
P O K O K  D O A

U M U M

Bersyukur untuk dukungan alumni dan
pendukung. Doakan untuk relasi dengan
mereka
Bersyukur ada 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 Desember (CG online, RAT)
Doakan  untuk  persiapan  J-Nite  tanggal 11
desember (mas  Irawan  sebagai  Pembicara,
mba  Riana sebagai ketua panitia)
Doakan untuk rencana-rencana di manajemen
(pembelian mobil )
Doakan untuk joyer tetap setia dalam relasi
dengan Tuhan
Doakan untuk pengurusan yayasan oleh board 



POKOK DOA JOYER
Senin, 7 Desember 2020

Berdoa buat keluarga, semoga selalu dalam lindungan Tuhan
Berdoa buat study saya srmoga selalu semangat walaupun dalam situasi pandemi
Berdoa juga semoga saya semangat untuk mencari judul tugas akhir saya

Bersyukur untuk hari ini 
Doakan kesehatan 
Doakan untuk perkuliahan dan tugas biar cepat di selesaikan
Doakan untuk kesehatan keluarga

Bersyukur buat penyertaan Tuhan pada kami sekeluarga 
Bersyukur mama sudah baikan, doakan proses pemulihan selanjutnya, supaya mama
bisa beraktivitas seperti biasa kembali
Doakan buat bapak, Kepi dan Bastian di curup supaya sehat selalu dan dijauhkan dari
segala virus maupun penyakit 
Doakan untuk masyarakat di Curup, supaya pada berhikmat untuk saling menjaga satu
sama lain dan disiplin mengikuti protokol covid 
Doakan buatku dan Natalia supaya berhikmat jaga kesehatan dan tetap semangat
dalam mencari pekerjaan

Bersyukur buat berkat penyertaan Tuhan sampai hari ini
Doakan untuk kesehatan orang tua dan pekerjaan mereka menjadi berkat
Doakan untuk kesehatanku yang sedang batuk biar dipulihkan
Doakan untuk managemen waktu dan keuangan dengan benar 
Doakan untuk pengerjaan proposal biar bisa semangat dan dilancarkan
Doakan relasi dengan Tuhan lebih intim dan relasi dengan sesama lebih baik

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini
Bersyukur untuk kesehatanku
Bersyukur sudah bisa menyelesaikan UTS. Semoga mendapatkan hasil yang baik
Berdoa buat praktikumku saat ini semoga berjalan dengan baik dan lancar
Berdoa untuk setiap tanggung jawab yang diberikan, semoga bisa memegangnya
dengan baik
Berdoa buat relasiku, sama orang-orang di sekelilingku, terlebih relasi dengan Tuhan
Berdoa buat kesehatan ibu dan papa di rumah, kesehatanku dan kak Edis di Jogja.
Semoga desember selalu memberikan hari-hari baiknya
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POKOK DOA JOYER
Senin, 7 Desember 2020

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 dan selesai
sesuai target
Doakan untuk relasiku dengan sesama terlebih dengan Tuhan

Bersyukur masih diberikan kesehatan sekeluarga sampai hari ini
Bersyukur Tuhan selalu menguatkan dalam setiap pergumulanku
Doakan untuk abangku yang saat ini masih dirawat di RS Bhayangkara, supaya Tuhan
pulihkan dan angkat sakit penyakitnya dan dicukupkan semua kebutuhan biaya
pengobatannya
Doakan untuk kedua orang tuaku, kedua kakak dan abangku supaya lebih berhikmat
menjaga kesehatan
Doakan untuk aku juga perkuliahanku supaya aku bisa mengikuti setiap prosesnya dan
tetap semangat untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawabku
Doakan untuk relasiku kepada sesamaku agar dapat berdamai dan bisa saling
membangun satu sama lain
Doakan relasiku dengan Tuhan agar lebih erat lagi melalui Quiet Timeku

Bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga saat ini
Doakan kesehatan aku, soalnya lagi ga merasa sehat
Doakan semoga waktu rapid-test nanti hasilnya non reaktif
Doakan juga hari sabtu pagi aku pulang ke kupang, semoga sampai dengan selamat
sentosa dan terhindar dari covid

Bersyukur karena tetap sehat ditengah situasi sekarang ini 
Doakan buat UAS saya minggu ini agar lancar karena banyak deadline 
Doakan buat adikku 3 yang dalam persiapan seminar
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POKOK DOA JOYER
Senin, 7 Desember 2020

Berdoa untuk studi semoga lancar
Berdoa untuk orang tua semoga selalu dalam lindungan Tuhan
Berdoa untuk studi adik-adik
Berdoa untuk kesehatan Oga dan juga keluarga semoga selalu terjaga
Berdoa untuk relasi dengan Tuhan dan juga sesama

Bersyukur buat kebaikan Tuhan
Bersyukur buat Berkat Tuhan
Doakan buat kesehatan
Doakan buat semangat mengerjakan tesis
Doakan buat hikmat membagi waktu

