POKOK DOA UMUM JOY

1.

Bersyukur untuk dukungan alumni dan pendukung secara financial maupun
masukan opini untuk perkembangan persekutuan JOY. Doakan agar
Management Team diberi hikmat untuk mengelola keuangan dengan tepat
terutama terkait penjualan aset JOY.

2.

Doakan agar JOY menjadi komunitas yang ber-teachable spirit, yang mau
belajar dari dan diajar oleh Firman Tuhan.

3.

Doakan agar Mass Meeting team diberi kesegaran dan kreativitas untuk
mengembangkan pelayanan secara online sehingga JOY semakin memberi
dampak.

4.

Doakan

agar

Campus

Ministry

dan

HRD

dapat

bekerja

sama

mengembangkan kesempatan menjangkau mahasiswa di UAJY, UKDW, ITY
dan kampus-kampus sekitar.
5.

Doakan untuk kebutuhan Pekerja agar Tuhan menyediakan sesuai waktu dan
teman-teman yang terpanggil, memberanikan diri mengikuti kehendakNya.

6.

Doakan untuk semangat bermisi dan menjangkau seperti komitmen CMM
lalu

7.

Doakan untuk persiapan Easter

Senin, 23 Maret 2020
POKOK DOA JOYERS

Doakan buat pendidikan adik-adik
biar tetap semangat juga

Edis_CG Rista
Acil_CG Any
Besyukur buat pernyertaan Tuhan
dalam aktivitas saya sehari-hari boleh
dapat berjalan dengan lancar
Doakan untuk keluarga, kesehatan,
dan aktivitas mereka sehari- hari di
manapun mereka berada
Doakan untuk kesehatan, aktivitas
dan perkuliahan, untuk tugas-tugas
yang diberikan dapat selesai dengan
waktu yang di tentukan
Doakan untuk apa yang saya pelajari
boleh dapat dimengerti dengan baik
Doakan untuk keuangan biar saya
boleh memakai keuangan saya dengan
sebaik mungkin
Doakan juga untuk relasi dengan
orang-orang disekitar biar baik
adanya Terutama dengan Tuhan

Bersyukur buat kesehatan sampai hari
ini
Doakan buat kelancaran kerja skripsi.
Doakan buat kesehatan orang tua dan
adek
Doakan buat kesehatan pribadi
Doakan buat pekerjaan orang Tua
agar selalu di lancarkan

Anggie_CG Rista
Bersyukur berkat penyertaan Tuhan
sepanjang minggu ini
Doakan
untuk
kuliah,
semoga
semakin berhikmat untuk belajar dan
mengerjakan tugas
Doakan kesehatan, biar bisa menjaga
kesehatan
Doakan
untuk
pekerjaan
dan
kesehatan orang tua

Mezakh_CG Ani
Bersyukur
untuk
berkat
dan
penyertaan Tuhan sepanjang minggu
ini
Doakan untuk kuliah saya agar tetap
semangat dan tidak malas-malasan
Doakan untuk kecukupan keuangan
untuk kebutuhan sehari-hari

Yhuna_CG Ani
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan
untuk saya dan keluarga
Doakan buat kuliah biar tetap
semangat dalam mengerjakan tugastugas
Doakan buat kesehatan agar selalu
dalam lindungan Tuhan
Doakan buat pekerjaan orang tua dan
kesehatan biar Tuhan sertai selalu

Dwi_CG Rista
Bersyukur buat penyertaan Tuhan
sampai hari ini
Doakan buat kesehatan, sedang tidak
sehat dan kuping kanan sedang
bermasalah, doakan supaya segera
pulih kuping kanannya maupun
fisiknya dan bisa beraktivitas seperti
biasanya
Doakan buat Bapak dan Mama supaya
mereka sehat selalu dan Tuhan berkati
dan jagai mereka dalam pekerjaannya
ditengah maraknya covid_19
Doakan buat Kepi, Titut dan Bastian
supaya terus berhikmat dalam
menjaga kesehatannya

Angel_CG Rista
Bersyukur buat penyertaan Tuhan
sampai saat ini
Doakan keluarga dimanapun berada
biar terus dalam tuntunan dan
perlindungan Tuhan berikan kami
hikmat juga untuk menjaga kesehatan
Doakan study aku dan adik-adik biar
diberikan semangat dan hikmat biar
dapat menjalankan tiap kegiatan
dengan baik
Doakan pelayananku biar semangat
dan menjadi berkat

