, 3 janda, 4 duda, dan 6 pria single
maju ke depan.
PENDETA DAN SUPIR TAKSI
Setelah seorang pendeta meninggal dan masuk ke surga, ia
melihat bahwa seorang supir taksi mendapat tempat yang
lebih mulia darinya.
"Aku

tidak

mengerti,"

keluhnya

pada

Petrus."Aku

mengabdikan seluruh hidupku untuk jemaatku."
"Kebijakan kami disini adalah tergantung dari hasilnya," jelas
Petrus." Apakah jemaatmu memerhatikanmu saat kamu
memberikan khotbah?"
"Ya!!!" pendeta itu mengakui, "beberapa jemaat selalu
tertidur saat aku berkhotbah."
"Itu dia masalahnya," kata Petrus, "kamu tahu, saat orang
naik taksi yang dikendarai supir taksi itu, mereka tidak
hanya terus terjaga, mereka bahkan berdoa."

SAYA AKAN BILANG KAMU MENELEPONNYA
(Telepon berdering).
Mukidi: “Halo… Halo, betulkah ini Pastor Lukas?”
Pastor Lukas: “Ya, betul ini saya sendiri.”
Mukidi: “Kok suaranya bukan seperti Bapak Pastor Lukas.”
Pastor Lukas: “Betul saya Pastor Lukas.”
Mukidi: “Anda benar-benar Pastor Lukas?”
Pastor Lukas: “Tentu saja.”
Mukidi: “OK, begini Pastor, ini Mukidi. Dapatkah Pastor meminjamkan uang dua juta?”
Pastor Lukas: “Oh baik, Mukidi, kalo Pastor pulang, saya akan bilang kalau kamu
menelponnya!”
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PENDETA KHOTBAH UNTUK PERTAMA KALINYA
Seorang Pendeta berdiri di atas mimbar untuk membawakan khotbah pertamanya. Ia sangat
gugup sampai-sampai ia hampir tidak dapat berbicara. Namun, ia telah menulis khotbah bagus
yang panjang, jadi ia terus membacanya.
"Yang keras!" teriak seorang pria yang duduk di bagian belakang. "Kami tidak bisa
mendengarmu disini!"
Pemuda itu mencoba untuk berbicara lebih keras, namun sesaat kemudian pria itu berteriak
lagi, "Kami tidak bisa mendengarmu!"
Pemuda itu mencoba berbicara lebih keras lagi, namun ia menjadi semakin ketakutan. Akhirnya,
pria yang ada duduk di bagian belakang itu berdiri dan berteriak lagi, "Kami tidak bisa
mendengar apa yang kau katakan!"
Jemaat lain yang ada di duduk di bagian depan berdiri dan menghadap ke belakang, lalu
berkata, "Apa sih yang kamu keluhkan? Duduk saja dan bersyukurlah, sudah untung bisa duduk
di belakang dan nggak dengar khotbahnya. Atau kita tukar tempat duduk saja?!"

SEMINGGU INI NGAKU 5 KALI JATUH DARI GOT
Pastor tua yang sudah 40 tahun bertugas di sebuah gereja merasa sangat kecewa.

Ia

bahkan sempat merasa harus meninggalkan jemaat, soalnya 40 tahun bertugas setiap ada
pengakuan dosa. Dosa yang paling banyak didengar dari umatnya adalah dosa selingkuh. Ia
merasa gagal membina moral umatnya.
Umatnya merasa kasihan juga dengan pastor tua itu. Maka mereka semua akhirnya sepakat,
agar kalo mengaku dosa, kata selingkuh diganti dengan istilah jatuh di

got, setiap kali

mereka mengaku dosa,
Umat: “Bapak, saya telah jatuh di got minggu ini.”
Begitu seterusnya, hampir semua umat mengungkapkan dosanya, jatuh di got.
Pastor: (Merasa heran).
Ia akhirnya memanggil kepala desa.
Pastor: “Pak kepala desa, kemana saja kau gunakan uang negara? Kenapa jalan di desa ini
tidak kau bikin bagus? Semua umat mengaku jatuh di got.”
Si kepala desa yang tahu maksud istilah itu langsung terpingkal-pingkal.
Pastor: (Marah) “Kamu tertawa? Istrimu saja seminggu ini mengaku 5 kali jatuh di got!”
Kepala desa: (Tiba-tiba jatuh pingsan).
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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 untuk proses pengurusan ATM untuk rekening yayasan dan untuk pengaktifan mbanking yang masih menunggu pengiriman token. Doakan agar semua proses dapat selesai
secepatnya.
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 30 th Anniversary dan National Camp September 2022, hikmat
untuk menentukan format acara, panitia yang akan dibentuk dan peserta yang akan hadir.
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Pokok Doa JOY Yogyakarta
POKOK DOA JOY JOGJA
Doakan untuk pelatihan periode 3 pada tanggal 3 dan 10 Juni 2022. Pelatihan-pelatihan yang
diadakan adalah 101 (Orientasi JOY), 102 (Hidup Baru), 201 (To Be An Active Member), 304 (Peer
Counseling).
Doakan untuk yang mengajar dan para Joyer semangat ikut pelatihan.
Doakan untuk beberapa pekerja yang mengakhiri pelayanan, doakan untuk langkah mereka
selanjutnya.doakan juga untuk beberapa staf yang tahap mengambil keputusan apakah lanjut
kontrak atau tidak.biar hikmat Tuhan menuntun mereka dalam mengambil keputusan.
Doakan untuk rencana acara Mattew Party tanggal 17 Juni 2022 (dengan konsep bbq night) biar
menjadi kesempatan untuk mengajak teman baru dan memperkenalkan JOY. Doakan juga agar
semua kebutuhan tercukupi, terjadi kerja sama yang baik dari semua yang terlibat, dan seluruh
acara berjalan lancar sehingga bisa tercapai tujuan.
Doakan rencana follow up teman-teman baru.
Doakan agar semua anggota terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan setia melakukan
Quiet Time (QT).

