
POKOK DOA UMUM JOY 

Œ 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

� Doakan agar JOY menjadi komunitas yang berteachable 
spirit, yang mau belajar dari dan diajar oleh Firman Tuhan

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

� Doakan agar Campus Ministry dan HRD dapat bekerja sama 
mengembangkan kesempatan menjangkau mahasiswa di 
UAJY, UKDW, ITY dan kampus-kampus sekitar

� Doakan agar masa-masa off akibat corona virus ini bisa 
dipakai oleh JOY untuk melayani secara kreatif dan online 
baik dalam bentuk CG, pelatihan maupun ministry

‘ Doakan agar JOYer tetap setia berjuangmembangun relasi 
pribadi dengan Allah lewat Quiet time setiap hari



Oga_CG Ifon

Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini

Ä Doakan untuk keluarga semoga selalu dalam lindungan Tuhan

Ä Doakan untuk study saya

Ä Doakan semoga saya dan adik Inyo dan Mita tetap sehat

Ä Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan dan juga sesama

Mezakh_CG Ani

Ä Bersyukur untuk berkat Tuhan selama masa quarantine ini

Ä Doakan untuk saya bisa mengikuti ujian dengan baik

Ä Doakan untuk orang tua dan keluarga di kampung agar 

mereka baik-baik saja

Acil_CG Ani

Ä Bersyukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam 

minggu ini

Ä Doakan untuk keluarga, kesehatan dan aktivitas sehari-hari 

boleh dapat berjalan dengan lancar 

Ä Doakan untuk relasi saya dengan orang-orang sekitar biar baik 

adanya

Maria_CG Ani 

Ä Bersyukur untuk penyertaan  Tuhan  selama ini buat keluarga 

saya  

Ä Doakan saya supaya bisa mengerjakan ujian online dengan 

baik 

Ä Doakan keluarga saya supaya mereka tetap sehat selau

Dian_CG Gian

Ä Bersyukur atas penyertaan Tuhan disepanjang hidup ku

Ä Bersyukur karena pernapasan aku udah kembali normal, cuma 

tenggorokan aja yang sakit

Ä Doakan semoga tubuh ku sehat bugar dan terhindar dari sakit 

penyakit terlebih Covid-19

Ä Doakan agar aku dapat menyelesaikan isolasi mandiri dengan 

baik dan aman

Ä Doakan relasi ku bersama Tuhan melalui QT

Ä Doakan Oma ku juga semoga sehat selalu karena aku dirumah 

sama oma ku, terlebih beliau hipertensi, Jadi sempat khawatir 

waktu kemarin-kemarin aku gak enak badan dan seperti mau 

batuk terus napas ku tidak seperti biasa (bukan khawatir aja 

tapi takut wkwk)

