
JOY FELLOWSHIP INDONESIA

POKOK DOA UMUM JOY
Æ Bersyukur untuk dukungan alumni dan pendukung secara financial maupun 

masukan opini untuk perkembangan persekutuan JOY

Æ Doakan agar Management Team diberi hikmat untuk mengelola keuangan 
dengan tepat terutama terkait penjualan aset JOY

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

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

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

Æ 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

Æ Doakan agar JOYer tetap setia berjuang membangun relasi pribadi dengan 
Allah lewat Quiet time setiap hari



POKOK DOA JOYERS SENIN, 20 JULI 2020

Shelda_CG Kris 
Æ Bersyukur buat berkat Tuhan dalam hidupku
Æ Doakan buat hasil UAS semoga memuaskan 
Æ Doakan buat pekerjaan dan kesehatan keluarga di 

Maluku
Æ Doakan biar bisa mengatur waktu dan keuangan dengan 

baik
Æ Doakan biar relasiku dengan Tuhan dan sesama lebih baik 

lagi

Fanti_CG Kris
Æ Bersyukur buat penyertaan Tuhan hingga saat ini
Æ Doakan untuk beberapa mata kuliah yang nilainya belum 

keluar, biar sesuai dengan harapan
Æ Doakan buat pekerjaan orang tua serta kesehatan biar 

tetap sehat dan diberkati Tuhan
Æ Doakan untuk manajamen keuangan
Æ Doakan buat relasiku dengan Tuhan dan orang-orang di 

sekitar biar lebih baik lagi

Lani_CG Kris
Æ Bersyukur buat berkat dan penyertaan Tuhan sampai hari 

ini
Æ Doakan untuk kesehatan keluarga dan pekerjaan orang 

tua menjadi berkat buat keluarga dan orang sekitar
Æ Doakan untuk manajemen waktu dan keuangan agar 

lebih berhikmat 
Æ Doakan untuk relasi dengan Tuhan agar tetap terjaga

Stefy_CG Kris
Æ Bersyukur atas penyetaan Tuhan dan kemurahan hatinya 

untuk nafas kehidupan
Æ Doakan untuk manajemen waktu dan pikiran
Æ Doakan untuk kesehatan keluarga
Æ Doakan untuk relasi dengan Tuhan

Acil_CG Ani
Æ Bersyukur buat pernyertaan dan perlindungan Tuhan 

dalam minggu ini
Æ Doakan untuk orang tua dalam pekerjaan mereka biar 

diberikan kelancaran
Æ Doakan untuk UAS saya agar dapat berjalan dengan 

lancar 
Æ Doakan untuk relasi saya dengan orang-orang sekitar biar 

lancar adanya

Maria_CG Ani
Æ Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam minggu ini
Æ Dokan untuk perkerjaan orang tua semoga berjalan 

dengan lanjar
Æ Doakan mama dan adik- adik supaya mereka sehat- sehat 

semua
Æ Doakan saya supaya dalam minggu ini bisa mengikuti 

ujian online dengan semangat 
Æ Doakan bumi kita yang terkena wabah virus corona ini 

bisa menghilang dari bumi ini, supaya  kita bisa memulai 
aktivitas seperti biasa

Mezakh_CG Ani
Æ Bersyukur buat berkat dan penyertaan Tuhan selama 

minggu ini
Æ Bersyukur juga sudah selesai UAS
Æ Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orang tua 

dikampung agar baik-baik saja

Ani Tosi_CG Ani 
Æ Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam minggu ini
Æ Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orang tua
Æ Doakan untuk saya yang mau mengikuti ujian agar bisa 

semangat untuk belajar

Anggy_CG Datu
Æ Bersyukur atas berkat Tuhan
Æ Doakan kesehatanku dan keluargaku

Ance_CG Datu
Æ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan
Æ Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua
Æ Doakan untuk kesehatan dan perkuliahan saya
Æ Doakan untuk relasi dengan sesama terlebih Tuhan

Nia_CG Datu
Æ Beryukur buat berkat Tuhan yang selalu nyata
Æ Doakan buat kesehatan mama dan papa
Æ Doakan buat proses pengerjaan skripsi dan proses 

observasi
Æ Doakan buat dosbing saya, semoga bisa memberikan 

pengarahan dengan baik
Æ Doakan untuk relasi dengan sesama terlebih dengan 

Tuhan

Mikel_CG Datu
Æ Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini 
Æ Doakan kesehatan saya dan keluarga saya 
Æ Doakan pekerjaan orang tua saya dan studi adik-adik saya