POKOK DOA JOY ALOR
Bersyukur acara Game, Ibadah dan Fellowship di Pante Deere tanggal 29 Mei 2022 telah
terlaksana dengan 50 peserta, yang !7 adalah anggota baru. Doakan agar bisa difollow up
dengan baik.
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 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 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 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 & LITA – DEPOK

Bersyukur atas kerja sama yang baik di antara tim multi media ministri. Doakan agar kami
dari tim M3 selalu bersemangat dan bisa inovatif.
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.
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

·Doakan buat rencana buka usaha (salon dan kuliner) di Bekasi, untuk kecukupan dana dan
proses renovasi ruko bisa selesai tepat waktu
Doakan supaya bisa lebih enjoy selama menumpang di rumah mertua, dan bisa menjadi
berkat di tengah keluarga mertua. Semoga akhir bulan Juni bisa pindah ke Bekasi.
SARAH – TANGERANG SELATAN

Doakan untuk hati yang setia melayani Tuhan melalui tim doa JOY.
SYANE – BIRMINGHAM, ENGLAND

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.
ALFRITS PATRICK GUNDE – SANGIR TALAUD

Doakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru dan ketua panitia Penilaian Akhir
Semester (PAS) di SMAN1 agar diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikannya
dengan baik.
Doakan untuk pelayanan di choir pemuda-remaja gereja. Doakan untuk latihan dan
persiapan karena beda pulau sehingga harus menempuh perjalanan dengan kapal dan biaya
juga menjadi sangat tinggi.
Doakan tugas saya sebagai sekretaris jemaat di gereja yang sedang membuat aplikasi untuk
keuangan gereja. Doakan agar program aplikasi ini dapat selesai tepat waktu dan doakan
juga untuk rencana presentasi ke ketua majelis dan bendahara gereja.
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POKOK DOA JOYers
TARIGAN – KOREA

Doakan untuk kesehatan ibu mertua yang ada benjolan di paru-paru dan doakan rencana ke
Penang untuk second opinion.
Doakan utk rencana isteri yang akan ke Penang menemani ibu mertua periksa dan akan
berangkat Sabtu nanti.
RIO SINAGA & ERVINA – MENTAWAI

Doakan agar terapi wicara yang dijalani Deffo, anak kami, bisa memberikan perkembangan
yang baik.
Doakan kami sebagai orang tua agar diberi kesabaran dan hikmat untuk mendampingi Deffo
selama terapi.
Doakan juga agar pengobatan syaraf terjepit yang diidap mama saya bisa berjalan lancar dan
bisa segera pulih.
Doakan agar perizinan usaha segera bisa terbit sehingga barang produksi bisa segera
terkirim.
Doakan agar kami tetap setia QT.
YAYUK – SLEMAN, DIY

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.
ALEX – BALIKPAPAN

Bersyukur pemeliharaanTuhan atas keluarga kami.
Doakan keluarga, pendidikan anak-anak, hikmat kebijaksaan dalam mendidik anak.
RENI JUNIOR – JAKARTA

Bersyukur untuk interview pekerjaan yang sudah selesai.
Doakan untuk hasilnya, untuk penempatan secepatnya di Manokwari.
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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.
VICA – MEDAN

Doakan agar bisa mendukung sahabat dalam masalah perceraian agar tetap kuat, tegar dan
bisa bangkit.
Doakan untuk Thesis dan Ujian Akhir
Doakan agar bisa mendapat pekerjaan sekaligus kuliah di Bogor
Doakan pergumulan untuk kuliah S3.
SIGIT & RONA – PALANGKARAYA

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
dengan 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 penyertaan Tuhan dalam keluarga.
Doakan untuk kakak ipar yang sedang diopname karena asam lambung.
Doakan mama dan istri sedang batuk dan flu.
Doakan kecukupan dana untuk anggaran infrastruktur rumah produksi dan rumah tinggal.
Doakan untuk usaha di Bandung dan Medan dengan banyak TANTANGAN dengan
merosotnya penjualan.
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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.
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

Mohon doakan Vania yang menempuh PAT mulai Senin 30 Mei 2022 sepanjang minggu ini.
CIA SIBARANI – JOGJA