Anggy_CG Datu
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan
bagiku dan keluargaku sampai saat ini
Doakan buat relasiku dengan sesama
dan Tuhan
Doakan karna efek virus corona,
semoga kepastian wisuda bisa
ditentukan dan kesiapan dana untuk
keluarga yang ingin datang nantinya
Doakan kesehatan saya dan keluarga
agar terbebas dari segala macam
penyakit termasuk virus corona
Doakan buat rencana yang terbaik ke
depannya, diberikan oleh Tuhan

Puput_CG Rista
Bersyukur sampai saat ini masih di
beri kesehatan
Doakan untuk keluarga supaya di beri
kesehatan selalu
Doakan untuk Putri supaya bisa
menjalani kuliah online dengan baik,
supaya
mengerti
dan
bisa
mengerjakan tugas dengan baik
Doakan untuk segala rencana kegiatan
kedepan, supaya Tuhan selalu berkati
Doakan supaya Tuhan cepat pulihkan
Indonesia dari Corona ini

Yogi_CG Rista
Bersyukur untuk kasih setia dan
anugerah Tuhan
Doakan untuk keluarga di rumah
kiranya Tuhan senantiasa menuntun
mereka
Doakan untuk proses perkuliahan
Doakan untuk pribadi dan untuk
teman-teman sekalian
Doakan kiranya Tuhan menutup
bungkus kita dari serangaan virus
Corona
Doakan juga untuk organisasiorganisasi yang kita embankan

Echa_CG Datu
Bersyukur
atas karunia Tuhan
didalam hidupkku keluargaku dan
orang-orang disekitarku sampai saat
ini
Doakan untuk kesehatanku dan
keluargaku
Doakan untuk usaha dan pekerjaan
orang tuaku agar selalu lancar
Doakan untuk kuliahku kakaku juga
pendidikan saudaraku
Doakan untuk aku agar dapat
membagi waktu dengan baik
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan
Doakan untuk aku supaya lebih
banyak bersyukur
Doakan untuk teman dan sahabatku
Doakan untuk kotaku
Doakan untuk orang-orang kecil

Novita_CG Datu
Bersyukur berkat penyertaan Tuhan
bagiku dan keluargaku
Doakan untuk kesehatanku
Doakan untuk kesehatan kedua orang
tuaku dan kedua adikku
Doakan buat kesehatan dan study
kakakku
Doakan kuliahku dan study kedua
adikku

Doakan untuk dunia semoga virus
corona
dapat
pengobatannya
sehingga tidak memakan korban lagi
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan
dan sesama

Mikel_CG Datu
Bersyukur atas penyertaan Tuhan
buat saya
Doakan studi saya, ka Alfred dan adikadik saya
Doakan orangtua saya kesehatan dan
pekerjaan mereka
Doakan saya karna kepala saya sakit
sudah dua hari
Doakan relasi saya dengan teman dan
terlebih Tuhan

Yuyun_CG Datu
Bersyukur untuk pernyertaan Tuhan
sampai saat ini
Doakan untuk orangtua saya untk
kesehatan dan pekerjaannya.
Doakan untuk adik yang bersekolah
dan kakak saya yang sedang kerja,
semoga bisa membagi waktu dengan
baik dan selalu bersyukur
Doakan buat pembayaran uang
semester ini semoga dapat terbayar
tepat pada harinya
Doakan untuk studyku, supaya bisa
membagi waktu untuk belajar
Doakan relasi saya dengan Tuhan dan
sesama

Roby_CG Datu
Fiona_CG Datu
Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang
selalu baik
Bersyukur atas kesehatan yang
diberikan hingga saat ini
Doakan untuk kesehatan ku dan
keluarga
Doakan untuk UTS ku
Doakan
agar
kuliahku
selalu
dilancarkan
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan
dan sesama

Nia_CG Datu
Beryukur buat kasih karunia Tuhan
sampai saat ini
Doakan buat kesehatan keluarga di
Toraja, semoga sehat selalu
Doakan untuk kesehatan saya pribadi
Doakan untuk skripsi dan proses
wawancara ke kpp, semoga bisa
berjalan lancar
Doakan untuk relasi ku dengan
sesama, terlebih dengan Tuhan

