
Bersyukur untuk dukungan alumni dan pendukung. Doakan

untuk relasi dengan mereka

Bersyukur ada 19 teman baru yang Tuhan kirimkan selama

pandemi ini, doakan untuk proses follow Upnya

Doakan untuk kebutuhan staf baru, saat ini ada 5 staf yang

melayani (riana, Glo, Ria, Geti dan Oya)

Doakan untuk hikmat dalam menentukan langkah-langkah

pelayanan ke depan

Doakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di bulan

November (CG online)

Doakan  untuk  persiapan  J-Nite  tanggal 11 desember (mas 

 Irawan  sebagai  Pembicara, mba  Riana sebagai ketua panitia)

Doakan untuk rencana-rencana di manajemen (penjualan mobil

dan pembuatan kanopi)

Doakan untuk joyer tetap setia dalam relasi dengan Tuhan

Doakan untuk pengurusan yayasan oleh board
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P O K O K  D O A 
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Pokok Doa JOYer
SENIN, 23 NOVEMBER 2020

Nia_CG Datu
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini
Doakan kesehatanku dan keluarga semoga sehat selalu
Doakan pekerjaan orang tua semoga lancar selalu
Doakan untuk dosen pembimbingku, semoga lebih mengerti lagi dalam memberi bimbingan
Doakan untuk proses pengerjaan skripsi, semoga bisa cepat diselesaikan
Doakan untuk relasiku dengan sesama terlebih dengan Tuhan

Mezakh_CGAni
Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan selama minggu ini
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua agar baik-baik saja
Doakan untuk bisa bagi waktu untuk kerja dan kuliah

Adith_CG Datu
Bersyukur, untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup ini
Doakan, kesehatan orang tua, supaya selalu dalan perlindungan Tuhan
Doakan, pekerjaan dan usaha, supaya diberkati Tuhan
Doakan, saya pribadi, supaya kesehatan dalam perlindungan Tuhan, kegiatan saya di jogja supaya diberkati Tuhan
Doakan juga, minta hikmat dari Tuhan, supaya langkah-langkah, & keputusan kedepan yang saya ambil sesuai dengan
kehendak Tuhan

Acil_CG Ani
Bersyukur buat penyertaan Tuhan Dalam Minggu ini baik saya maupun keluarga
Doakan buat orang tua pekerjaan,kesehatan dan aktivitas mereka biar baik adanya
Doakan untuk pekuliahan agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami setiap materi
Doakan untuk Qt biar lancar
Doakan Relasi saya dengan orang-orang sekitar biar baik adanya

Anggy_CG Datu
Bersyukur atas berkat serta kebaikan Tuhan sampai saat ini
Doakan dana untuk mendaftar S2 dan pengumuman penerimaan tanggal 27 nov ini
Doakan buat hari senin pulang kampung, tes rapid, agar semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja
Doakan kesehatanku dan keluargaku agar sehat-sehat saja
Doakan pekerjaan dan usaha kedua orang tua agar dilancarkan dan diberkati serta diberikan rezeki yang cukup
Doakan untuk sekolahnya adik-adikku juga agar dilancarkan dan diberkati
Doakan juga relasiku dengan sesama terutama Tuhan agar lebih baik lagi

Vonyka_CG Datu
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini
Doakan untuk kesehatan aku dan keluarga
Doakan untuk pekerjaan orang tuaku
Doakan untuk pendidikan aku dan adek kiranya bisa lancar sampai lulus
Doakan supaya aku semakin baik dalam mengatur waktu
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan juga ke sesama supaya senantiasa selalu terjaga



Pokok HRD
SELASA, 24 NOVEMBER 2020

Doakan untuk kebutuhan fulltime staf,
doakan dalam periode pendaftaran staf ini
ada yang mendaftar