Dwi_CG Rista
Æ Bersyukur buat penyertaan Tuhan padaku dan 

keluargaku sampai saat ini
Æ Doakan buat bapak yang hari kamis akan pergi check up 

lagi di Bengkulu, semoga perjalanannya lancar dan aman 
hingga bapak dan mama kembali lagi ke Curup dan 
semoga hasil check upnya juga baik

Æ Doakan buat bapak juga supaya lebih berhikmat dalam 
menjaga pola makannya

Æ Doakan buat mama juga yang masih aktif bekerja di 
puskesmas melayani orang sakit dan menemani bapak 
bolak-balik check up, supaya mama tetap sehat dan 
terhindar dan berbagai virus penyakit

Æ Doakan buat Bastian yang sedang dalam pencarian kos 
baru, supaya bisa segera dapat kos, sehingga bisa segera 
pulang curup dan berkumpul bersama keluarga

Æ Doakan buatku, Titut, Kepi dan Bastian supaya bisa 
berhikmat jaga kesehatan

Æ Doakan supaya aku dan Titut semangat untuk mencari 
kerja
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Edis_CG Rista
Æ Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini masih 

di berikan kesehatan
Æ Bersukur buat orang-orang disekitarku yang selalu 

mendukungku dan selalu ada buatku
Æ Bersyukur buat kecukupan sampai hari ini
Æ Doakan buat relasiku dengan Tuhan agar selalu 

mengandalkan-Nya
Æ Doakan buat relasiku dengan orang-orang disekitarku 

semoga terus punya hubungan baik 
Æ Doakan buat kelancaran mengerjakan skripsi 
Æ Doakan buat dosen pembimbing agar memberikan 

respon dengan cepat
Æ Doakan buat kesehatan pribadi agar tetap berhikmat 

menjaga kesehatan
Æ Doakan buat aktifitas yang di lakukan di kos dan di luar 

kos biar selalu terlindungi 
Æ Doakan buat kesehatan orang tua
Æ Doakan buat kelancaran pekerjaan orang tua agar selalu 

di lancarkan
Æ Doakan buat relasi dengan semua teman-teman baik 

yang jauh atau dekat semoga selalu berelasi baik dengan 
mereka

Anggie_CG Rista
Æ Bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang 

minggu ini
Æ Doakan untuk KKN yang sedang berjalan dan untuk 

rencana KP bulan depan
Æ Doakan untuk nilai-nilai akhir yang belum keluar, 

semoga hasilnya dapat memuaskan
Æ Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orang tua, agar 

Tuhan selalu menyertai mereka
Æ Doakan agar tetap berhikmat menjaga diri di tengah 

pandemi, dan semoga setiap orang dapat berhikmat juga 
dalam keadaan yang belum stabil ini

Angel_CG Rista
Æ Bersyukur buat penyertaan dan kasih Tuhan dalam 

hidupku dan keluarga sampai saat ini
Æ Bersyukur nilai-nilai sudah sebagian keluar dan puji 

Tuhan hasil cukup baik
Æ Bersyukur sudah dapat tempat magang, doakan biar 

Tuhan berikan kekuatan dan hikmat agar dapat 
menjalankan tiap tugas dengan baik

Æ Doakan keluarga biar terus aman dalam perlindungan 
Tuhan dan diberikan hikmat juga untuk menjaga 
kesehatan kami

Æ Doakan kedua orang tua dalam pekerjaan biar diberikan 
kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam 
menjalankan tanggung jawabnya

Æ Doakan study aku dan adik-adik biar lancar dan tetap 
semangat menjalankannya

Æ Doakan juga biar aku bisa manajemen waktu dengan baik 
dan produktif

Puput_CG Rista
Æ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan ku
Æ Bersyukur untuk kesehatan
Æ Doakan buat kesehatan semua keluarga dimanapun 

mereka berada
Æ Doakan buat kesehatan ibu dan papa yang ada di rumah di 

Toili

Æ Doakan juga buat kesehatan ku di Jogja
Æ Doakan buat kelancaran kuliah online semoga aku bisa 

lebih rajin lagi, dan bisa menyelesaikan setiap tugas-tugas 
yang diberikan

Æ Doakan buat persiapan UAS minggu depan, semoga bisa 
mengerjakan soalnya dengan baik, jaringannya juga bisa 
mendukung

