
Bersyukur untuk kecukupan finansial yang Tuhan berikan sampai saat ini

Bersyukur untuk dukungan alumni dan pendukung. Doakan untuk relasi dengan

mereka

Bersyukur ada 19 teman baru yang Tuhan kirimkan selama pandemi ini, doakan

untuk proses follow Upnya

 

Doakan untuk kebutuhan staf baru, saat ini ada 5 staf yang melayani (riana, Glo,

Ria, Geti dan Oya)

Doakan untuk hikmat dalam menentukan langkah-langkah pelayanan ke depan 

Doakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di bulan November (CG

online, JOY fellowship meeting secara sederhana dengan hanya 30 orang dan

selebihnya online pada tanggal 13 November)

Doakan untuk pencarian panitia untuk perayaan JOY Night secara sederhana 

Doakan untuk rencana-rencana di manajemen (penjualan mobil dan pembuatan

kanopi)

Doakan untuk joyer tetap setia dalam relasi dengan Tuhan

Doakan untuk pengurusan yayasan oleh board

POKOK DOA UMUM JOY

JOY FELLOWSHIP INDONESIA



POKOK DOA JOYERS
S E N I N ,  2 6  O K T O B E R  2 0 2 0

Anggy_CG Datu

Bersyukur atas berkat Tuhan sampai saat ini

Doakan kesehatanku dan keluargaku agar sehat-sehat saja, terutama mama ku yang sedang sakit

Doakan setiap pekerjaan kedua orang tua agar dilancarkan dan diberikan rezeki yang cukup

Doakan untuk sekolahnya adik-adikku agar dilancarkan

Doakan buat setiap tes menuju S2, semoga lulus

 

Ance_CG Datu

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini

Bersyukur untuk pertambahan usia

Doakan untuk pekerjaan orang tua, kakak-kakak dan kesehatan mereka

Doakan untuk perkuliahan dan kesehatan saya

Doakan untuk studi adik 

Doakan relasi dengan sesama dan Tuhan

Shelda_CG Kris 

Bersyukur buat berkat Tuhan dalam hidupku

Doakan buat pekerjaan dan kesehatan keluarga di Maluku

Doakan buat persiapan UTS minggu depan biar Tuhan lancarkan 

Doakan biar bisa mengatur waktu dan keuangan dengan baik

Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama lebih baik lagi

 

Fanti_CG Kris

Bersyukur buat anugerah dan penyertaan Tuhan hingga saat ini

Bersyukur karena UTS minggu kemarin berjalan lancar

Doakan buat pengerjaan setiap tugas, biar Tuhan mampukan

Doakan buat penelitian fisika dan jurnal yang sudah di kumpul bisa di Acc dan biar semuanya berjalan

sesuai dengan kehendak Tuhan

Doakan buat kesehatan serta pekerjaan orang tua biar tetap sehat dan terus di berkati

Doakan buat relasiku dengan Tuhan dan orang-orang di sekitar biar lebih baik lagi

 

Shella_CG Kris

Bersyukur buat berkat Tuhan 

Doakan untuk managemen waktu dan keuangan dengan baik

Doakan untuk relasi dengan Tuhan lebih intim lagi

Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua menjadi berkat buat sesama

Stefy_CG Kris

Bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan

Doakan untuk kelancaran tugas akhir

Doakan untuk kesehatan agar dapat disembuhkan

Doakan agar tidak dipenuhi ketakutan

 



POKOK DOA JOYERS
S E N I N ,  2 6  O K T O B E R  2 0 2 0

Oga_CG Ifon

Bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga saat ini

Doakan untuk studi

Doakan untuk keluarga semoga selalu dalam penyertaan Tuhan

Doakan untuk studinya adik-adik saya

Doakan agar saya semoga selalu sehat

Doakan untuk finansial kami semoga selalu tercukupi

Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan dan juga sesama

Dwi_CG Rista

Bersyukur buat penyertaan Tuhan selama seminggu ini

Doakan buat orang tua, Kepi serta Bastian di Curup supaya sehat selalu

Doakan buat pekerjaan bapak dan mama supaya dilancarkan

Doakan buatku dan Natalia supaya berhikmat dalam menjaga kesehatan

Doakan buat aku, Natalia dan Kepi supaya tetap semangat mencari pekerjaan

Doakan buat Bastian supaya tetap semangat kuliah onlinenya

 