Pokok CMD
RABU, 25 NOVEMBER 2020

Doakan untuk proses follow up teman-teman  baru (ada yang bertabrakan jadwal cg, agar bisa tetap di follow up) dan yang

sudah lama tidak datang

Doakan supaya teman-teman tetap semangat dalam relasi dengan

Tuhan dalam QT, CG dan terus berpengharapan di masa corona ini

Doakan untuk pembuatan bahan cg online

Pokok Doa Khusus
Riana_Director

Doakan untuk proses revisi footnote biar diberi hikmat dan ketelitian

Doakan untuk orang tua dalam masa corona ini dan terus kuat di dalam iman

Doakan untuk hikmat dalam pelayanan (konseling, pendampingan, buat bahan cg,pelatihan dan memimpin )

Doakan untuk kesehatanku karena ada bakteri di urine, biar bisa pulih dan pengurusan faskes  untuk

surat rujukan berobat bulan ini biar Tuhan sertai

Doakan untuk keadaan dunia dengan adanya virus corona

Ria_Staff CMD

Bersyukur untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan

Doakan untuk hikmat dalam pelayanan khususnya mendampingi

teman-teman cell group Rista, Gian dan Dhea serta hikmat dalam pembuatan bahan online

Doakan agar teman-teman di cell group terus semangat menjalin relasi pribadi bersama Tuhan dan berkomitmen lebih untuk

bertumbuh dalam iman di komunitas

Doakan untuk Ibuku dan kakakku agar senantiasa sehat selalu khususnya dalam masa pandemi ini

Doakan agar usaha baru kakakku berjalan lancar dan kakakku terus semangat menjalankannya



RABU, 25 NOVEMBER 2020

Glo_Staff MMD
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidupku dan keluarga
Doakan untuk adikku Uga yang baru masuk kuliah agar bisa beradaptasi dengan baik
Doakan untuk pekerjaan   Papa & saudara-saudaraku kagar diberi kelancaran
Doakan kesehatan orang tua dan saudara-saudaraku agar selalu aman dalam lindungan Tuhan
Doakan agar aku bisa beradaptasi dengan baik mendampingi Cellgroup-cellgroup yang baru

Pokok Doa Khusus

Pokok Doa Leader
Datu_CG Leader
Bersyukur untuk berkat dan pernyertaan Tuhan sampai hari ini
Doakan untuk orang tuaku untuk kesehatan dan pekerjaan mereka
Doakan untuk proses skripsiku, mudah-mudahan bisa lebih rajin dan bisa melawan rasa malas
Doakan untuk adek dan abangku yang sedang kuliah sambil kerja
Doakan relasi ku dengan Tuhan dan sesama

Pokok Management
KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

Bersyukur untuk para alumni dan pendukung yg tetap setia mendukung JOY sampai saat ini
Doakan kebutuhan bulan ini dapat tetap cukup
Doakan Oya dan Roby agar bisa bekerja sama dengan baik
Doakan proses penjualan mobil JOY, agar bisa segera terjual sesuai dengan kehendak Allah saja
Doakan bapak dan ibu Sugeng dalam kesehatan  mereka agar berhikmat jaga kesehatan dan Tuhan pulihkan sakit yang
dialami



Pokok Khusus
JUMAT, 27 NOVEMBER 2020

Oya_Staff Management
Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidupku dan keluargaku
Doakan Kakaku tetap semangat dan mengandalkan Tuhan dalam pengerjaan skripsinya
Doakan adekku yang keempat dalam kuliahnya biar tetap semangat belajarnya
Doakan pelayananku di manajemen agar tetap semangat, dan pelayanan di Cg dalam proses adaptasi dan pendampingan
anak-anak di cg

Roby _Karyawan Management
Bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan lewat kesehatan dan kecukupan dana
Doakan untuk kesehatan orang tua dan adek-adek disana semoga terlindung dari corona
Doakan untuk rejeki orang tua supaya tercukupi setiap kebutuhan terutama pembayaran kuliah adek
Doakan untuk semakin mengenal diri, dan panggilan hidup, supaya selesai dari JOY tau pekerjaan apa yang tepat buatku
Doakan untuk pelayanan di manajemen supaya berhikmat melakukan pekerjaan dengan baik terutama proses penjualan
mobil JOY

