29 JUNI 2020

POKOK DOA UMUM JOY
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
Doakan agar JOY menjadi komunitas yang berteachable
spirit, yang mau belajar dari dan diajar oleh Firman
Tuhan
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
berjuang
membangun relasi pribadi dengan Allah lewat Quiet
time setiap hari

SENIN
POKOK DOA JOYER
Cheka_CG Ifon
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai
saat ini
Berdoa untuk skripsi yang sedang di
kerjakan biar berjalan dengan lancar
Berdoa untuk orang tua terkhususnya
bapak yang sedang sakit agar bisa pulih
Berdoa untuk relasi saya denga Tuhan dan
juga suka bolong QT Sudah mau 1 bulan
Berdoa untuk kesehatan pribadi biarlah
makin bijaksana dalam menjaga kesehatan
Berdoa untuk Kaka yang rencana untuk
datang lanjut S3 kiranya Tuhan buka jalan
Dan juga doa untuk pandemi corona ini biar
cepat berlalu dan bisa aktifitas seperti dulu
lagi

Dwi_CG Rista
Bersyukur buat penyertaam Tuhan padaku dan
keluargaku
Doakan buat proses terapi jam laser bapak
semoga memberikan
kemajuan bagi pemulihan jantung bapak
Doakan buat kesehatan bapak, mama, Kepi,
Bastian, aku dan Titut,
semoga selalu sehat dan diberikan hikmat dalam
menjaga kesehatan
Doakan buat pekerjaan bapak dan mama
semoga dilancarkan
Doakan buatku dan Natalia supaya semangat
mencari pekerjaan
Doakan semoga pandemi ini bisa segera berlalu
dan kita bisa beraktivitas normal kembali

Yogi_CG Rista
Bersyukur untuk kasih Tuhan yang
senantiasa melingkupi kehidupan kita
semua
Berdoa untuk teman-teman semua
kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita
Oga_CG Ifon
dalam setiap belajar, kerja, dan aktivitas
Bersyukur karena penyertaan Tuhan sampai
kita
saat ini
Berdoa untuk bangsa dan negara kita di
Berdoa untuk kesehatan saya
tengah pandemi COVID-19
Berdoa untuk kesehatan orang tua dan adikBerdoa untuk kita
adiksemua kiranya kita
juga memiliki Berdoa
hati yang
mengasihi
untuk study
saya
sesama terlebih Kristus
Berdoa agar saya tdk malas kerja tugas

Julita_CG Master
Berdoa agar finansial selalu tercukupi
Bersyukur buat penyertaan Tuhan
Adhe_CG ifon
Berdoa untuk relasi saya dengan Tuhan dan
Bersyukur buat kesehatan
Bersyukur buat penyertaan
juga sesama Tuhan
Doakan buat kesehatan orang tua
sampai saat ini
Doakan buat hikmat pengerjakan
Berdoa buat saya dan keluarga
proposal
agar selalu sehat dan
Doakan buat relasi dengan Tuhan

terhindar dari segala cobaan
Berdoa buat studi saya agar selalu
lancar dan sukses selalu
Berdoa buat hari senin bisa
mengikuti UAS dengan baik
Berdoa buat relasi saya dengan
Tuhan

POKOK DOA JOYER
Hilda_CG Rista
Bersyukur atas Rahmat dan berkat Tuhan
padaku dan keluargaku
Bersyukur atas cinta Tuhan yang besar untuk
aku dan keluargaku
Doakan buat pemulihan ibu semoga dapat
kembali beraktivitas seperti sedia kala
Doakan buat kesehatan keluarga semoga
senantiasa diberi kesehatan
Doakan buat papa aku semoga mendapat
hikmah
Doakan buat adek agar dapat menemui jalan
yang terbaik untuk hidupnya
Doakan buat aku agar lancar dalam mencari
pekerjaan dan diterima kerja
Doakan semoga covid 19 ini bisa segera
berakhir dan kita semua dapat beraktivitas
normal kembali seperti sedia kala dan
doakan buat yang bekerja dibalik layar dalam
menangani pandemi ini
Doakan buat temen-teman Joy agar lancar
kuliah dan pekerjaan mereka dan senantiasa
sehat juga teman-teman CG Rista lancar
kuliah dan pekerjaan mereka
Doakan buat teman-teman sega mubeng
semoga selalu dalam perlindungan Kristus
dan lancar rejeki mereka
Doakan buat mereka yang terkena dampak
covid agar senantiasa tabah dan tetap
berharap hanya pada Tuhan

