
JOY FELLOWSHIP INDONESIA

POKOK DOA UMUM JOY

Ä Bersyukur untuk dukungan alumni dan pendukung secara 

financial maupun masukan opini untuk perkembangan 

persekutuan JOY

Ä 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



POKOK DOA JOYERS
Fanti_CG Kris

Ä Bersyukur buat anugerah dan penyertaan Tuhan 

hingga saat ini

Ä Bersyukur buat berkat yang selalu berkecukupan

Ä Doakan buat beberapa mata kuliah yang nilainya 

belum keluar biar hasilnya boleh memuaskan

Ä Doakan buat pekerjaan orang tua biar tetap diberkati 

dan menjadi berkat bagi banyak orang

Ä Doakan buat kesehatan orang tua biar tetap sehat

Ä Doakan buat relasiku dengan Tuhan dan orang-orang 

di sekitar biar lebih baik lagi

Shelda_CG Kris 

Ä Bersyukur buat berkat Tuhan dalam hidupku

Ä Doakan buat pekerjaan dan kesehatan keluarga di 

Maluku

Ä Doakan biar bisa mengatur waktu dan keuangan 

dengan baik

Ä Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama lebih 

baik

Anggy_CG Datu

Ä Bersyukur atas setiap berkat Tuhan

Ä Doakan kesehatanku dan keluargaku

Ä Doakan untuk pendidikan adik-adikku juga agar 

dilancarkan

Ä Doakan juga buat rencana ku ke depan, S2, bekerja 

atau pulang kampung

Ance_CG Datu

Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan

Ä Doakan untuk pekerjaan orang tua

Ä Doakan untuk persiapan UAS SA dan kesehatan saya

Ä Doakan untuk studi adik saya

Ä Doakan untuk relasi dengan sesama dan Tuhan semoga 

tetap lancar QT

Julita_CG Master

Ä Bersyukur buat penyertaan Tuhan

Ä Bersyukur buat kesehatan

Ä Doakan buat kesehatan dan pekerjaan bapak dan 

mamak

Ä Doakan buat pekerjaan bang Julis dan perkuliahan 

Tryaka

Ä Doakan buat persiapan ujian kompre biar Tuhan 

mudahkan

Ä Doakan buat relasi dengan Tuhan

Ä Doakan buat hati yang penuh semangat dalam 

pekerjaan

Enny_CG Master

Ä Bersyukur untuk kecukupan keuangan di bulan ini

Ä Bersyukur tetap diberikan kesehatan sampai hari ini

Ä Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua ku

Ä Doakan untuk adik-adikku supaya tetap diberikan 

kesehatan, terutama Nova dan Laora karena akan 

pulang ke Kal-Bar

Ä Doakan untuk perencanaanku kedepan, supaya Tuhan 

terus sertai

Ä Doakan untuk usaha dan pekerjaannya abang Jef 

supaya terus Tuhan berkati dan tetap berhikmat 

menjaga kesehatannya

Try_CG Master

Ä Bersyukur buat penyertaan Tuhan sehari-hari

Ä Doakan agar penyelesaian yudisium dan wisuda lancar

Megan_CG Master

Ä Bersyukur untuk setiap kecukupan yang Tuhan 

sediakan sampai hari ini

Ä Doakan untuk bisa lebih berhikmat lagi dalam menjaga 

kesehatan

Ä Doakan untuk keluarga di Palangkaraya agar tetap 

sehat dan dalam perlindungan Tuhan

SENIN, 03 AGUSTUS 2020



POKOK DOA KHUSUS

RABU, 05 AGUSTUS 2020

SELASA, 04 AGUSTUS 2020
CMD

Ä Bersyukur  untuk semangat joyer terus berjuang dengan cg online

Ä Doakan supaya teman-teman tetap semangat dalam relasi dengan Tuhan dalam QT dan terus berpengharapan di masa 

corona ini

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

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

Riana_Kadep CMD

Ä Bersyukur sudah selesai ujian tanggal 30

Ä Doakan kesehatanku karena biduran, semoga bisa membaik, untuk cek darah dan berobat

Ä Doakan untuk orang tua dalam masa corona ini dan terus kuat di dalam iman

Ä Doakan untuk hikmat dalam pelayanan (konseling, pendampingan dan buat bahan cg)

