JOY FELLOWSHIP INDONESIA
POKOK DOA UMUM JOY
Ä Bersyukur untuk dukungan alumni dan pendukung secara nancial maupun masukan

opini untuk perkembangan persekutuan JOY. Doakan agar Management Team diberi
hikmat untuk mengelola keuangan dengan tepat terutama terkait penjualan aset JOY
Ä Doakan agar JOY menjadi komunitas yang berteachable spirit, yang mau belajar dari dan

diajar oleh Firman Tuhan
Ä Doakan agar Mass Meeting team diberi kesegaran dan kreativitas untuk

mengembangkan pelayanan secara online sehingga JOY semakin memberi dampak
Ä Doakan agar Campus Ministry dan HRD dapat bekerja sama mengembangkan

kesempatan menjangkau mahasiswa di UAJY, UKDW, ITY dan kampus-kampus sekitar
Ä 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
Ä Doakan agar JOYer tetap setia berjuang membangun relasi pribadi dengan Allah lewat

Quiet time setiap hari

2020

POKOK DOA JOYERS
Mezakh_CG Ani
Bersyukur buat berkat dan penyertaan Tuhan selama ini
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua agar selalu diberkati
Doakan untuk kuliah saya biar tetap semangat untuk mengikuti
Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan dan sesama agar baik-baik saja

Ä
Ä
Ä
Ä

Yhuna_CG Ani
Ä Bersyukur atas penyertaan Tuhan setiap hari dalam keluarga saya
Ä Doakan buat keluarga saya yang sedang mengalami kedukaan biar
keluarga kami tetap di kuatkan, dan diberikan penghiburan
Ä Doakan buat pekerjaan orang tua semoga di berkati Tuhan
Ä Doakan untuk kuliah saya biar tetap semangat
Ä Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan dan sesama agar selalu baik-baik
saja
Ria.J_CG Dea
Ä Bersyukur masih merasakan kasih dan penyertaan Tuhan setiap hari
Ä Bersyukur masih bisa saling berbagi dan bertemu dengan saudara melalui
persekutuan online
Ä Doakan untuk kesehatanku dan keluarga agar tetap berhikmat menjaga
kesehatan
Ä Doakan untuk perkuliahanku dan persiapan untuk UAS agar aku
mempersiapkan diri dengan baik
Ä Doakan untuk relasi dengan Tuhan lewat quiet time ku
Ä Doakan untuk relasiku dengan sesama
Ä Doakan untuk setiap pergumulanku agar tetap kuat dan sabar melaluinya
dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktuNya
Nata_CG Dea
Ä Bersyukur sampai saat ini masih di beri kesehatan
Ä Doakan agar semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, apalagi dalam
keadaan seperti sekarang
Ä Doakan untuk kesehatan orang tua, kakak dan adekku
Ä Doakan untuk pekerjaan orang tua agar tetap lancar dan aman
Ä Doakan agar curup tetap aman dari covid dan warganya lebih taat
peraturan pemerintah
Ä Doakan untuk ku agar bisa lebih produktif
Ardo_CG Ifon
Ä Bersyukur atas penyertaan Tuhan selama ini
Ä Doakan buat keluarga saya di Flores dan di Papua semoga mereka selalu
sehat
Ä Doakan buat saya, semoga kuliah saya tetap lancar
Yuyun_CG Datu
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan mama, adik-adik dan kakak-kakak
ku
Ä Doakan kesehatan dan pekerjaan kakak ku dan keluarga di Kupang
Ä Doakan untuk kesehatan opa dan keluarga di Sumba
Ä Doakan untuk kesehatan dan studyku, supaya dapat membagi waktu dalam
mengerjakan tugas walaupun kuliah online
Ä Doakan untuk Indonesia dan semua negara yang saat ini berada dalam
situasi wabah covid-19, semoga bisa cepat pulih
Ä Doakan relasiku dengan sesama terlebih dengan Tuhan
Ä
Ä

Fidel _CG Datu
Bersyukur buat berkat Tuhan yang selalu ada
Bersyukur buat kesehatan yang diberikan kepada saya dan keluarga
Doakan untuk pembuatan skripsiku agar aku tidak malas dan bisa berpikir
dengan baik
Ä Doakan untuk adikku yang bungsu dalam persiapan tes masuk perguruan
tinggi, doakan supaya dia bisa masuk perguruan tinggi negeri
Ä Doakan buat relasiku dengan sesama dimasa covid-19 ini
Ä
Ä
Ä