Anggie_CG Rista

Bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini

Doakan untuk KP, semoga dapat berjalan dengan lancar

Doakan untuk kuliah dan seminar proposal biar bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir

semester

Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orang tua, agar Tuhan selalu menyertai mereka

Doakan agar tetap berhikmat menjaga diri ditengah pandemi dan semoga setiap orang dapat

berhikmat juga dalam keadaan yang belum stabil ini

Edis_CG Rista

Bersyukur buat kesehatan sampai hari ini

Bersyukur buat kak Try yang sudah di terima kerja

Doakan buat persiapan kak Try dalam waktu dekat akan berangkat

Doakan buat rencana masa depan yang belum pasti

Doakan buat kesehatan orang tua

Doakan buat pekerjaan kedua orang tua agar selalu di lancarkan selalu

Doakan buat adik Putri dalam tugas dan kewajibannya



POKOK DOA JOYERS
S E N I N ,  2 6  O K T O B E R  2 0 2 0

Fidel_CG Datu

Bersyukur buat penyertaan Tuhan saat ini khususnya kesehatan dan rejeki dalam keluargaku

Doakan untuk proses pendaftaran yudisiumku agar bisa mendaftar yudisium untuk bulan ini

Doakan untuk om ku yang saat ini sakit dan harus cuci darah supaya dilancarkan pengobatannya dan

bisa sehat kembali

Doakan untuk kesehatan orang tua dan adik-adikku,  pekerjaan orang tua dan studi adik-adikku agar

dilancarkan

Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan sesama

Puput_CG Rista

Bersyukur untuk kesehatan

Bersyukur untuk setiap hari yang selalu Tuhan berkati

Doakan buat perkuliahan ku yang sudah aktif

Doakan buat kegiatanku dikampus yang semakin padat, semoga aku selalu di beri kekuatan dan

keberanian

Doakan buat setiap tanggung jawab yang aku ambil, semoga bisa berjalan lancar

Doakan buat tugas-tugasku supaya aku bisa menyelesaikan dengan tepat waktu

Doakan buat kesehatanku, kak Edis, orang tua dan semua keluarga dimanapun mereka berada

Doakan semoga aku bisa selalu sabar dan bisa mengambil tindakan dengan bijak

Rio_CG Master

Bersyukur karena tetap sehat ditengah situasi sekarang ini 

Doakan buat manage waktu kuliah saya dan pelayanan saya agar berjalan dengan baik

Doakan buat adik ke 3 yang dalam revisi skripsinya agar dilancarkan

 

Try_CG Master

Bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu kurasakan

Bersyukur untuk tawaran bekerja bersama JIU

Bersyukur boleh mengisi waktu kosong dengan jualan bubur

Doakan agar mama, papa dan kakak-kakak ku selalu dalam lindungan Tuhan

Doakan untuk proses perekrutan agar lancar sampai resmi menjadi bagian dari pekerja

Megan_CG Master

Bersyukur atas penguatan dan kesehatan dari Tuhan sampai hari ini

Doakan untuk proses studio magang dan pratesis yang cukup menemukan kebuntuan

Doakan untuk semangat dalam mengerjakan tugas dengan deadline yang cukup rapat

Doakan untuk keluarga di Palangkaraya agar selalu sehat



HRD
Doakan untuk kebutuhan fulltime staf, doakan dalam periode pendaftaran staf ini ada
yang mendaftar

SELASA, 27 OKTOBER 2020

POKOK DOA KHUSUS

RABU, 28 OKTOBER 2020

CMD
Bersyukur  untuk teman baru yang mulai bergabung di joy, doakan untuk proses follow up dan
supaya Tuhan kirimkan orang-orang baru 
Doakan supaya teman-teman tetap semangat dalam relasi dengan Tuhan dalam QT, CG dan
terus berpengharapan di masa corona ini
Doakan untuk pembuatan bahan cg online
 
Riana_Acting Director
Bersyukur untuk penyertaan dan penghiburan yang terus kurasakan selama ini
Doakan untuk orang tua dalam masa corona ini dan terus kuat di dalam iman
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan (konseling, pendampingan, buat bahan cg, pelatihan dan
memimpin)
Doakan untuk keadaan dunia dengan adanya virus corona
Doakan untuk hikmat revisi tesis dari bagian perpustakaan karena butuh ketelitian
 