Ä Doakan orang tua ku juga agar selalu menjaga kesehatan 

mereka

Ine_CG Gian

Ä Bersyukur untuk berkat, penyertaan dan kasih setia Tuhan

Ä Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama khususnya dengan 

Kaka

Ä Doakan agar tidak terlalu malas, agar lebih hemat

Ä Doakan agar lebih bisa menahan diri untuk tidak keluar kost 

untuk hal yang tidak penting

Ä Doakan agar lebih tulus dalam bertindak

Ä Doakan kesehatan kaka, orang tua dan kita semua

Ä Doakan pola hidup yang sedang kurang baik

Ä Doakan agar wabah Covid-19 segera selesai

Ance_CG Datu

Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini

Ä Doakan untuk kedua orang tua dengan tugas dan pekerjaan 

mereka

Ä Doakan untuk kesehatan saya dan keluarga saya

Ä Doakan untuk perkuliahan saya

Ä Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan dan orang-orang 

disekitar

Mikel_CG Datu

Ä Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini 

Ä Doakan studi saya, Ka Alfred dan adik-adik saya 

Ä Doakan orang tua saya pekerjaan mereka dan kesehatan 

mereka 

Ä Doakan ka Alfred dalam pekerjaannya 

Ä Doakan teman-teman yang selalu membantu saya biar Tuhan 

selalu memberkati mereka 

Ä Doakan relasi saya dengan sesama terlebih Tuhan

Yuyun_CG Datu

Ä Bersyukur untuk pernyertaan Tuhan sampai saat ini

Ä Doakan untuk orangtua saya untuk kesehatan dan 

pekerjaannya

Ä Doakan untuk Adik yang bersekolah dan Kakak saya yang 

sedang kerja, semoga bisa membagi waktu dengan baik dan 

selalu bersyukur

Ä Doakan untuk kakak saya yang sekarang berulang tahun, 

semoga selalu diberkati Tuhan

Ä Doakan untuk studyku, supaya bisa membagi waktu untuk 

belajar dan untuk hasil UTS ini juga

Ä Doakan untuk Indonesia supaya lekas pulih dari wabah corona

Ä Doakan relasi saya dengan Tuhan dan sesama

Karlos_CG Datu

Ä Bersyukur untuk tambahan 1 tahun lagi umur yang Tuhan 

berikan

Ä Doakan semoga bisa jadi pribadi yang lebih dewasa dan 

tenang dalam menyikapi setiap masalah dan persoalan hidup

Ä Doakan untuk pekerjaan, semoga dilancarkan

Ä Doakan untuk kesehatan saya sama keluarga juga

Vera _CG Master

Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan

Ä Doakan untuk kesehatan orangtua dan keluarga biar selalu 

sehat

Ä Doakan untuk study biar bisa berhikmat mengerjakan tugas 

dan belajar 

Ä Doakan ku untuk menjaga kebersihan dan kesehatan

POKOK DOA JOYERS

SENIN, 27 APRIL 2020



Julita_CG Master

Ä Bersyukur buat kesehatan dan penyertaan Tuhan

Ä Bersyukur buat pertambahan 1 tahun usia Bapak kemarin 

tanggal 17 april 

Ä Doakan buat kesehatan Bapak dan Mamak, Tryaka sama 

Abang

Ä Doakan buat hikmat dalam studi mengerjakan proposal diberi 

kemampuan

Ä Doakan buat pekerjaan Bang Julis

Megan_CG Master

Ä Bersyukur untuk kecukupan dan kesehatan sampai hari ini

Ä Doakan untuk tetap fit 

Ä Doakan untuk semangat mengerjakan tugas yang semakin 

kompleks karena sudah mau dekat UAS

Ä Doakan untuk keluarga di Palangkaraya

POKOK DOA JOYERS

SENIN, 27 APRIL 2020



HRD

Ä Berdoa untuk setiap rencana pelayanan baik pelatihan calon 

staf, pelatihan joyers, workshop-workshop yang diadakan agar 

kita diberi hikmat dan dituntun Tuhan untuk apa yang akan kita 

lakukan dalam pelayanan dibagian HRD

Igin_Direktur

Ä Bersyukur bahan Kak Riana memberi warna di CG Online

Ä Bersyukur kesehatan Ibu Mertuaku dan Pak Daud sudah 

semakin pulih 

Ä Doakan kesehatan Igin di cuaca panas dingin ini biar bisa 

menyesuaikan dengan baik terutama karena kami keliling Korea

Ä Doakan agar berhikmat mengelola waktu terutama untuk karena 

perbedaan waktu 2 jam supaya bisa atur waktu cg dan waktu 

tidur

Ä

Try_ Student Staff PartTime

Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan diberi kecukupan sehari-

hari

Ä Doakan agar aku dan keluargaku diberi hikmat untuk terus 

menjaga kesehatan dan kebersihan disituasi ini

Ä Doakan agar pandemi corona segera berlalu

POKOK DOA KHUSUS

SELASA, 28 APRIL 2020



CMD

Ä B e r s y u k u r  c g  o n l i n e  s u d a h 

berlangsung, doakan untuk dapat 

menemukan bentuk dan bahan yang 

tepat untuk cg  online

Ä Doakan supaya teman-teman tetap 

semangat dalam relasi dengan Tuhan 

dalam QT

Ä Doakan agar Tuhan kirimkan teman-

teman baru dan joyer semangat 

menjangkau

Ä Doakan untuk penyelesaian bahan joy 

issue

Riana_Kadep CMD

Ä Bersyukur untuk kekuatan yang terus 

Allah berikan lewat QT

Ä Doakan untuk pengurusan surat-surat 

Kakak ku (bpkb,asuransi), biar diberi 

kelancaran dalam pengurusannya

Ä Doakan agar bab 3/bab teologiku 

segera di revisi dari dosen

Ä D o a k a n  u n t u k  h i k m a t  d a l a m 

pelayanan terutama dalam masa 

corona

Ä Doakan untuk kontrol minggu depan 

biar Tuhan sertai terutama harus 

berada di kerumunan rumah sakit

Ä Doakan untuk keadaan dunia dengan 

adanya virus corona, biar segera 

berlalu

Ria_Staf CMD

Ä Bersyukur untuk kesehatan dan 

pemeliharaan Tuhan untukku dan 

keluarga, doakan agar kami dijauhkan 

dari virus corona dan dari sakit-sakit 

yang lain

Ä Bersyukur bahan dari Mbak Ri bisa 

membantu teman-teman cell group 

untuk terbuka (mereka senang sekali)