Doakan untuk hikmat melayani di JOY. Berpikir dahulu sebelum membuat keputusan
apapun dan bergantung pada Allah saja untuk setiap hal yang dilakukan.
Doakan untuk pengobatan mama yang stroke, melalui terapi dan akupuntur.
Doakan untuk adeku Astri dan Ester yang merawat mama di Surabaya agar diberi kesehatan
dan sukacita selama merawat mama.
Doakan untuk bapak dan adikku Win di Sorong, agar Tuhan menjaga hati mereka dan
kesehatan mereka.
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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.
JOVITA – JAKARTA

Doakan untuk kesehatan perut yang sudah beberapa hari ini sakit perut.
Doakan untuk Lukas yang akan masuk SMP dan kesibukan Breaching Class, juga persiapan
perpisahan sekolah SD.
IBETH – ASGATH, ASMAT

Bersyukur untuk fellowship time dengan keluarga Artha dan Ronald di Jayapura.
Doakan untuk persiapan berangkat dari Sentani ke Timika dan hari Minggu akan kembali ke
Asmat. Doakan untuk keselamatan di perjalanan.
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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.
MURDIONO BUATON – MEDAN

Doakan untuk kesehatan sudah dua hari demam dan sakit tenggorokan.
Doakan untuk orang tua yang ada di Sibolga agar Tuhan jagai kesehatan mereka.
INDRA PUTRI – SLEMAN, DIY

Bersyukur untuk Tom yang sudah jadi anak 11 tahun, doakan supaya dia makin bertanggung
jawab dan lebih mandiri. Doakan untuk ujian akhir semester mulai Senin 6 Juni 2022.
Doakan untuk Mas Bagus dann rencana pekerjaannya untuk keputusan yang akan diambil
supaya seturut dengan rencana Tuhan.
Doakan untuk pelayananku di kelompok pasutri dan komisi dewasa di gereja.
Doakan untuk kesehatan Bapakku karena ada bercak di paru-parunya (beliau survivor
kanker paru-paru), untuk treatment terbaik dari dokter.
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.
CORRY – BOVEN DIGOEL

Doakan untuk rencana operasi miom dalam 1 atau 2 minggu ini.
TINONG – JOGJA

Doakan untuk kesehatan saya.
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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 kami 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.
RAYMOND BETTY – JOGJA

Doakan persiapan operasi mama, semoga dilancarkan segala sesuatunya dan kecukupan
biayanya.
MENGTY – LAMPUNG

Doakan untuk adik bungsu yang akan mulai kuliah di Jogja semester depan. Doakan agar
adik dapat beradaptasi di Jogja dan menemukan teman dan komunitas yang dapat menolong
dia dekat dengan Tuhan.
Doakan untuk orang tua di kampung yang akan tinggal sendiri setelah adik ke Jogja,
terutama untuk kesehatan mama yang mengidap hipertensi dan kadang-kadang mendadak
perlu dibawa ke Puskesmas.
Doakan agar ada orang yang dapat menemani dan menjaga orang tua di kampung.
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INDA - LUBUK PAKAM

Bersyukur Theo sudah memasukkan aplikasi pendaftaran asrama di NTU tanggal 1 Juni
kemarin. Doakan

agar mendapatkan lokasi Hall yang terbaik dan juga roommate yang

dapat saling mengerti dan saling mendukung dengan dia.
Doakan untuk Nevan yang sedang belajar setia QT dan melayani di persekutuan remaja.
Doakan untuk persiapan PAT Nevan mulai tanggal 2 Juni ini.
Doakan supaya Nevan dapat makin bertanggung jawab dalam setiap tugas yang
dipercayakan, terutama dalam studynya.
MARTHA – KAMBOJA

·Bersyukur untuk kondisi mama yang sudah membaik dan sudah boleh pulang dari rumah
sakit.
·Bersyukur mama dapat bernafas dengan normal dan paru sebelah kanan dapat beradaptasi
dengan baik.
·Bersyukur untuk dukungan doa dari teman-teman semua. Karena Anugrah Tuhan mama
dapat pulih dengan cepat dan bersemangat serta tetap sukacita.
·Doakan untuk hasil lab paru sebelah kiri agar hasilnya juga baik.
Doakan agar Tuhan menyediakan dokter onkologi yang baik dan bisa memberikan terapi
terbaik buat mama.
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.
ADELWAIS – MAKASSAR

Bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya.
Doakan untuk kesehatan orang tua, papa yang sakit diabetes dan mama yang sakit
hipertensi.
Doakan buat pekerjaan agar dapat menjadi berkat dan saksi di tengah rekan-rekan kerja
yang belum percaya.
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RINALDI - JAKARTA

Doakan untuk pimpinan Tuhan dalam hidupku.
Bersyukur untuk konsitensi membaca setiap hari FT dan bisa menikmati.
Doakan untuk hati yang dilembutkan dan mau dibentuk dengan hikmat Tuhan dalam dunia
pekerjaan agar bisa menghadapi tantangan yang ada
Doakan untuk rencana bukan Juni-Juli yang padat agar semua berjalan lancar
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 diagnosa 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
kesehatan 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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next...

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