Ardo_CG lfon
Bersyukur untuk seminggu ini atas berkat
dan penyertaan
Tuhan
Berdoa buat keluarga semoga mereka selalu
sehat
Berdoa buat saya semoga saya selalu sehat
Berdoa juga buat study saya semoga selalu
lancar

Nia_CG Master
Bersyukur penyertaan Tuhan hingga
saat ini buatku dan
keluargaku
Doakan buat kesiapan ukom dan buat
adekku Gilbert yang mau ujian masuk
perguruan tinggi
Doakan buat bapakku yang sudah
sampai di Medan dan akan
tinggal disana
Doakan buat bisa berhikmat dalam
mengelola keuangan

Ori_CG Ifon
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan
sampai saat ini
Doakan untuk skripsi saya biarlah
dimudahkan sama Tuhan
Doakan kesehatan saya dan keluarga
biarlah di berikan
kesehatan selalu
Doakan berkat buat keluarga agar
selalu di cukupkan
Doakan relasi saya dengan Tuhan
agar tetap terjaga lewat QT

Puput_CG Rista
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan
dalam kehidupan ku
Bersyukur untuk kesehatan dan
berdoa juga buat kesehatan ku
Berdoa buat kesehatan semua
keluarga dimanapun mereka berada
Berdoa buat kesehatan ibu dan papa
yang ada di rumah di Toili
Berdoa buat kelancaran kuliah online
semoga aku bisa lebih rajin lagi, dan
bisa menyelesaikan setiap tugastugas yang diberikan
Berdoa agar dunia lekas di pulihkan
dari virus Corona ini

POKOK DOA JOYER
Edis_CG rista
Bersyukur buat penyertaan Tuhan
sampai saat ini masih di berikan
kesehatan
Bersukur buat orang-orang disekitarku
yang selalu mendukungku dan selalu ada
buatku
Bersyukur buat kecukupan sampai hari
ini
Berdoa buat relasiku dengan Tuhan
semoga selalu mengandalkannya
Berdoa buat relasiku dengan orangorang disekitarku semoga terus punya
hubungan baik.
Berdoa buat kelancaran skripsi mulai cicil
bimbingan online semoga di lancarkan
dan tidak malas kerjainnya
Doakan buat dosen pembimbing agar
memberikan respon yang capat
Berdoa buat kesehatan pribadi agar tetap
berhikmat menjaga kesehatan selama
masa-masa karantina ini.
Berdoa buat aktifitas yang di lakukan di
kos biar selalu produktif
Berdoa buat kesehatan orang tua
Berdoa buat kelancaran pekerjaan orang
tua agar selalu di lancarkan
Berdoa buat relasi dengan semua temanteman baik yang jauh atau dekat semoga
selalu berelasi baik dengan mereka

Anggy_CG Datu
Bersyukur atas berkat Tuhan
Doakan pertumbuhan imanku agar lebih
dewasa lagi
Doakan kesehatanku dan keluargaku

Megan_CG Master
Bersyukur untuk semua kecukupan
yang Tuhan berikan
Doakan untuk setiap kegiatan sembari
menunggu
semester
3
dimulai
pertengahan september agar bisa
melakukan kegiatan positif
Doakan
untuk
keluarga
di
Palangkaraya agar selalu Tuhan
berkati