Ä Doakan agar berhikmat dalam 

pelayanan online ini dan semangat 

follow up teman-teman agar mereka 

tidak meninggalkan quiet time

Ä Doakan untuk pekerjaan Ibuku dan 

Kakakku agar mereka terus semangat 

dan bekerja dengan sepenuh hati

Ä Doakan untuk Megan dalam kuliah 

onlinenya agar dia tidak stress dan 

bisa menyelesaikan tugas dengan baik 

dan tepat waktu

POKOK DOA KHUSUS

RABU, 29 APRIL 2020

POKOK DOA LEADER

Datu_CG Leader

Ä Bersyukur untuk pernyertaan Tuhan sampai saat ini

Ä Bersyukur juga untuk pertambahan umur untuk Mamaku, 

mudah-mudahan bisa lebih bijaksana dan berhikmat dalam 

segala hal

Ä Doakan untuk orangtuaku untuk kesehatan dan pekerjaan 

mereka terutama untuk Bapak ku yang masih bekerja di tengah 

pendemi ini

Ä Doakan untuk Adek dan Abang ku yang sedang kuliah sambil 

kerja

Ä Doakan untuk studyku, supaya semangat kuliah walaupun daring 

dan semangat buat mengerjakan tugas

Ä Doakan relasi ku dengan Tuhan dan sesama

Ä Doakan untuk Indonesia dan semua negara yang saat ini 

bergumul dengan Covid-19, mudah-mudahan kita bisa saling 

menguatkan

Ifon_CG Leader

Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini

Ä Doakan untuk studi saya tetap lancar dan tetap semangat dalam 

mengerjakan setiap tugas

Ä Doakan untuk studi adik Fanti, Sri dan Herni agar tetap lancar

Ä Doakan kesehatan saya dan keluarga agar selalu sehat

Ä Doakan untuk berkat buat keluarga agar selalu dicukupkan 

Ä Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan agar tetap terjaga 

melalui QT

Ani_CG Leader

Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat saya dan keluarga

Ä Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu datang lewat 

teman-teman

Ä Doakan biar keadaan di NTT tidak terlalu parah biar saya bisa 

balik awal bulan

Ä Doakan buat lamaran kerja yang sudah saya masukan, biarlah 

rencana Tuhan yang terjadi

Gian_CG Leader

Ä Bersyuhkur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup ini dimasa 

social distancing dan dimasa karantina yang sudah berlalu

Ä Doakan untuk kehidupan keluarga untuk selalu sehat dan terus 

dalam perlindungan tangan Tuhan

Ä Doakan untuk proses penggarapan skripsi agar diberikan 

semangat dan hikmat dalam mengerjakannya

Ä Doakan untuk relasi pacaran bersama Tiur agar terus baik-baik 

saja

Ä Doakan untuk pelayananku di cellgroup agar dapat bisa lebih 

maksimal untuk menjangkau teman-teman

Ä Doakan untuk aku dalam membangun relasi bersama Tuhan agar 

tetap lancar dalam saat teduh



POKOK DOA KHUSUS

KAMIS, 30 APRIL 2020

Management Departement

Ä Bersyukur Tuhan cukupkan Kakak-kakak staff untuk 

#joypeduli pembagian bahan makanan ke JOYer kemarin, 

doakan untuk rencana kelanjutannya di bulan Mei

Ä Doakan hikmat mengelola keuangan di masa sulit corona 

ini

Ä Doakan agar Tuhan terus memberi kesehatan kepada Pak 

Sugeng di masa-masa ini

Oya_Calon Staff Management

Ä Bersyukur karena masih tetap produktif dalam menjalani 

aktivitas dalam kondisi seperti ini

Ä Doakan aku tetap semangat belajar dan mengerjakan 

tugas-tugas pelatihan ku

Ä Doakan keluarga ku agar selalu dalam lindungan Tuhan, 

khususnya Bapak dan Kakak ku yang harus tetap bekerja 

dalam situasi seperti ini, doakan mereka selalu dalam 

lindungan Tuhan



POKOK DOA KHUSUS

JU’MAT, 01 MEI 2020

MMD

Ä Bersyukur teman-teman JOYer masih tetap lancar untuk 

ikut ministry secara online

Ä Doakan untuk koordinasi dan segala perubahan rencana 

kegiatan Mass Meeting ke depan karena situasi Covid-19

Ä Doakan supaya staff pendamping diberi hikmat dan 

kreativitas dalam mendampingi ministry 