Doakan untuk kesehatan ku untuk
bisa tetap fit
Doakan untuk rejeki orang tua dan
kesehatanku
Doakan untuk proses rekrutmen,
terutama hari senin aku mau
presentasi semoga hasilnya baik dan
bisa lolos
Doakan untuk studi adekku yang mau
UN dan pencarian jurusan kuliah yang
tepat

Rostori_CG Datu
Bersyukur hingga saat ini masih di
berikan napas kehidupan kekuatan
umur yang panjang
Doakan untuk kuliah ku biar lebih
rajin dan semangat
Doakan juga untuk kesehatan seluruh
keluarga orang tua
Doakan untuk pekerjaan dan usaha
biar selalu ada kemudahan dan
kelancaran
Doakan juga untuk relasiku dengan
Tuhan dan teman- teman atau orangorang di sekitar ku

Ance_CG Datu
Bersyukur untuk kasih Tuhan sampai
saat ini
Doakan untuk orang tua dengan
pekerjaan
Doakan untuk perkuliahan saya
Doakan untuk adik saya dengan
studinya
Doakan untuk kesehatan kami
sekeluarga
Doakan untuk relasi saya dengan
Tuhan dan orang-orang disekitar

Lani_CG Kris
Bersyukur berkat dan penyertaan
Tuhan sampai saat ini
Doakan buat kesehatanku dan
keluarga
Doakan untuk pekerjaan bapak agar
selalu diberkati
Doakan untuk komitmen yang
diambil agar tetap menjalankan

Doakan buat perkuliahanku yang
semakin banyak tugas , biar bisa
mengatur waktu dengan baik
Doakan buat komitmenku melayani di
JOY
Doakan buat relasi dengan Tuhan dan
sesama lebih baik lagi

Fanti_CG Kris
Bersyukur
buat
anugerah
dan
penyertaan Tuhan hingga saat ini
Doakan buat kesehatanku dan
keluarga biar tetap sehat dan dalam
lindungan Tuhan
Doakan agar bisa mengerjakan tugas
yang diberikan
Doakan untuk pekerjaan orang tua
biar tetap diberkati oleh Tuhan
Doakan agar aku bisa menjadi berkat
di manapun aku berada
Doakan buat relasiku dengan Tuhan
dan orang-orang di sekitar

Vida_CG Kris
Gabrel_CG Kris
Bersyukur buat berkat dan penyertaan
Tuhan sampai saat ini
Doakan buat perkuliahan ku biar lebih
semangat lagi dalam mengerjakan
tugas
Doakan buat manajemen waktu dan
keuangan
Doakan buat pekerjaan orangtua di
kampung biar tetap di berkati Tuhan
Doakan buat relasiku sama Tuhan dan
orang-orang sekitar biar lebih baik lagi

Shelda_CG Kris
Bersyukur buat berkat Tuhan dalam
hidupku
Doakan biar bisa jaga kesehatan
Doakan buat pekerjaan dan kesehatan
keluarga di Maluku

Bersyukur buat berkat Tuhan selama
ini
Doakan supaya bisa jaga kesehatan di
tengah bahaya virus korona
Doakan supaya bisa mengatur waktu
dan bisa tahan untuk tidak main hp
terus
Doakan buat mama dan nenek
dikampung supaya sehat selalu
Doakan supaya pekerjaan mama bisa
lancar
Doakan buat pemulihan kondisi di
Indonesia dan penyakit korona bisa
segera diatasi
Doakan supaya saya bisa lebih rajin
QT dan relasi sama Tuhan bisa lebih
dekat

Vina_CG Kris
Bersyukur buat kesehatanku dan
keluarga
Doakan semoga bisa berhikmat
mengatur waktu dan keuangan
Doakan semoga lebih rajin qt
Doakan semoga bisa ikut perkuliahan
online
dengan
baik
dan
mengumpulkan tugas tepat waktu
Doakan semoga orangtua selalu
diberkati dalam pekerjaannya