SELASA
POKOK DOA KHUSUS
HRD
Bersyukur untuk pelatihan calon staff
yang tetap jalan
Doakan agar JOY bisa mengelola
sumber daya yang ada selama
masa pandemi sehingga siap dengan
perubahan pada new normal nanti

Igin_Direktur
Doakan proses visa f6 dan rencana
pulang ke Indonesia yang
belum tahu kapan agar bisa lancar

Try_Student Part Time

RABU
POKOK DOA KHUSUS
CMD
Bersyukur untuk semangat joyer
terus berjuang dengan CG online
Doakan supaya teman-teman tetap
semangat dalam relasi dengan
Tuhan dalam QT dan terus
berpengharapan di masa corona ini
Doakan agar Tuhan memberikan
hikmat
bentuk
penjangkauan
mahasiswa baru yang tepat di masa
corona ini
Doakan untuk penyelesaian bahan
joy issue dan pembuatan bahan
untuk CG online
Riana_Kadep CMD
Bersyukur untuk penghiburan dan
kekuatan yang Tuhan berikan
buatku dan kedua orang tuaku
Doakan supaya dosen pembimbing
konseling bisa segera periksa
tesisku
sehingga
aku
bisa
selesaikan
sebelum
deadline
pengumpulan tesis
Doakan untuk cek up minggu ini,
biar Tuhan sertai
Doakan untuk orang tua dalam
masa corona ini dan terus kuat di
dalam iman
Doakan untuk hikmat dalam
membuat bahan-bahan CG untuk
masa corona ini
Doakan sudah mulai konseling
offline, doakan biar tetap sehat dan
diberi hikmat
Doakan untuk keadaan dunia
dengan adanya virus corona, biar
segera berlalu

Ria_Staff CMD
Bersyukur untuk kebaikan dan
penyertaan
Tuhan
sepanjang
minggu ini
Bersyukur sudah pindah kamar
kost karena kamar yang kemarin
listriknya koslet
Doakan untuk hikmat dalam
pelayananku
di
cell
group
Gian,Rista dan Dhea, doakan agar
teman-teman juga tetap semangat
untuk mengikuti cell group online
Doakan untuk pengerjaan JOY
Issue agar saya dan staf CMD yang
lain diberikan hikmat dan ide
kreatif agar bahan JOY issue bisa
segera selesai
Doakan untuk kesehatanku,ibuku
dan kakakku khususnya dalam
masa pandemi ini agar selalu sehat
Doakan untuk persiapan new
normal agar tetap berhikmat
menjaga kesehatan

POKOK DOA LEADER
Ifon_CG Leader
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai
saat ini
Bersyukur karena adik-adik
sudah
menyelesaikan UAS dalam keadaan baik
Doakan untuk studi saya agar tetap lancar
Doakan kesehatan saya dan keluarga agar
selalu sehat
Doakan relasi saya dengan Tuhan agar tetap
terjaga melalui QT
Ani_CG Leader
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat saya
dan keluarga sepanjang minggu ini
Bersyukur akhirnya bisa ada jawaban untuk
pulang ke rumah,
untuk pengiriman barang dan transportasi ke
rumah semoga Tuhan mencukupkan dana
yang dibutuhkan
Datu_CG Leader
Bersyukur untuk pernyertaan Tuhan sampai
hari ini
Doakan untuk orang tuaku untuk kesehatan
dan pekerjaan mereka
Doakan untuk adek dan abang ku yang sedang
kuliah sambil kerja
Doakan untuk studyku, mudah-mudahan
semester ini hasil studyku boleh memuaskan.
Doakan relasi ku dengan Tuhan dan sesama
Doakan untuk Indonesia dan semua negara
yang saat ini bergumul dengan COVID-19,
mudah-mudah kita bisa saling menguatkan