Ä Doakan supaya JOYer tetap semangat dan tidak stress di 

masa karantina ini

Presti_Kadep MMD

Ä Bersyukur buat kesehatan dan segala kecukupan yang 

Allah berikan untukku

Ä Doakan supaya tetap bisa produktif dan

Ä Doakan supaya tetap diberikan hikmat dalam pelayanan 

dan pendampingan walaupun cuma bisa via online

Ä Doakan untuk Wuri tetap semangat dalam pengerjaan 

tesisnya, ada beberapa perubahan di variable penelitiannya

Ä Doakan untuk kesehatan Mamaku, karena harus bolak-

balik tempat kerja yang cukup jauh setiap hari

Geti_Staff MMD

Ä Bersyukur masih diberikan kesehatan sampai hari ini

Ä Doakan agar semua keluarga dan kerabat tetap dalam 

lingkungan Tuhan

Ä Doakan agar diberikan hikmat dalam melayani teman-

teman di ministri dan diberikan ide dalam pelayanan yang 

tepat

Ä Doakan agar bisa terus bergumul bersama Tuhan

Gloria _Staff MMD

Ä Doakan agar Tuhan selalu jaga dan pelihara saya dan 

keluarga, terkhusus Papa yang setiap hari ketemu pasien

Ä Doakan agar diberikan hikmat dalam pelayanan di tengah 

wabah corona

Ä Doakan agar diberikan hikmat dalam menjaga kesehatan



KESAKSIAN

Bergumul bersama Tuhan
-

Halo teman, kenalin aku Angel. Disini aku mau bagi sedikit pengalaman aku 
tentang study-ku dan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa, di semester 5 kemarin 
yang lumayan berat. Walaupun awal krs-an sudah kena cekal, gak tau bakal sekelas 
sama siapa, terus dapat kelompok sama temen yang gak deket cuma kenalan gitu, 
masih banyak persoalan lagi sih wkwk

Tapi itu semua bisa dilalui karena penyertaan Tuhan dihidupku. Aku bersyukur 
bisa ada di persekutuan JOY karena aku terus di ingatkan dan merasakan kasih Tuhan 
dalam hidupku. Aku belajar berserah pada Tuhan, plus do extra miles dan Tuhan 
berikan lebih dari yang aku kira, puji Tuhan nilai semester kemarin sangat 
memuaskan

Persoalan masih terus berdatangan, membuat aku menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan 
gak pernah nyerah untuk hidup ku, Dia berikan lebih banyak berkat gak terduga juga 
yang terus datang di hidupku. Sekarang aku memilih buat lebih mendekat pada 
Tuhan dan menyerahkan tiap kekuatiranku kepada-Nya karena 1 langkah yang 
Tuhan ijinkan terjadi, Dia sudah siapkan 1000 langkah terbaik juga untuk hidpku. Ini 
yang terus menguatkanku dan semoga menguatkan teman-teman juga ya... 

Tuhan memberkati ❤
-

Angel



KESAKSIAN

Kesaksian Menjadi Staff JOY

Setelah setahun melayani di JOY sebagai asssiten staff, kemudian tibalah saatnya saya 
memutuskan apakah saya akan melanjutkan pelayanan menjadi seorang staff ataukah 
saya memilih untuk menyelesaikan pelayanan saya dan melanjutkan hidup saya di luar 
komunitas JOY. Pada saat dimana saya bergumul untuk memutuskan, karena jujur saya 
sangat dilema dan merasa keputusan yang saya ambil merupakan salah satu keputusan 
yang terberat buat saya. Keputusan ini sangat berdampak bagi masa depan saya, terutama 
dalam pekerjaan, kemudian kehidupan relasi pribadi saya, dan juga keluarga saya

Dari management JOY saya diberi kesempatan untuk berpikir apakah akan 
melanjutkan sebagai staff atau tidak sembari mereka memberikan evaluasi mengenai 
pelayanan saya sebagai pekerja selama setahun di JOY

Selama perenungan saya, saya terus bertanya kepada Tuhan, sebenarnya apa yang 
Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Kalau saya mengingat kembali kehidupan saya 
kebelakang, alur kehidupan saya tidak lurus seperti orang pada umumnya, bahkan begitu 
berkelok-kelok, begitu banyak masalah dan pergumulan yang saya hadapi mulai dari 
kuliah, karir, finansial, pasangan hidup maupun keluarga