Æ Doakan untuk proposal yang sudah di upload, apapun 
hasilnya nanti itu yang terbaik

Æ Doakan untuk setiap rangkaian kegiatan ku yang akan 
datang, semoga berjalan dengan lancar

Æ Doakan semoga aku selalu kuat dan bisa bertanggung 
jawab

Æ Doakan agar dunia lekas di pulihkan dari virus Corona ini

Julita_CG Master
Æ Bersyukur buat penyertaan Tuhan
Æ Bersyukur buat kesehatan
Æ Bersyukur buat berkat kecukupan uang
Æ Doakan buat kesehatan dan pekerjaan bapak dan mamak
Æ Doakan buat pekerjaan bang Julis dan kuliah Tryaka
Æ Doaakan buat hikmat pengerjaan proposal

Nia_CG Master
Æ Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai hari ini, masih 

diberi kesehatan
Æ Doakan buat diriku dalam mempersiapkan ukom tanggal 

25 Juli, supaya tetap semangat belajar dan tidak malas-
malasan

Æ Doakan buat aku bisa berhikmat dalam keuangan dan 
bisa menemukan kontrakan baru dalam waktu dekat

Æ Daoakan buat orang tua ku juga adek-adekku selalu 
dalam lindungan Tuhan

Awi_CG Master
Æ Bersyukur untuk kecukupan keuangan dibulan ini
Æ Bersyukur untuk kesehatan saya pribadi dan keluarga di 

masa pandemi
Æ Bersyukur keluarga besar di Kalimantan yang terkena 

banjir sudah mulai bisa kembali kerumah, doakan supaya 
kerugian dampak banjir bisa mereka kembalikan lewat 
usaha pekerjaan mereka

Æ Doakan kegiatan sekolah online adik di Semarang dimasa 
pandemi

Æ Doakan kesehatan dan pekerjaan orang tua, paska banjir 
dan supaya bisa kembali beraktivitas seperti biasa

Megan_CG Master
Æ Bersyukur untuk kecukupan dan bisa berhemat di 

kondisi saat ini
Æ Doakan agar bisa lebih berhikmat lagi dalam mengatur 

pola makan
Æ Doakan persiapan magang di semester 3 karena bisa 

mendukung untuk kesiapan tesis 
Æ Doakan untuk keluarga di Palangkaraya



POKOK DOA KHUSUS SELASA, 21 JULI 2020

HRD 
Æ Bersyukur untuk pelayanan Try sebagai part time di HRD 

selama 6 bulan ini
Æ Doakan agar posisi pekerja di HRD yang vacant bisa diisi 

oleh hati-hati yang terpanggil
Æ Doakan untuk proses pelatihan calon staff dan inisiasi 

tugas akhir Oya supaya Tuhan beri hikmat kepada 
pengajar dan peserta sehingga metode, content dan 
proses bisa menghasilkan optimasi buat pelayanan JOY 
secara keseluruhan

Æ Doakan agar Tuhan menolong pemberdayaan sumber 
daya selama dan pasca pandemi terutama di kalangan 
pekerja dan leader

Igin_Direktur
Æ Doakan agar Tuhan segera jawab pergumulan kami untuk 

pulang (terutama ketersediaan penerbangan Garuda ke 
Jogja), hasil visa f6 agar segera keluar sehingga kami bisa 
kembali sebelum Kitas Pak Daud expired

POKOK DOA KHUSUS RABU, 22 JULI 2020

         CMD
Æ Bersyukur  untuk semangat JOYer terus berjuang dengan 

cg online
Æ Doakan supaya teman-teman tetap semangat dalam 

relasi dengan Tuhan dalam QT dan terus berpengharapan 
di masa corona ini

Æ Doakan agar Tuhan memberikan hikmat bentuk 
penjangkauan mahasiswa baru yang tepat di masa corona 
ini