Nia_CG Datu
Ä Beryukur buat umur baru yang Tuhan berikan, semoga bisa menjadi
pribadi yang lebih dewasa dalam segala hal
Ä Doakan buat mama dan papa, semoga selalu diberkati dalam pekerjaannya
Ä Doakan buat skripsiku, semoga lebih rajin lagi ngerjain, dan tolong doakan
dosenku, semoga lebih terarah lagi dalam memberi bimbingan
Ä Doakan buat relasiku dengan sesama dan terlebih dengan Tuhan, biarlah
lewat relasi itu saya tetap memuliakan Tuhan
Ä Doakan buat rencana-rencana ku kedepannya, semoga tetap
mengandalkan Tuhan dan bisa terealisasi dengan baik
Ä Doakan semoga bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan membawa
sukacita untuk banyak orang dan orang di sekelilingku
Adhi_CG Alan
Bersyukur untuk berkat Tuhan hingga saat ini selalu dicukupkan dan diberi
kesehatan
Ä Doakan untuk pandemi corona ini agar cepat hilang dan aktivitas setiap
orang bisa normal kembali
Ä Doakan untuk keluarga agar selalu diberi perlindungan dan kesehatan
Ä Doakan agar saya selalu diberi kesehatan
Ä

Dwi_CG Rista
Ä Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini masih diberikan
kesehatan
Ä Bersyukur Anggi sudah keluar dari rumah sakit, doakan buat proses
pemulihan dia selanjutnya
Ä Doakan supaya saya selalu rindu untuk berelasi lebih intim dengan Tuhan
Ä Doakan buat keluarga di Curup supaya diberikan kesehatan selalu dan
dilancarkan dalam perkerjaannya
Ä Doakan buat Bastian di Medan supaya selalu sehat dan semangat dalam
kuliah onlinenya
Ä Doakan buatku dan Natalia di Yogyakarta supaya berhikmat dalam
menjaga kesehatan
Ä Doakan supaya aku di masa karantina ini bisa menggunakan waktu untuk
memikirkan rencana ke depannya (pekerjaan)
Ä Doakan supaya saya dan masyarakat indonesia tetap disiplin
mengikuti aturan dari pemerintah di tengah covid 19 ini supaya
keadaan bisa segera membaik

Anggy _CG Datu
Bersyukur atas berkat Tuhan buat aku dan keluargaku
Doakan untuk pertumbuhan imanku dan keluargaku agar lebih dewasa lagi
Doakan untuk kesehatanku dan keluargaku dikampung juga, agar
terhindar dari sakit penyakit terkhusus corona

Ä
Ä
Ä

SENIN, 25 MEI 2020

POKOK DOA JOYERS
Edis_CG Rista
Ä Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini masih di berikan
kesehatan
Ä Bersyukur buat orang-orang disekitarku yang selalu mendukungku dan
selalu ada buatku
Ä Bersyukur buat kecukupan sampai hari ini
Ä Doakan buat relasiku dengan Tuhan semoga selalu mengandalkan-Nya
Ä Doakan buat relasiku dengan orang-orang disekitarku semoga terus
punya hubungan baik
Ä Doakan buat kelancaran skripsi mulai cicil bimbingan online semoga di
lancarkan dan tidak malas kerjainnya
Ä Doakan buat dosen pembimbing agar memberikan respon yang cepat
Ä Doakan buat kesehatan pribadi agar tetap berhikmat menjaga kesehatan
selama masa-masa karantina ini
Ä Doakan buat aktitas yang di lakukan di kos biar selalu produktif
Ä Doakan buat kesehatan orang tua
Ä Doakan buat kelancaran pekerjaan orang tua agar selalu di lancarkan
Fanti_CG Kris
Ä Bersyukur buat penyertaan Tuhan hingga saat ini
Ä Doakan buat setiap tugas yang diberikan, biar semangat mengerjakan
Ä Doakan buat pekerjaan orang tua agar diberkati Tuhan
Ä Doakan buat setiap komitmen biar tetap dijalankan
Ä Doakan buat relasiku dengan Tuhan dan orang-orang di sekitar biar lebih
baik lagi
Shelda_CG Kris
Bersyukur buat berkat Tuhan dalam hidupku
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan keluarga di Maluku
Doakan buat komitmenku melayani di JOY
Doakan biar relasiku dengan Tuhan dan sesama lebih baik lagi