Ria_Staff CMD
Bersyukur untuk kebaikan Tuhan
Bersyukur untuk kehadiran teman-teman baru di cell group, doakan untuk proses followup dan
teman-teman terus berkomitmen untuk bertumbuh di cell group
Doaka untuk hikmat dalam pelayanan agar diberi kepekaan untuk melayani teman-teman sesuai
kebutuhan mereka dan juga hikmat dalam pembuatan bahan
Doakan untuk kesehatan ku (lagi sariawan), ibuku dan kakakku dan juga pekerjaan mereka agar
selalu semangat dan bersuka cita
Doakan untuk pengumuman tes Megan tanggal 30 Oktober agar apapun hasilnya yang terbaik
dari Tuhan
 
Glo_Staff CMD
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidupku dan keluarga
Doakan untuk adikku Uga yang baru masuk kuliah agar bisa beradaptasi dengan baik
Doakan untuk pekerjaan  Papa & saudara-saudaraku agar diberi kelancaran
Doakan kesehatan orang tua dan saudara-saudaraku agar selalu aman dalam lindungan Tuhan
Doakan agar aku bisa beradaptasi dengan baik mendampingi Cellgroup-cellgroup yang baru



POKOK DOA LEADER

RABU, 28 OKTOBER 2020

Datu_CG Leader
Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sampai hari ini
Doakan orang tua ku untuk kesehatan dan pekerjaan mereka
Doakan untuk proses skripsiku, mudah-mudahan bisa lebih rajin dan bisa melawan rasa malas
Doakan untuk adik dan abang ku yang sedang kuliah sambil kerja
Doakan relasi ku dengan Tuhan dan sesama
 
Rista_CG Leader
Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam keluarga kami hingga saat ini
Bersyukur buat hati anak-anak cg yang selalu semangat ikut cg online
Doakan semoga kedua orang tua dan kedua adik saya selalu diberi kesehatan 
Doakan semoga leader dan tim inti selalu berkomitmen dan bertanggungjawab dengan tugasnya
Doakan buat regenerasi leader, tim inti dan teman baru dalam cg rista
Doakan buat anak-anak cg yang sudah lama menghilang bisa bergabung lagi bersama di cg
Doakan anak-anak cg senantiasa menjaga kesehatan mereka
 
Kris_CG Leader
Beryukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan selama seminggu ini
Doakan untuk kecukupan dana kuliahku agar dicukupkan
Doakan agar bisa mengatur waktu dan keuanganku dengan baik
Doakan relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi
Doakan pekerjaan orang tua ku agar selalu diberkati dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga
Doakan pelayananku di cg agar bisa jadi berkat
 
Ifon_CG Leader
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini 
Doakan untuk kesehatan saya dan keluarga agar selalu sehat
Doakan untuk studi saya dan adik-adik agar berjalan lancar
Doakan untuk relasi saya dan Tuhan tetap terjaga melalui QT
Doakan berkat buat keluarga agar selalu dicukupkan



Management

Bersyukur untuk setiap dukungan dari para pendukung maupun alumni

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

Doakan kebutuhan keuangan, secara khusus operasional bulan ini kiranya Tuhan cukupkan

Doakan hikmat mengelola keuangan dan kerumahtanggaan

Doakan agar Tuhan terus memberi hikmat dan kesehatan kepada Pak Sugeng di masa tua

dalam mengabdi di JOY

POKOK DOA KHUSUS

KAMIS, 29 OKTOBER 2020

JUM'AT, 30 OKTOBER 2020

Geti_Staff Media

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama seminggu ini

Bersyukur untuk kesehatan dan pembelajaran yang Tuhan berikan

Doakan untuk kesehatan bapak-tante, kak Yesti-Abe dan Nana

Doakan buat pelayanan saat ini agar terus mengandalkan Tuhan

Oya_ Staff Management

Bersyukur untuk berkat dan kasih Tuhan dalam hidup ku

Doakan pelayananku di Cg dan Manajemen biar terus semangat belajar dan berproses

bersama Tuhan 

Doakan keluargaku agar selalu dalam perlindungan Tuhan

 

Roby _Karyawan Management

Bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan lewat kesehatan dan kecukupan dana

Doakan untuk kesehatan orang tua dan adek-adek disana semoga terlindung dari corona