Megan_CG Master
Bersyukur untuk kesehatan sampai
hari ini dan dicukupkan dalam
kebutuhan sehari hari
Doakan untuk penyesuain kuliah
online mulai tanggal 23 maret agar
tetap bisa belajar dengan baik
Doakan untuk relasi dengan Ria agar
bisa menjadi berkat
Doakan
untuk
keluarga
di
Palangkaraya agar tetap sehat dan
menyesuaikan situasi saat ini terkait
Covid-19

Julita_CG Master
Bersyukur
buat
satu
tahun
pertambahan usia
Bersyukur karena Tuhan berikan
orang-orang baik dalam hidupku
Doakan supaya di umur yang baru
bisa menjadi berkat bagi orang lain
Doakan semoga aku bisa semakin
dewasa dalam iman terutama relasi
dengan Tuhan lebih akrab dan lebih
peka terhadap suara-Nya dan dewasa
dalam pikiran
Doakan buat perkuliahan terutama
Thesis
semoga
dilancarkan
pengerjaanya dan dapat dosen yang
baik
Doakan buat kesehatan Bapak,
Mamak, Tryaka dan terkhusus Bang

Julis dalam pekerjaanya biar Tuhan
jaga selalu
Doakan buat Indonesia dan dunia
semoga Virus Corona cepat teratasi

Nia_CG Master
Bersyukur buat kesehatan yang Tuhan
berikan sampe hari ini
Doakan buat berhikmat tetap menjaga
kesehatan dan tetap betah di rumah
selama kondisi saat ini
Doakan buat kuliah dan sekolah adekadekku
Doakan buat waktu ujian yang tepat,
sepertinya akan diundur karna terkait
virus korona

Selasa, 24 Maret 2020
POKOK DOA KHUSUS

HRD
Igin_Direktur JOY
Doakan untuk kesehatan kami dua,
untuk Igin supaya tetap fit dan
fabulous, untuk Pak Daud yang bahu
kirinya sakit biar proses pemulihan
selama difisioterapi di sini
Doakan ByungHyun dalam masa
"libur corona" supaya bisa produktif
training
Doakan supaya dapat penerbangan
pulang ke Jogja (Garuda cancel
penerbangan), dan supaya bisa dapat
surat sehat

Try_Student Staff PartTime
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan
diberi kecukupan sehari-hari
Doakan agar aku dan keluargaku
diberi hikmat untuk terus menjaga
kesehatan dan kebersihan disituasi ini
Doakan agar aku lebih bertanggung
jawab dalam study dan pelayanan di
JOY

Rabu, 25 Maret 2020
POKOK DOA KHUSUS
CMD
Doakan untuk cg yang sementara off
supaya teman-teman tetap semangat
dalam relasi dengan Tuhan
Doakan agar Tuhan kirimkan temanteman baru dan joyer semangat
menjangkau
Doakan untuk penyelesaian bahan joy
issue

Riana_Kadep CMD
Doakan untuk terus pemulihan hati
buatku dan keluarga. Khususnya
kesehatan papa dan mama yang agak
menurun, biar Tuhan memulihkan
dan aku juga tenang karena tidak ada
di dekat dengan mereka
Doakan karena batal ke malang,
supaya aku terus berjuang untuk
tesisku dan relasi dengan dosen
pembimbing
Doakan
untuk
hikmat
dalam
pelayanan terutama dalam masa off
ini
Doakan untuk kesehatanku untuk cek
up minggu depan, biar trombosit dan
hbku aman

Ria_Staf CMD
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan
dan bisa melalui seminggu kemarin
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan
memberkati relasi Ria dan Megan
sampai saat ini, doakan agar kami
terus berkomitmen ketahap yang
lebih lagi
Doakan agar untuk kesehatan dan
kondisi fisik ria dan keluarga dan

orang-orang terkasih agar tetap baik
ditengah-tengah situasi penyebaran
virus corona
Doakan agar tetap semangat melayani
teman-teman meskipun jarak jauh
(online)
Doakan agar situasi dunia segera
normal kembali khususnya Indonesia
selalu dalam lindungan Tuhan

POKOK DOA LEADER
Ani_CG leader
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan
sepanjang minggu ini
Doakan agar covid-19 segera berlalu
dan kami segera diwisuda
Doakan untuk kakak yang sedang tes
cpns, semoga Tuhan berkehendak
Doakan agar Tuhan memampukan
saya dalam menentukan pilihan
terbaik setelah wisuda nanti