Ä
Ä
Ä
Ä

Vida_CG Kris
Bersyukur buat berkat Tuhan selama ini
Bersyukur buat kondisi kesehatan mama yang sudah sedikit membaik
Doakan buat UAS ku yang sudah dimulai dari minggu ini semoga bisa
mendapat nilai yang terbaik
Ä Doakan supaya bisa lebih rajin quiet time dan relasi dengan Tuhan semakin
baik
Ä Doakan supaya mama sehat sepenuhnya dari sakit
Ä
Ä
Ä

Vina _CG Kris
Ä Bersyukur buat kesehatanku dan berkat Tuhan selama ini
Ä Doakan semoga mama cepat pulih dari sakit
Ä Doakan buat persiapanku menjelang UAS semoga hasilnya nanti maksimal
Ä Doakan semoga bisa konsisten melakukan quiet time
Ä Doakan semoga bisa lebih bersyukur lagi
Ä Doakan semoga semua anggota keluarga diberikan kesehatan
Julita_CG Master
Ä Bersyukur buat kesehatan
Ä Bersyukur buat berkat Tuhan
Ä Doakan buat kesehatan bapak, mamak, abang, sama Tryaka
Ä Doakan buat berhikmat dan semangat ngerjain proposal
Ä Doakan buat kesehatan dan relasi dengan Tuhan
Megan_CG Master
Ä Bersyukur untuk kesehatan dan penyertaan dari Tuhan
Ä Bersyukur kuliah semester 2 sudah selesai dan menyelesaikan dengan
baik
Ä Doakan untuk kepastian sistem kuliah semester depan, online/ofine
Ä Doakan untuk kesehatan keluarga

SENIN, 25 MEI 2020

POKOK DOA KHUSUS
HRD
Bersyukur pelatihan calon staff Oya sudah 47% rampung, doakan agar
bisa menggunakan metode yang tepat untuk PJJ buat OJT Oya
Ä Doakan agar JOY bisa mengelola sumber daya yang ada selama masa
pandemi sehingga siap dengan perubahan setelahnya
Ä

Igin_Direktur
Ä Bersyukur masih bisa perpanjang visa sampai awal Juni
Ä Doakan kesehatan Igin (gigi) supaya makin pulih, kesehatan mertua
supaya mereka dua makin sehat
Ä Doakan supaya ada kepastian dari Garuda bulan depan, kalo gak aku harus
keluar dulu (gak tau kemana, karena Jepang dan China yang terdekat
tutup) Doakan kami bisa pulang ke Indonesia
Try_ Student Staff PartTime

SELASA, 26 MEI 2020

POKOK DOA KHUSUS
CMD
Bersyukur cg online sudah berlangsung, doakan untuk setiap teknologi
yang digunakan, juga kecukupan membeli paket data
Ä Doakan supaya teman-teman tetap semangat dalam relasi dengan Tuhan
dalam quiet time
Ä Doakan agar Tuhan kirimkan teman-teman baru dan joyer semangat
menjangkau
Ä Doakan untuk penyelesaian bahan joy issue dan pembuatan bahan untuk
cg online
Ä

Riana_Kadep CMD
Doakan supaya dosen bisa segera periksa tesisku dan aku bisa selesaikan
sebelum deadline pengumpulan tesis
Ä Bersyukur sudah ke dokter faskes 1 dan 2
Ä Doakan hari jumat akan periksa ke RS.Sarjito
Ä Doakan untuk orang tua dalam masa corona ini dan terus kuat di dalam
iman
Ä Doakan untuk hikmat dalam membuat bahan-bahan cg untuk masa corona
ini
Ä Doakan untuk keadaan dunia dengan adanya virus corona, biar segera
berlalu
Ä

Ria_Staf CMD
Ä Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Ä Bersyukur untuk kesehatan menjalani hari-hari ini
Ä Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan ibu dan kakakku agar selalu
disertai Tuhan dan dijauhkan dari sakit penyakit
Ä Doakan untuk pelayanan online agar bisa melayani dengan teman-teman
dari jauh khususnya untuk cell group Rista, cell group Gian dan cell group
Dhea