Doakan untuk rejeki orang tua supaya tercukupi setiap kebutuhan terutama pembayaran

kuliah adek

Doakan untuk pelayanan di manajemen supaya berhikmat melakukan pekerjaan dengan

baik terutama proses penjualan mobil JOY 

Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan sesama



Hallo Perkenalkan, Saya Fidel

Baru-baru ini saya merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan karena bisa menyelesaikan

studi. Khususnya dalam pengerjaan skripsi ini

Singkat cerita, saya harus mendaftar pendadaran maksimal 16 september. Namun, sampai

pada 14 september saya masih ada revisi dan bisa dibilang itu sangat kompleks. Kemudian

sekitar jam 12 malam, itu saya chat dosen saya bahwa ada revisi yang belum saya perbaiki

karena saya tidak tau letak kesalahannya dimana. Dan paginya (15 september) dosen saya balas

dengan kalimat yang bisa di bilang ngegas karna saya yang kurang paham maksud pertanyaan

dia. Posisinya disitu saya tidak berani balas. Dan akhirnya saya memberanikan balas chat itu

ketika sudah sore

Disitu saya sudah berserah karena besok adalah batas untuk daftar pendadaran tapi dari hati

kecil saya, saya masih berharap dan percaya sama Tuhan bahwa saya bisa mendaftar

pendadaran untuk bulan depan karena Tuhan yang akan mewujudkan itu. Kemudian saya

bilang sama dosen saya, baik pak saya akan lakukan revisi dibimbingan selanjutnya. Dan

ternyata dibalas bahwa saya harus menyiapkan lembar pengesahan batasnya besok pagi.

Kemudian saya cek sitkul dan disitu dituliskan bahwa benar saya boleh mendaftar pendadaran 

 

Disitu saya benar-benar tidak bisa berkata-berkata. Ternyata hal yang tidak mungkin bagi saya

sebagai manusia, bisa nyata dan terjadi karena Tuhan. Kemudian, ketika pendadaran lagi. Saya

mendapatkan dosen yang bisa dibilang menakutkan karena sudah 2 bulan berturut-turut

teman-teman saya tidak lulus tiap dia yang menguji. Disitu saya berdoa minta sama Tuhan

supaya diberi ketenangan dan sukacita, karena kondisi mental saat pendadaran itu sangat

penting. Dan Tuhan memberikan kekuatan itu melalui orang-orang disekitarku, yang memberi

kekuatan dan dukungan serta berbicara melalui firman-Nya di Alkitab

K E S A K S I A N

P e n g a l a m a n  B e r s a m a  T u h a n



Sampai akhirnya saya bisa lulus dan luar biasanya lagi ialah skripsi saya ternyata menjadi

skripsi yang rekomendasi. Dan menurutku itu benar-benar pemberian Tuhan yang luar biasa.

Dulu memang saya punya impian supaya skripsiku bisa menjadi rekomendasi nantinya tapi

setelah menjalani proses pembuatan skripsi yang amat susah, saya berdoa sama Tuhan, biarlah

saya lulus Tuhan, tidak apa-apa saya revisi atau tidak rekomendasi asalkan saya lulus

pendadaran 

Disini saya benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi untuk menggambarkan bagaimana Tuhan

bekerja dalam hidupku. Mungkin teman-temanku berpikir "akh itu memang karena kamu

pintar tapi, saya percaya bukan hal itu, tapi karena memang Tuhan yang menyempurnakan apa

yang ku kerjakan, karena saya merasa bahwa sebenarnya masih ada banyak kekurangan dalam

skripsiku ataupun ketika aku pendadaran. Saya bersyukur karena bisa mengalami proses

pengerjaan skripsi ini dengan penuh sakit dan tangis

Karena melalui semua ini saya bisa menceritakan ke orang disekitarku bagaimana kuasa Tuhan

itu nyata di hidupku supaya orang lain juga bisa merasakan sukacita yang kurasakan. Tiap aku

mengalami kesulitan yang selalu ku ingat, ialah ayat alkitab dari Ibrani 13:8 "Yesus Kristus

tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya". Tuhan sudah tolong

saya kemarin, pasti Dia akan tolong saya lagi hari ini, besok dan selama-Nya 

Tugasku ialah mempercayakan hidupku dan segala rencanaku kepada Tuhan karena waktu

Tuhan itu benar-benar pas dan sangat baik. Pertolongan-Nya datang tepat waktu. Libatkan

Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakan dan Tuhan akan menyempurnakan hal itu