Æ Doakan untuk penyelesaian bahan joy issue dan 
pembuatan bahan untuk cg online

        Riana_Kadep CMD
Æ Doakan apapun hasil apakah aku bisa ujian tesis atau 

tidak akhir bulan, agar aku bisa menerima
Æ Doakan untuk orang tua dalam masa corona ini dan terus 

kuat di dalam iman
Æ Doakan untuk hikmat dalam pelayanan (konseling, 

pendampingan dan buat bahan cg)
Æ Doakan untuk keadaan dunia dengan adanya virus 

corona, biar segera berlalu

        Ria_Staff CMD
Æ Berysukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang bulan 

kemarin
Æ Doakan untuk hikmat dalam pelayanan di cell group 

Gian, Rista dan Dhea khususnya untuk follow up teman-
teman dalam masa pandemi ini

Æ Doakan untuk proses pembuatan bahan JOY Issue
Æ Doakan untuk kesehatan keluargaku khususnya ibuku 

dan kakakku dalam masa pandemi ini agar senantiasa 
sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan



POKOK DOA LEADER RABU, 22 JULI 2020

        Kris_CG Leader
Æ Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang 

minggu ini
Æ Doakan agar bisa mengatur waktu dan keuanganku 

dengan baik
Æ Doakan agar berhikmat menjaga kesehatan
Æ Doakan untuk pekerjaan orang tua agar diberkati dan 

dicukupkan
Æ Doakan relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi
Æ Doakan pelayananku di cg agar bisa menjadi berkat

        Datu_CG Leader
Æ Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sampai 

hari ini
Æ Doakan orang tua ku untuk kesehatan dan pekerjaan 

mereka
Æ Doakan untuk adek dan abang ku yang sedang kuliah 

sambil kerja
Æ Doakan relasi ku dengan Tuhan dan sesama
Æ Doakan untuk Indonesia dan semua negara yang saat ini 

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

         Ani_CG Leader
Æ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat saya dan 

keluarga
Æ Bersyukur untuk 6 hari berlalu ada dalam masa karantina, 

doakan saya untuk terus taat dengan protokol kesehatan 
dan doakan juga untuk dijauhkan dari virus corona

        Rista_CG Leader
Æ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama ini buat 

keluarga kami
Æ Doakan buat orang tua dan kedua adikku untuk 

senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam penyertaan 
Tuhan

Æ Doakan biar perkerjaan orang tua selalu di berkati dan 
membawa berkat buat orang lain

Æ Doakan buat saya bisa segera mendapatkan pekerjaan
Æ Doakan ditengah-tengah keadaan seperti ini tetap 

semangat mengerjakan sesuatu yang berfaedah
Æ Doakan buat Else yang sedang KKN supaya semangat 

menjalankan proker KKN
Æ Doakan buat anak-anak CG biar terus semangat melayani 

di JOY, walaupun untuk sementara melayani secara 
online

Æ Doakan anak-anak CG yang KKN semangat mengerjakan 
proker mereka dan yang sedang mencari tempat KP 
segera ketemu

Æ Doakan anak-anak CG bisa terus berhikmat menjaga 
kesehatan

POKOK DOA KHUSUS KAMIS, 23 JULI 2020

Management 
Æ Bersyukur di tengah situasi yang sulit di kalangan 

alumni, sampai hari ini Tuhan mencukupkan 
kebutuhan operasional maupun dana staff 
dengan cara-Nya

Æ Doakan hikmat mengelola relasi dengan alumni 
agar menjadi kesempatan berbagi pengalaman, 
pengetahuan dan kasih sehingga alumni merasa 
didukung terutama lewat doa dan bukan sekedar 
terus mendukung terutama secara financial

Æ Doakan hikmat mengelola keuangan dan 
kerumahtanggaan terutama agility ketika normal 
baru dan SC tanpa jadwal jaga malam

Æ Doakan agar Tuhan terus memberi hikmat dan 
kesehatan kepada Pak Sugeng di masa tua dalam 
mengabdi di JOY

Oya_Calon Staff Management
Æ Bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan 

dalam hidup ku dan keluarga ku
Æ Bersyukur karena besok tanggal 16 Juli, bapak 

ulang tahun, doakan bapak selalu sehat dan 
diberkati pekerjaannya

Æ Doakan aku dan keluarga selalu menjaga 
kesehatan di masa seperti ini dan juga terus 
beriman pada Tuhan dalam keadaaan apa pun 
yang terjadi