RABU, 27 MEI 2020

POKOK DOA LEADER
Ani_CG Leader
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Bersyukur untuk nikmat Tuhan yang masih kami rasakan sampai detik ini
Doakan agar bisa menggunakan waktu dengan baik saat karantina
Doakan agar dimampukan untuk bisa menjauh dari pikiran-pikiran buruk
yang menganggu tidur
Ä Doakan agar selalu dimampukan untuk mengelolah keuangan dengan baik
Ä
Ä
Ä
Ä

Dea_CG Leader
Ä Bersyukur untuk setiap bahan-bahan dari persekutuan JOY
Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini buat aku, keluarga dan
orang-orang terdekat
Ä Doakan untuk kesehatanku, keluarga dan orang-orang terdekat dan selalu
dalam lindungan Tuhan
Ä Doakan untuk keluarga kami yang dalam keadaan sakit semoga diberi
kesembuhan dan keluarga tetap senantiasa berdoa
Ä Doakan selama libur lebaran tidak melupakan tanggung jawab tugastugas kuliah
Ä Doakan relasi dengan sekitar tetap baik dan relasi bersama Tuhan
Ifon_CG Leader
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk studi saya dan adik-adik agar selalu lancar
Doakan kesehatan saya dan keluarga agar selalu sehat
Doakan agar berkat buat keluarga selalu dicukupkan
Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan tetap terjaga lewat quiet time

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Datu_CG Leader
Bersyukur untuk pernyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan orang tuaku 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
Ä
Ä

Rista_CG Leader
Ä Bersyukur buat Anggi yang keluar dari rumah sakit hari senin kemari,
semoga proses pemulihan Anggi sepenuhnya bisa lebih cepat
Ä Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam keluarga kami selama itu dan
kiranya semoga rahmat penyertaan Tuhan selalu hadir buat keluarga
kami serta senatiasa diberi kesehatan
Ä Doakan semoga ditengah keadaan ini bisa membuat relasi dengan Tuhan
makin intim
Ä Doakan biar Else tetap dikuatkan dan sehat terus karena banyak tugas
online yang harus dikerjakan
Ä Doakan agar anak cg tetap semangat melayani di cg dan ministry
walaupun keadaan seperti sekarang ini dan mereka bisa menjalin relasi
lebih dekat dengan anak-anak cg lainnya walaupun hanya menggunakan
media sosial
Ä Doakan teman-teman cg terus berhikmat dalam menjaga kesehatan dan
semangat mengerjakan tugas online dan mereka bisa memanfaatkan
waktu dengan sebaik-baiknya
Ä Doakan buat Indonesia dan dunia ini agar segera dipulihkan dan terbebas
dari virus korona
Ä Doakan juga buat tenaga medis yang membantu menyembuhkan pasien
covid-19 senantiasa di kuatkan dan diberi kesehatan
Kris_CG Leader
Ä Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Ä Doakan untuk persiapan ujian agar lebih semangat belajar
Ä Doakan agar berhikmat menjaga kesehatan
Ä Doakan agar bisa mengatur waktu dan keuanganku dengan baik
Ä Doakan relasi dengan Tuhan agar lebih intim
Ä Doakan agar terus berjuang dengan komitmen
Ä Doakan pertumbuhan iman dan komitmen anak cg

Alan_CG Leader
Bersyukur untuk berkat Tuhan sampai saat ini karena selalu dicukupkan
dan selalu diberikan kesehatan
Ä Doakan untuk kesehatan keluarga di Manokwari agar selalu sehat dan
selalu dijaga dalam pekerjaan
Ä

RABU, 27 MEI 2020

POKOK DOA KHUSUS
Management
Ä Bersyukur ada dukungan dana untuk #joypeduli2
Ä Doakan hikmat mengelola keuangan di masa sulit corona ini
Ä Doakan agar Tuhan terus memberi kesehatan kepada Pak Sugeng dan ibu
selama masa ramadhan ini

Oya_Calon Staff Management
Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup ku
Doakan aku tetap semangat kerja tugas pelatihan dan tidak stres
Doakan orang tuaku dan saudara-saudara ku agar selalu sehat dan tetap
berhikmat jaga kesehatan

Ä
Ä
Ä

KAMIS, 28 MEI 2020

POKOK DOA KHUSUS
MMD
Bersyukur teman-teman JOYer masih tetap lancar untuk ikut ministry
secara online
Ä Doakan supaya para staff pendamping diberi hikmat dan kreativitas dalam
mendampingi ministry
Ä Doakan supaya JOYer tetap semangat dan produktif, serta bisa coping
stress dengan baik di masa karantina ini
Ä