Ä Doakan untuk keadaan dunia dengan adanya virus corona, biar segera berlalu

Ria_Staff CMD

Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan khususnya dalam masa pandemi ini masih diberikan kesehatan

Ä Doakan untuk hikmat dalam pelayanan agar aku semakin on fire menjangkau jiwa-jiwa khususnya di cell group

Ä Doakan agar aku terus semangat belajar dalam segala hal khususnya yang bisa menunjang pelayananku lebih baik lagi

Ä Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan ibuku dan kakakku agar selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu

HRD

Ä Bersyukur untuk pelayanan kak Igin, doakan buat pelayanan kak Igin selanjutnya dimana Tuhan berkenan

Ä Doakan buat kak Riana yang menggantikan kak Igin sebagai Direktur

Ä Doakan agar posisi pekerja di HRD yang vacant bisa diisi oleh hati-hati yang terpanggil

Ä Doakan untuk proses pelatihan calon staff yang tinggal 30% lagi serta tugas akhir dengan Glo yang akan segera

Ä Doakan agar Tuhan menolong pemberdayaan sumber daya selama dan pasca pandemi terutama di kalangan 

pekerja dan leader

POKOK DOA LEADER
Datu_CG Leader

Ä Bersyukur untuk berkat dan pernyertaan Tuhan sampai hari ini

Ä Doakan orang tua ku untuk kesehatan dan pekerjaan mereka

Ä Doakan untuk adek dan abang ku yang sedang kuliah sambil kerja

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

Kris_CG Leader

Ä Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini

Ä Doakan agar berhikmat mengatur waktu, keuangan, dan menjaga kesehatanku

Ä Doakan pekerjaan orang tua ku agar selalu diberkati dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga

Ä Doakan kebutuhan uang kuliah semester depan agar dicukupkan

Ä Doakan kuliahku semester depan agar bisa mengikutinya dengan baik

Ä Doakan relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi

Ä Doakan pelayananku di cg agar bisa jadi berkat



POKOK DOA KHUSUS

JUM’AT, 07 AGUSTUS 2020

MMD

Ä Bersyukur teman-teman JOYer masih tetap setia untuk ikut ministry secara online

Ä Doakan supaya para staff pendamping diberi hikmat dan kreativitas dalam mendampingi ministry 

Management 

Ä Bersyukur di tengah situasi yang sulit di kalangan alumni, sampai hari ini Tuhan mencukupkan kebutuhan operasional 

maupun dana staff dengan cara-Nya

Ä 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

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

malam

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

Oya_Calon Staff Management

Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup ku dan keluarga

Ä Doakan aku bisa mengatur waktu dengan baik untuk belajar dan juga dalam mengerjakan beberapa tugas pelatihan yang 

belum selesai, secara khusus tugas proyek akhir, agar aku dan kak Glo bisa bekerjasama dengan baik

Ä Doakan orang tua ku dan saudara-saudara ku selalu sehat dan selalu di lindungi Tuhan

POKOK DOA LEADER
Shella_Choir Ministry

Ä Bersyukur buat berkat Tuhan sampai saat ini

Ä Doakan untuk managemen waktu dengan baik 

Ä Doakan untuk pekerjaan orang tua dan kakak menjadi berkat buat banyak orang

Ä Doakan relasi dengan sesama lebih baik dan relasi dengan Tuhan tetap intim

Adet_Music Ministry

Ä Bersyukur buat berkat Tuhan untuk keluarga dan saya

Ä Doakan supaya aku bisa membagi waktu 

Ä Doakan kesehatan ku dan keluarga ku

Ä Doakan papaku minggu depan tanggal 7 pulang ke kampung halaman ke Medan biar bisa menjaga kesehatan dalam situasi ini

KAMIS, 06 AGUSTUS 2020

Presti_Kadep MMD

Ä Bersyukur pemeliharaan Allah sampai sekarang

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 kuliah dan pengerjaan tesisnya

Glo_Staff MMD

Ä Doakan agar orang tua dan saudara-saudara ku tetap selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan

Ä Doakan untuk pelayananku di JOY agar tetap memberikan dampak

Ä Doakan agar corona ini segera berlalu

Geti_Staff MMD

Ä Bersyukur buat kasih Tuhan dalam seminggu kemarin

Ä Bersyukur karena Tuhan masih memakai saya sebagai alat-Nya

Ä Doakan untuk pendampingan mahasiswa, agar diberikan hikmat dalam mendampingi

Ä Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua serta Abe

Ä Doakan semoga kak Yesti dapat pekerjaan yang menjadi kerinduannya



KESAKSIAN
Joab the Commander

Seiring dengan bertambah dewasanya usia, saya merasa lebih nyaman dengan lingkungan 

pertemanan yang terseleksi. Yang dalam arti positif saya mempunyai prinsip kualitas lebih 

penting daripada kuantitas, dimana hal tersebut dapat terjadi dengan lingkungan pertemanan 

yang sempit tetapi mempunyai kesan yang daripada luas tetapi hanya sekedar tahu yang intens 

berakhir dengan basa-basi dan yang seringkali saya rasa hanya sebagai formalitas. encourage 

Saya semakin menyadari kondisi sosial tersebut terjadi kepada saya, karena saya sangat 

sering melakukan dan menyikapi segala sesuatu dengan lebih baik melakukan hal benar yang 

belum tentu baik daripada melakukan hal baik yang belum tentu benar . Hal benar yang saya 

maksud adalah hal benar secara umum yang sudah dikenal luas dalam kehidupan sosial. Contoh 

sederhananya adalah, saya tidak berpikir 2 kali untuk menegur orang yang saya rasa saya kenal 

dengan baik bila orang tersebut berbuat salah dan sebaliknya, walaupun saya tahu orang 

tersebut akan merasa sakit hati ataupun tersinggung. Konsekuensi yang saya peroleh dari prinsip 

saya tersebut membuat saya seringkali dijauhi lingkungan pertemanan saya yang tidak sesuai 

dengan hal tersebut, sebaliknya saya menjadi memiliki pertemanan yang dari setiap intens 

kejadian dan momen yang berawal dari hal tersebut.

Ketika saya belajar dari kitab 2 Samuel, saya menemukan satu sosok yang saya kagumi yaitu 

Yoab bin Zeruya kakak perempuan Daud, yang juga sebagai panglima Daud. Banyak hal yang saya 

tidak mengerti dari sikap Yoab ketika ia seringkali mengindahkan perkataan Daud sebagai 

seorang raja. 2 Samuel 3:24 saat Yoab mempertanyakan keputusan Daud yang melepaskan Abner 

yang telah membunuh adik laki-laki Yoab yang kemudian ia bunuh atas keputusannya sendiri. 2 

Samuel 18:5 saat Daud memberi perintah kepada para kepala pasukan untuk memperlakukan 

Absalom putranya yang merebut tahtanya dengan lunak, Yoab tanpa ragu menikam dada Absalom 

dengan tiga lembing di tangannya. 2 Samuel 19:5-7 saat Yoab dengan tegas menegur Daud yang 

bersedih atas kematian Absalom yang memberi kesan Daud tidak menghargai orang-orang yang 

berjuang untuk dirinya.

Dari tiga rangkaian peristiwa di atas saya sangat tercengang dan kagum dengan sikap Yoab 

yang mungkin saja Daud sebagai raja bisa menjatuhkan hukuman mati terhadapnya atas setiap 

tindakan yang ia lakukan, terlepas dari sikap kejam dan oportunisnya di kejadian lain. Tetapi Yoab 

tetap melakukan hal yang menurutnya benar untuk kepentingan yang lebih besar terutama pada 

saat ia menegur Daud yang sedang bersedih atas kematian Absalom. Butuh keberanian dan 

keyakinan yang besar untuk bisa menjadi pribadi seperti Yoab yang memperjuangkan kebenaran 

untuk kepentingan yang lebih besar. Saat ini saya terus belajar untuk melakukan di keseharian 

saya seperti cerita saya di atas, namun dengan cara tersebut saya menjadi terus belajar untuk 

bersikap dan berkata dengan lebih berhati-hati untuk menyampaikan kebenaran agar maksud 

dan tujuan saya lebih bisa ditangkap oleh orang lain.

-

MEGAN
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