Bersyukur atas berkat pnyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan untuk KP, semoga dapat berjalan dengan lancar
Doakan untuk kuliah, dan seminar proposal yang sudah mendekati deadline biar bisa
berjalan dengan baik dan lancar 
Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orang tua, agar Tuhan selalu menyertai mereka
Doakan agar tetap berhikmat menjaga diri ditengah pandemi, dan semoga setiap
orang-orang dapat berhikmat juga dalam keadaan yang belum stabil ini
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan biar semakin intim dan tidak menjadi batu
sandungan untuk diriku

Bersyukur bisa diberi kesehatan hingga saat ini
Doakan untuk proses pencarian kerja dan diberi semangat
Doakan agar bisa memanfaatkan waktu yang ada secara produktif
Doakan buat hikmat dalam mengatur keuangan

Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam minggu ini
Doakan buat kesehatan pribadi juga keluargaku
Doakan agar berhikmat menyelesaikan masalah dalam pengerjaan skripsiku
Doakan untuk adikku dalam studinya
Doakan buat kelancaran pekerjaan orang tua
Doakan agar aku semakin menjaga relasi yang baik dengan Tuhan juga dengan orang-
orang disekitarku
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POKOK DOA JOYER
Senin, 7 Desember 2020

Bersyukur untuk kebaikan dan kesehatan dari Tuhan sampai hari ini
Doakan untuk semangat mengerjakan tugas setiap hari dan terjadwal
Doakan untuk ujian seminar magang dan seminar pratesis
Doakan untuk hasil penelitian magang bisa di lanjutkan ke publikasi
Doakan untuk keluarga di Palangkaraya agar sehat selalu

Megan_CG Master

POKOK DOA HRD

Selasa, 8 Desember 2020

Doakan untuk kebutuhan fulltime staf, doakan dalam periode pendaftaran staf ini ada
yang mendaftar
Doakan untuk menentukan dan mencari pengajar untuk pelatihan staf

HRD

POKOK DOA CMD
Rabu, 9 Desember 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

CMD



POKOK DOA KHUSUS
Rabu, 9 Desember 2020

Bersyukur bakteri di urine sudah hilang dan hasil trombosit dan hb ku aman
Doakan untuk kadar kolestorol yg agak tinggi sedikit dr batas normal, biar aku diberi
hikmat mengatur pola makanku
Doakan untuk segala urusan di kampus bisa segera beres dan aku sabar dalam
prosesnya
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 keadaan dunia dengan adanya virus corona

Mengucap syukur sampai saat ini Tuhan masih pelihara aku & keluarga
Doakan agar Tuhan cukupkan biaya untuk pulang ke Toraja
Doakan untuk pelayananku agar menjadi berkat bagi mahasiswa
khususnya untuk cg-cg yang kudampingi

Bersyukur untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan
Doakan untuk hikmat dan kesabaran 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 persekutuan
JOY
Doakan agar aku terus semangat untuk memperlengkapi diri dengan mempelajari hal-
hal baru khususnya dalam pelayanan di JOY
Doakan untuk Ibuku dan kakakku dan saya agar senantiasa sehat selalu khususnya
dalam masa pandemi ini
Doakan untuk pekerjaan dan usaha ibuku & kakakku berjalan lancar dan kakakku terus
semangat menjalankannya
Doakan untuk kecukupan dana rencana pulang ke Sulawesi bulan desember
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POKOK DOA LEADER
Rabu, 9 Desember 2020

Bersyukur untuk berkat Tuhan dalam sepanjang minggu ini
Doakan untuk perjuangan skripsiku agar dapat terselesaikan dengan baik
Doakan untuk dosen pembibingku agar di beri kesehatan dan kesabaran menghadapi
mahasiswa-mahasiswanya
Doakan untuk kesehatan pribadi yang lagi kurang fit

Bersyukur masih tetap merasakan penyertaan Tuhan 
Doakan untuk studiku dari semua tugas-tugas bisa dikerjakan dengan baik
Doakan KP untuk semua laporan dikerjakan dengan baik dan hasilnya juga aman
Doakan rezeki keluarga dan supaya dicukupkan ekonominya
Doakan kesehatan fisik dan mental tetap baik-baik
Doakan tetap bijak dalam berelasi dengan sekitar
Doakan relasi dengan Tuhan melalui doa dan Qt

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk persiapan perkuliahan minggu depan agar selalu lancar
Doakan studi adik-adik agar selalu lancar
Doakan untuk kesehatan saya dan keluarga agar selalu sehat
Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan agar tetap terjaga melalui QT

Bersyukur untuk setiap penyertaan dan berkat Tuhan dalam keluarga kami sampai saat
ini
Doakan biar orang tua, kedua adik dan saya senantiasa diberi kesehatan dan selalu
menjadi berkat buat orang
Doakan buat Else  biar selalu semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan bisa
segera mendapat tempat yang sesuai buat kerjakan skripsinya nanti
Doakan semoga anak cg baik leader, rim inti dan anggotanya selalu punya comitmen
dan tanggungjawab dalam cg semoga semakin banyak lagi  jiwa-jiwa baru yang mau
bergabung di cg

Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan untuk persiapan UAS minggu depan
Doakan kebutuhan dana kuliahku agar dicukupkan
Doakan agar berhikmat mengatur waktu dan keuanganku
Doakan kesiapan hatiku untuk melayani di JOY Night
Doakan cg Kris agar ada orang baru secara khusus dari kampus Atmajaya
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POKOK DOA LEADER
Rabu, 9 Desember 2020

Bersyukur untuk berkat dan pernyertaan Tuhan sampai hari ini
Doakan untuk orangtuaku untk kesehatan dan pekerjaan mereka
Doakan untuk proses skripsiku, mudah-mudahan bisa lebih rajin dan bisa melawan rasa
malas
Doakan untuk adek dan abang ku yang sedang kuliah sambil kerja
Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama

Datu_CG Leader

 

POKOK DOA MANAGEMENT
Kamis, 10 Desember 2020

Bersyukur untuk para alumni dan pendukung yang tetap setia mendukung JOY sampai
saat ini
Doakan kebutuhan bulan ini dapat tetap cukup
Doakan Oya dan Roby agar bisa bekerja sama dengan baik
Bersyukur mobil sudah terjual. Doakan proses pembelian mobil baru dan pengurusannya
bisa berjalan dengan lancar
Doakan bapak dan ibu Sugeng dalam kesehatan  mereka agar berhikmat jaga
kesehatan dan Tuhan pulihkan sakit yang dialami

Manajement

 

POKOK DOA KHUSUS
Jumat, 11 Desember 2020

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

Geti_Staff Media

 



POKOK DOA KHUSUS
Jumat, 11 Desember 2020

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

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 tahu
pekerjaan apa yang tepat buatku
Doakan untuk pinggang masih sering sakit, supaya benar-benar pulih
Doakan pengurusan STNK di Lampung, supaya tidak dipersulit dan bisa selesai bulan ini
Doakan untuk pelayanan di manajemen supaya berhikmat melakukan pekerjaan
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Hai, perkenalkan nama aku Awi.
Akhir-akhir ini aku sedang belajar tentang mengasihi. Aku cukup familiar dengan
kata ini, ditambah lagi budaya JOY membantu aku untuk mengasihi sesama.
Herannya, saat aku merenungkan kembali dan membaca perintah Tuhan tentang
mengasihi, aku tetap saja menemukan hal baru tentang mengasihi.

Kali ini aku menemukan bahwa mengasihi bukan hanya rela memberi atau rela
berkorban, tapi mengasihi juga berarti mau menerima kekurangan tanpa
memberikan penghakiman serta rela mengampuni. 

Aku belajar dari pengorbanan Yesus di kayu salib, sekalipun aku sudah berdosa,
Ketika aku jatuh kedalam dosa kemudian berusaha kembali, aku merasakan Tuhan
tetap menerima dengan tangan terbuka. Beberapa waktu terakhir aku dihadapkan
dengan kondisi dimana orang yang aku percaya mengecewakan aku. Kecewa
memunculkan sakit hati, dan sakit hati berpotensi ingin melukai (membalas
dendam/ marah/ ingin melampiaskan dengan hal-hal buruk lain).

Tapi ketika aku merenungkan cara Tuhan mengasihi aku, aku disadarkan bahwa
kasih tuhan itu MELIMPAH, TUMPAH dalam kehidupan aku. Jika Tuhan yang aku sering
sakiti mau mengampuni dan menerima aku, siapakah aku yang malah menyimpan
dendam ketika sesamaku melukai aku. 

Aku belajar bahwa mengasihi juga berarti berdamai mengakui luka dan berusaha
menyembuhkannya. Aku merasa ada banyak hal didalam hidup yang sebaik
apapun itu, pada satu titik akan membuat kecewa, tapi Tuhan tidak akan pernah
membuat kecewa.

Sebaliknya lewat pengalaman dilukai, dikecewakan, aku jadi belajar dan semakin
memaknai seberapa besar kasih karunia yang Tuhan berikan untuk aku ketika Dia
mati dikayu salib. Ada pemahaman baru yang Tuhan berikan lewat yang aku alami,
aku juga jadi belajar melihat sesamaku, orang-orang terdekatku dengan kasih, dan
berusaha melihat sesamaku sebagaimana Tuhan melihat mereka, yakni sebagai
pribadi yang layak atas kasih-Nya.

Kepada teman-teman yang sedang berjuang untuk mengampuni atau mengasihi,
aku percaya Tuhan sedang membentuk dan menunjukkan pemahaman baru
dalam kehidupan teman-teman, bahkan mungkin Tuhan sedang mempersiapkan
teman-teman untuk melakukan perkara besar bagi kemuliaan nama Tuhan.
Salam JOY Spirit!

Arti Mengasihi