POKOK DOA KHUSUS JUM’AT, 24 JULI 2020

POKOK DOA LEADER JUM’AT, 24 JULI 2020

MMD
Æ Bersyukur teman-teman JOYer masih tetap setia 

untuk ikut ministry secara online
Æ Doakan supaya para staff pendamping diberi 

hikmat dan kreativitas dalam mendampingi 
ministry 

Presti_Kadep MMD
Æ Bersyukur pemeliharaan Allah sampai sekarang
Æ Doakan supaya aku semangat belajar dan bisa 

berhikmat mengatur waktu
Æ Doakan agar Allah terus berikan hikmat buatku 

dalam pelayanan dan pendampingan walaupun 
cuma bisa via online

Æ Doakan untuk Wuri tetap semangat dalam kuliah 
dan pengerjaan tesisnya

Glo_Staff MMD
Æ Bersyukur aku dan keluarga masih sehat sampai saat ini
Æ Doakan untuk pekerjaan orang tua dan saudara-

saudaraku agar tetap lancar
Æ Doakan pengurusan daftar kuliah adikku agar lancar 

dan setiap kebutuhan dapat tercukupi
Æ Doakan agar aku berhikmat menjaga kesehatan dan 

memulai pola hidup sehat
Æ Doakan pelayananku di JOY agar tetap menjadi berkat

Geti_Staff MMD
Æ Bersyukur untuk setiap kasih Tuhan yang selalu 

ku rasakan dalam minggu ini
Æ Doakan agar setiap pelayanan yang dilakukan bisa 

memberikan dampak bagi yang dilayani
Æ Doakan agar setiap keluarga ku diberikan 

kesehatan dan terus bergumul bersama Tuhan
Æ Doakan agar berhikmat dalam mengambil 

keputusan

Shella_Choir Ministry
Æ Bersyukur buat berkat dan penyertaan Tuhan sampai hari ini
Æ Doakan untuk kesehatan keluarga dan pekerjaan orang tua menjadi berkat 
Æ Doakan untuk relasi dengan Tuhan selalu terjaga
Æ Doakan untuk managemen waktu dan keuangan dengan baik



KESAKSIAN
-

Aku memaa�an setelah mengenal Tuhan

Hai saya ADET, saya mau berbagi kasaksian hidup saya dengan Tuhan. 
Pertama saya sangat senang, bangga bisa mengenal Yesus lebih dalam melalui 
persekutuan JOY. Beberapa bulan lalu, ya itu tepatnya bulan sembilan pas hari 
wisuda saya. Saya sangat senang karna bisa menyelesaikan studi saya tepat waktu 
dan bisa membuat orang tua saya bangga, tapi ternyata hari wisuda saya, papa 
dan mama saya menangis karna dapat kabar dari rumah lihat ulah kakak saya 
yang nakal, dulu katanya sudah tobat, sudah hampir dibunuh orang, karena gak 
bisa bayar utang.

Pokoknya membuat kita sekeluarga malu dan selalu membuat hati orang tua 
saya sedih padahal harusnya orang tua saya senang dong dengan pencapaian 
saya, nahhh disitulah hati saya timbul rasa benci yang semakin dalam dengan 
kakak saya, sebenarnya saya dan kakak saya ini sudah sering ribut dari SMP 
makanya saya gak dekat dengan dia, saya punya 4 saudara, kami tidak ada 
satupun yang dekat dengan dia. 

Untuk sekedar nanya saja saya gak mau, kecuali mendesak banget baru saya 
mau ngomong sama dia, kayak gak suka aja lihat dia, setiap kali ketemu dia rasa 
kaya gimana gitu. Aku hanya berdoa buat dia biar dia bisa menjadi kakak yang 
teladan buatku dan bersyukur sih saya mengenal Tuhan dan percaya dan 
sekarang saya sudah bisa ngobrol dengan dia layaknya sebagai teman dan saya 
semakin dekat, saya merasa tidak ada lagi benci yang sampai bertahun-tahun 
dan bangganya dia sudah bertobat. Saya lihat sendiri kelakuan dia sekarang. O iya 
aku bersyukur aku bisa pulang kekampung karena itu aku bisa ketemu langsung 
dan memaa�an langsung. 

Semoga ini dapat membantu teman-teman
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