Jujur pada awal saya memutuskan kembali melayani di JOY setelah 4 tahun saya 
bekerja di luar, saya juga bertanya kepada Tuhan, apakah memilih untuk kembali 
melayani di JOY adalah keputusan yang tepat? Apakah saya mampu kembali beradaptasi 
di lingkungan JOY setelah 4 tahun berada di luar komunitas? Begitu banyak pertanyaan 
dan juga ketakukan pada saat itu apakah saya mampu dan bisa diterima di persekutuan 
JOY, tetapi saya sangat mengucap syukur karena selama setahun ini Tuhan Yesus tetap 
pelihara dan menyertai juga mencukupkan serta memampukan saya sehingga saya bisa 
menyelesaikan satu tahun pelayanan saya

Selama satu tahun di persekutuan JOY juga saya diberikan kesempatan untuk 
konseling dengan Mbak Riana, dan melalui konseling tersebut saya di arahkan dan 
dibukakan untuk menemukan apa sebenarnya passion saya. Ketika sudah mendapat apa 
yang akan saya lakukan di masa depan khususnya karir saya, kemudian saya terbentur 
kendala finansial dan ini juga yang menjadi salah satu faktor saya memutuskan akan 
berhenti dan menyelesaikan pelayanan sebagai pekerja di JOY

Ketika diperhadapkan kembali dengan 2 pilihan apakah saya akan melanjutkan 
pelayanan ataukan tidak, kemudian setelah saya berdoa dan sharing dengan beberapa 
alumni JOY juga dengan orang tua saya (dimana dalam hal ini orang tua saya 
menginginkan saya kembali bekerja di perusahaan) akhirnya pada saat itu saya 
memutuskan untuk berhenti dan menyelesaikan pelayanan di JOY



KESAKSIAN

Namun keputusan saya itu kemudian goyah ketika saya mengikuti GenRe bulan 
Januari kemarin. Hati saya merasa sedih ketika Pak Son sharing mengenai keadaan 
persekutuan JOY sekarang ini, dan ketika mengingat lagi keputusan yang saya ambil 
sebelumnya saya pun merasa gelisah dan sedih dan kembali bertanya kepada Tuhan, 
apakah memang keputusan yang saya ambil ini memang terbaik untuk saya

Tetapi Tuhan Yesus sangat baik karena dia memberikan jawabannya melalui orang-
orang di sekitar saya ketika saya kemudian sharing dengan Kakak-kakak staff lainnya. 
Melalui sharing dan nasihat dari mereka, kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan 
pelayanan saya menjadi staff. Satu hal yang saya tidak pernah akan lupakan dan membuat 
saya kuat yaitu ketika salah satu kakak staff berkata " Glo, kamu percaya kalau Tuhan kita 
itu berkuasa?" yang dimana saat itu saya merasa ragu dan takut keputusan yang saya 
ambil ini salah

"Kalau Glo percaya Tuhan Yesus punya kuasa, apakah Dia tidak dapat membelokkan 
keputusan yang salah ini ke jalan yang benar?" Ketika merenungkan hal ini, iman saya 
diteguhkan kembali dan percaya benar kalau Tuhan Yesus punya kuasa untuk 
membelokkan keputusan saya ke jalan yang benar apabila ternyata keputusan yang saya 
ambil untuk terus melayani adalah salah. Saya juga dikuatkan melalui sharing kakak staff 
lainnya bagaimana Tuhan menyertai dan pelihara dia dalam kehidupan pelayanan, 
financial, keluarga bahkan pasangan hidup. Penyertaan Tuhan begitu nyata bagi dia dan 
dia bisa mensharingkan itu kepada orang lain dan itu yang saya yakini menjadi jawaban 
doa saya ketika saya bergumul tentang pelayanan di JOY. Saya percaya dan terus berdoa 
bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anakNya yang terus berpengharapan 
dan mengandalan Dia. Tuhan akan terus menyertai, memelihara, mencukupkan, dan 
memampukan seorang Gloria untuk melayani mahasiswa dan akan mempersiapkan masa 
depan yang cerah sesuai dengan kehendakNya. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan 
yang berkuasa untuk membelokkan apabila keputusan Gloria ini salah ke jalan yang 
benar, jadi saya tidak akan merasa kuatir lagi

Setelah melalui Retreat Pribadi maka pada tanggal 13 Maret 2020, saya sah diangkat 
menjadi staff dan akan tetap melayani di Mass Meeting Department (MMD). Saya sadar 
masih perlu banyak yang harus dibenahi dan perlu dikembangkan. Tolong doakan agar 
saya terus bisa menjadi pelayan Tuhan di lingkunagn mahasiswa dan agar saya mau terus 
belajar untuk memperlengkapi diri saya khususnya lebih dalam berelasi dengan Tuhan 
dan belajar tentang firman Tuhan, agar saya pun dapat bisa mendampingi dan 
mensharingkan Injil kepada JOYers yang saya layani.  Terima Kasih

-

Gloria _Staff MMD
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