Rista_CG Leader
Bersyukur karna penyertaan Tuhan
selama ini masih boleh di beri
kesehatan kepada keluarga dan saya
Doakan semoga keluarga dan saya
tetap berhikmat menjaga kesehatan
ditengah maraknya covid _ 19
Doakan semoga Else bisa semangat
mengerjakan tugas-tugas onlinenya
Doakan teman-teman cg terus
berhikmat dalam menjaga kesehatan
dan semangat mengerjakan tugas
online

Datu_CG Leader
Bersyukur untuk pernyertaan Tuhan
sampai saat ini
Bersyukur untuk kelahiran anak
pertama dari Om dan Tanteku

Doakan untuk orangtuaku untuk
kesehatan dan pekerjaan mereka.
Doakan untuk adek dan abang ku yang
sedang kuliah sambil kerja, mudahmudahan bisa berhikmat dalam
membagi waktu
Doakan untuk studyku, supaya tidak
malas cek situs kuliah
Doakan relasi ku dengan Tuhan dan
sesama

Kris_CG Leader
Bersyukur
untuk
berkat
dan
penyertaan tuhan sepanjang minggu
ini
Doakan
agar
tetap
produktif
mengikuti kuliah online
Doakan kebutuhan dana untuk bayar
sks agar dicukupkan
Doakan agar bisa mengatur waktu dan
keuanganku dengan baik
Doakan pelayananku di cellgroup
maupun di ministry agar jadi berkat
Doakan relasiku dengan Tuhan agar
lebih intim lagi
Doakan pekerjaan orangtua agar
senantiasa di berkati
Doakan agar bisa menjangkau orang
baru secara khusus di kampus
Atmajaya
Doakan pertumbuhan iman dan
komitmen anak cg

Kamis, 26 Maret 2020
POKOK DOA KHUSUS
Management
Doakan agar dana staff bulan ini dapat
tercukupi

Oya_Calon Staff Management
Doakan agar Tuhan pulihkan keluarga
ku

Jum’at, 27 Maret 2020
Geti_Staff MMD

POKOK DOA KHUSUS
MMD
Doakan untuk koordinasi dan segala
perubahan rencana kegiatan Mass
Meeting selama sebulan ke depan
karena situasi Covid-19
Doakan untuk regenerasi di ministryministry, supaya ada orang-orang
baru
Doakan supaya staff pendamping
diberi hikmat dan kreativitas dalam
mendampingi ministry, serta transfer
ilmu bisa berjalan dengan baik

Presti_Kadep MMD
Doakan untuk kesehatan, untuk masa
pemulihan setelah flu cukup lama
Doakan supaya tetap bisa produktif
selama dua minggu ke depan dan
tetap
diberikan
hikmat
dalam
pelayanan
Doakan untuk Wuri dalam pengerjaan
tesisnya, karena kampus di off kan
hingga akhir semester, jadi hanya bisa
bimbingan jarak jauh
Doakan untuk kesehatan orang tua
dan nenekku di Pontianak, agar selalu
diberi perlindungan oleh Tuhan

Bersyukur masih diberikan kesehatan
oleh Tuhan
Doakan agar semua keluarga tetap
sehat
Doakan agar diberikan hikmat dalam
melayani teman-teman

Gloria_Staff MMD
Doakan untuk kesehatanku, lagi gak
enak badan, badannya berasa mau
meriang dan kepala pusing
Doakan agar keluargaku selalu dalam
lindungan Tuhan
Doakan untuk kebutuhan bulan ini
dapat tercukupi

POKOK DOA LEADER
Zerah_Dance Ministry
Bersyukur buat penyertaan Tuhan
seminggu ini
Doakan buat kesehatan keluarga
dirumah
Doakan buat kondisiku yang kurang
fit, biar berhikmat jaga kesehatan
Doakan pengerjaan tugas-tugas biar
tidak malas

Quote

Seperti kamu menikmati hujan dibulan desember, seperti kamu menikmati aroma
tanah basah nya begitu juga nikmatilah setiap proses yang terjadi dalam hidupmu.
Lalui prosesmu dan jangan lari.
Itu akan membuatmu jadi pribadi yang lebih kuat, tahan banting dan lebih baik lagi.
Satu lagi, selalu bersyukur
_
Try Xys Petonengan