Geti_Staff Media
Bersyukur untuk kebaikan Tuhan selama seminggu kemarin
Doakan agar diberikan hikmat dan ide dalam melakukan pelayanan
Doakan agar bapak-tante, kak Yesti-Abe, Nana diberikan kesehatan dan diberkati pekerjaan mereka
Doakan agar aku bisa terus mengandalkan Tuhan
Doakan agar JOYer mahasiswa terus mengalami Allah dalam setiap Kehidupan mereka



Kesaksian 
WALK WITH GOD
            
  Hai Perkenalkan nama saya Julita Situmorang. Saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya dengan Tuhan ketika
saya berkuliah di UNY. Saya kuliah di fakultas MIPA UNY, ketika masuk UNY saya merasa salah satu orang yang sangat
beruntung karena bisa masuk ke perguruan tinggi negeri karena kuliah dikampus swasta mahal hehe. Tapi ternyata
masuk di kampus negeri tidak seperti saya bayangkan sebelumnya perasaan bahagia berubah menjadi perasaan-
perasaan sedih untuk berjuang dikampus ini. 

  Saya mengalami diskriminasi agama di kampus. Saya sudah merasakan hawa yang berbeda ketika masuk ke kampus
negeri ini karena saya sangat terlihat berbeda sendiri dimana teman-teman saya yang lain berjilbab. Teman-teman saya
semua rata-rata Muslim dan awalnya mereka tidak mau menerima saya yang bukan muslim terlihat dari cara mereka
memandang dan menilai saya. Dimulai dari kuliah semester 1 saya mendapat diskriminasi dari salah seorang dosen
dimana nilai saya 0 waktu mata kuliah beliau, alasan beliau karena saya tidak ikut mengerjakan tugas kelompok dan nama
saya tidak ada di laporan tugas kelompok padahal tugas kelompok itu saya yang paling terakhir mengedit,ngeprint dan
mengumpulkan ke loker beliau. Tapi saya hanyalah mahasiswa baru yang tidak ada arti apa-apa, saya hanya bisa
mengikuti keinginan beliau dan akhirnya saya mengulang mata kuliah beliau lagi sendiri tanpa teman-teman sekelas saya.
Mendapat perlakukan diskriminasi ini saya ingin menyerah dan keluar dari kampus karena merasa tidak sanggup, tetapi
dengan keadaan yg ada saya tidak mau menyerah dan ingin berjuang melanjutkan apa yang sudah saya mulai. 

Saya selalu menebar Kasih kepada teman-teman saya, saya memperlakukan mereka dengan baik seperti yang Tuhan saya
ajarkan. Beruntung saya juga bertumbuh di JOY yang mengajarkan banyak hal dalam pertumbuhan Iman dan Menguatkan
saya dalam hal Rohani. Apa yang saya dapatkan dari JOY saya praktekkan ke teman-teman saya dikampus. JOY
mengajarkan untuk OTHER SECOND hal simpel yang paling sering saya praktekkan keteman-teman saya dikampus ketika
makan dikantin saya selalu mendahulukan mereka dengan mengambilkan piring, ketika berebutan masuk ke dalam kelas
saya selalu mengalah, kalo ada buku/barang teman saya yang jatuh saya selalu inisiatif untuk mengambilkannya. Hal
simpel berbentuk KASIH seperti itu yang hamper setiap hari saya praktekkan ke teman-teman dikampus, hingga satu
kejadian disemester 7 akhir dimana pena teman saya jatuh dan saya inisiatif langsung mengambilkannya dan teman saya
berkata “TERNYATA ORANG KRISTEN BAIK-BAIK YA”. Wow mendengar kata itu hatiku rasanya senang dan sedih dan
berkata memang TUHAN YESUS BAIK, Caranya Bekerja terkadang tidak bisa aku mengerti.

Diskriminasi yang saya dapatkan selama kuliah mengajarkan banyak hal terutama Relasiku dengan Tuhan karena setiap
hal sedih yang saya alami selalu ada Tangan Tuhan yang membantuku. Dengan segala perasaan dan air mata saya hanya
bisa datang mengadu kepadaNya menceritakan kepadaNya semua yang saya alami, dan kurang lebih 4 tahun saya kuliah
dikampus ini dan bisa lulus saya bisa mengatakan ONLY BY HIS GRACE.