Presti_Kadep MMD
Ä Bersyukur segala kecukupan yang Allah berikan untukku terutama 2 bulan
terakhir
Ä Doakan supaya tetap sehat di masa karantina ini
Ä Doakan supaya aku semangat belajar dan bisa berhikmat mengatur waktu
Ä Doakan agar Allah terus berikan hikmat buatku dalam pelayanan dan
pendampingan walaupun cuma bisa via online
Ä Doakan untuk Wuri tetap semangat dalam pengerjaan tesisnya
Ä Doakan untuk kesehatan adikku Pandu dan keluarga Bude ku di Cileungsi,
terutama karena mereka di zona merah corona

Gloria_Staff MMD
Ä Doakan agar Tuhan selalu jaga dan plihara 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
Geti_ Staff MMD
Ä Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidupku dan pelayananku
Ä Bersyukur saya dan keluarga di mamuju, toraja dan grasse masih
diberikan kesehatan sampai saat ini
Ä Doakan agar diberikan hikmat dalam mendampingi teman-teman di JOY
Ä Doakan agar diberi kreatitas dalam menlayani Tuhan

POKOK DOA LEADER
Adet_Music Ministry
Bersyukur atas kesehatan dan berkat Tuhan buat saya, orang tua dan
kelurga
Ä Doakan pekerjaan orang tua dan saudaraku
Ä Doakan manejemen keuangan biar bisa mengatur dengan baik
Ä Doakan adekku yang sekolah online biar belajarnya tetap maksimal
Ä Doakan pergumulan saya, teman-teman ministry dan cg
Ä Doakan relasi saya dengan Tuhan, keluarga dan orang di sekitarku
Ä

Shella_ Choir Ministry
Ä Bersyukur buat berkat Tuhan
Ä Doakan untuk managemen waktu dengan baik
Ä Doakan untuk lebih semangat ngerjain pengajuan proposal
Ä Doakan untuk relasi dengan Tuhan selalu intim
Ä Doakan untuk keluargaku yang masih kerja di luar rumah, Tuhan jaga dan
sertai

JUM’AT, 28 MEI 2020

KESAKSIAN
Bergumul bersama Tuhan
Hai, aku Thalia. Sudah sekitar dua bulan aku di kosan aja. Jenuh banget karena tidak bisa jalan-jalan
dan bertemu dengan teman-teman. Cukup tertekan dengan tugas kuliah yang cukup rumit untuk
diselesaikan. Gak berhenti di situ, beberapa waktu lalu aku mengunjungi mamaku yang sedang sakit.
Rasanya lemas sekali saat melihatnya. Selama seminggu setelah peristiwa itu, aku sedih gak henti-henti,
sampai sakit. Sepertinya aku tertekan karena situasi ini. Aku merasa tidak terima dengan keadaanku.
Dampak lainnya, aku tidak bisa fokus untuk kuliah secara online, bahkan aku sampai meragukan
kemampuanku di jurusanku dan hari depanku. Aku sempat sharing apa yang aku alami kepada salah satu
Coach di persekutuan JOY dan Ia mendoakanku. Aku sangat bersyukur walau di tengah situasi seperti ini,
kebiasaan saling mendukung dan mendoakan satu sama lain tidak terhenti.
Hari ini, aku bertemu dengan Dosenku yang sangat berpengaruh di mata kuliah yang begitu aku
cemaskan. Dia memberiku encourage untuk tetap bertahan dan aku merasa sangat dikasihi olehnya. Di
tengah-tengah kejenuhan dan rasa tertekanku, aku menyadari satu hal yang masih membuatku bertahan,
yaitu kasih setia Tuhan, yang hadir lewat Dosen dan Coach di JOY. Dari mereka aku belajar untuk memiliki
hati yang tulus untuk mengasihi teman-teman di sekitarku lewat dukungan dan doa bagaimanapun situasi
yang sedang aku alami. Aku mencoba sekali lagi bertahan dan tetap berpengharapan. Tuhan terlalu baik
membentuk aku, ia tidak pernah berhenti mengasihiku. Semoga teman-teman juga tetap bertahan yaa.
Tuhan mengasihimu, aku juga mengasihimu :)

Thalia