Rista_CG Leader
Bersyukur
untuk
penyertaan
Tuhan yang senantiasa memberi
kesehatan kepada keluarga kami
selama ini
Doakan
supaya
saya
lebih
berhikmat membagi waktu untuk
QT dan melakukan kegiatan
berfaedah
Bersyukur
Else
sudah
menyelesaikan ujiannya dengan
baik dan semoga dia bisa
mempersiapkan KKNnya dengan
baik
Bersyukur buat anak-anak
cg
masih mau berkomitmen cg
walaupun di keadaan seperti ini
Doakan anak-anak cg senantiasa
diberi kesehatan
Doakan buat anak-anak cg yang
minggu ini masih mengikuti ujian
akhir semster agar mereka bisa
mengerjakan
soal/tugas
yang
diberikan dengan teliti dan baik
Semoga pandemi ini cepat berlalu
dan kita semua bisa melakukan
aktivitas normal seperti sedia kala

KAMIS
POKOK DOA KHUSUS
Management
Doakan hikmat mengelola keuangan di masa
sulit corona ini
Doakan agar Tuhan terus memberi kesehatan
kepada Pak Sugeng
Oya_Calon Staff Management
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan setiap
hari untuk ku dan keluarga
Doakan aku bisa atur waktu dengan baik,
khususnya dalam mengerjakan tugas-tugas
pelatihan
Doakan kedua adik ku yg ke 3 agar bisa
menjaga pergaulan dengan baik karena
lingkungan tempat tinggal kami kurang sehat
Doakan kaka ku yg di Surabaya bisa
memanfaatkan waktu dengan baik untuk
mengerjakan skripsinya
Doakan orang tua ku dan semua keluarga
agar selalu sehat & baik-baik saja

JUMAT
POKOK DOA KHUSUS
MMD
Bersyukur teman-teman JOYer masih tetap
setia untuk ikut ministry secara online
Doakan supaya para staff pendamping diberi
hikmat dan kreativitas dalam mendampingi
ministry

Presti_Kadep MMD
Bersyukur pemeliharaan Allah sampai
sekarang
Doakan supaya tetap sehat dan produktif di
masa karantina ini
Doakan supaya aku semangat belajar dan
bisa berhikmat mengatur waktu
Doakan agar Allah terus berikan hikmat
buatku dalam pelayanan dan pendampingan
walaupun cm bs via online
Doakan untuk Wuri tetap semangat dalam
kuliah dan pengerjaan tesisnya
Glo_Staff MMD
Doakan untuk keluargaku agar mereka selalu
sehat dan terhindar dari virus-virus diluar
sana
Doakan buat pekerjaan papa dan saudarasaudara ku biar selalu diberkati
Doakan untuk adikku yang mau kuliah agar
proses pendaftarannya bisa lancar
Doakan buat pelayananku biar lebih
berhikmat dan dapat menjadi berkat buat
joyers

Geti_Staff MMD
Bersyukur setiap penyertaan Tuhan selama
seminggu ini
Doakan agar saya dan keluarga selalu
menjaga kesehatan
Doakan agar diberikan hikmat dalam
pelayanan dan diberikan kreatifitas dalam
pelayanan

POKOK DOA LEADER
Zerah_Core Member Dance Ministry
Bersyukur atas penyertaan Tuhan selama ini
Doakan aku terus membangun relasi baik
dengan Tuhan
Doakan supaya mampu mengerjakan UAS
dengan semaksimal mungkin
Doakan buat terus berhikmat menjaga
kesehatan
Doakan buat gangguan tidur yang akhir-akhir
ini muncul lagi agar kembali membaik
Doakan buat kesehatan kedua orangtua dan
adikku
Doakan kelancaran pekerjaan orangtuaku

QOUTE
Segala sesuatu di dunia ini punya waktunya masing-masing
Mungkin harus gagal dulu
Mungkin harus penuh ketakutan dulu
Mungkin harus menangis dulu
Tapi ketika semuanya berhasil terlewati
Kamu akan sadar bahwa di setiap waktu menunggumu
Tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang sia-sia
Anggita

