JOY FELLOWSHIP INDONESIA

POKOK DOA UMUM JOY
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 JOYERS

SENIN, 09 NOVEMBER 2020

Santos_CG Ifon
Bersyukur atas penyertaan Tuhan karena masih diberi nafas kepada saya
Doakan mohon ampun atas dosa, kesalahan dan kekhilafan yang telah diperbuat selama ini, baik itu melalui pikiran,
perkataan dan perbuatan kepada Tuhan, sesama dan diri sendiri
Doakan untuk kakak Maria Sipayung yang telah meninggal dunia kemarin, semoga Tuhan menerimanya di Sorga
Doakan untuk teman-teman semua, baik itu teman lama, teman baru dan juga teman-teman di JOY, semoga Tuhan
selalu memberikan kesehatan yang baik dan rezeki yang secukupnya
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
Adhe_CG Ifon
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk ujian UTS saya biar lancar
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
Shella_CG Kris
Bersyukur buat setiap berkat Tuhan
Doakan buat managemen keuangan dan waktu dengan baik
Doakan buat semangat dalam mengerjakan proposal dan dilancarkan
Doakan buat pekerjaan orang tua menjadi berkati
Doakan untuk relasi dengan Tuhan selalu intim
Shelda_CG Kris
Bersyukur buat berkat Tuhan dalam hidupku
Doakan buat pekerjaan dan kesehatan keluarga di Maluku
Doakan biar bisa mengatur waktu dan keuangan dengan baik
Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama lebih baik lagi
Fanti_CG Kris
Bersyukur buat penyertaan Tuhan hingga saat ini
Doakan praktikum PenFis biar lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan
Doakan buat kesehatan serta pekerjaan orang tua biar tetap sehat dan terus di berkati
Doakan biar bisa memanajemen waktu dengan baik
Doakan buat relasiku dengan Tuhan biar lebih intim lagi

POKOK DOA JOYERS

SENIN, 09 NOVEMBER 2020

Acil_CG Ani
Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam minggu Ini baik saya maupun Keluarga
Doakan buat pekerjaan orang tua biar lancar
Doakan untuk pekuliahan agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami setiap materi
Doakan relasi saya dengan orang-orang sekitar biar baik adanya
Yhuna_CG Ani
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari
Doakan untuk saya yang sementara UTS biar saya bisa fokus dan semua materi bisa saya paham
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua dan semua keluarga agar baik-baik saja
Mezakh_CG Ani
Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan selama ini
Doakan untuk bisa bagi waktu untuk kuliah dan kerja
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua biar baik-baik saja
Anggy_CG Datu
Bersyukur atas berkat serta kebaikan Tuhan sampai saat ini
Doakan di proses mendaftar S2, agar tercukupi dalam dana
Doakan juga segala syarat S2 yang tersisa dapat terselesaikan dengan baik
Doakan kesehatanku dan keluargaku agar sehat-sehat saja
Doakan pekerjaan dan usaha kedua orang tua agar dilancarkan dan diberkati, serta diberikan rezeki yang cukup
Doakan untuk sekolahnya adik-adikku juga agar dilancarkan dan diberkati
Doakan juga relasiku dengan sesama terutama Tuhan agar lebih baik lagi
Wuri_CG Datu
Bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan untuk keluargaku sampai saat ini
Doakan untuk studyku dan kakak dilancarkan
Doakan untuk rezeki kedua orang tua dan kedua kakakku agar di cukupkan dan di lancarkan
Doakan untuk kesehatanku dan keluargaku
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan sesama agar lebih baik lagi
Ericha_CG Datu
Bersyukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan dalam keseharianku sampai saat ini
Doakan untuk kesehatanku dan segala aktivitas yang kulakukan, terlebih dalam studyku semoga berjalan dengan
lancar dan aman
Doakan untuk rezeki dan kesehatan kedua orang tua
Doakan segala aktivitas dan pekerjaan kakakku
Doakan untuk saudara kembarku dalam studynya dan sekarang sedang UTS
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan relasi dengan sesama

POKOK DOA JOYERS

SENIN, 09 NOVEMBER 2020

Edwin_CG Datu
Bersyukur untuk segala berkat Tuhan bagi saya
Bersyukur untuk segala proses studi, studio, pendadaran yang sudah selesai dan berhasil berkat Tuhan dan Yudisium
yang telah selesai
Doakan untuk proses kedepannya untuk memasuki dunia kerja
Doakan untuk segala kesiapannya
Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan sesama
Rudy_CG Datu
Bersyukur atas berkat, kasih dan anugerah yang Tuhan berikan untuk aku dan keluargaku sampai saat ini
Doakan untuk kesehatanku, kesehatan keluargaku dan dimurahkan rezeki
Doakan segala aktivitas yang kujalanin selama ini, terutama dalam studyku semoga berjalan dengan lancar dan aman
Doakan untuk segala pekerjaan kedua orang tua, semoga dilancarkan dan dimudahkan dalam segala hal
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan relasi dengan sesama agar jauh lebih baik lagi
Novita_CG Datu
Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk kesehatanku dan keluarga agar selalu sehat
Doakan buat skripsiku dan penelitian di lab semoga bisa selalu sehat sampai ngelabku selesai
Doakan buat pekerjaan orang tua ku
Doakan untuk study kedua adikku
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan sesama
Raymond_CG Datu
Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk kedua orang tua, semoga diberi kesehatan dan panjang umur
Doakan untuk abangku yang ada di perantauan semoga terhindar dari covid-19
Doakan buat studi adik-adikku semoga semakin lancar
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan sesama
Yoga_CG Dhea
Bersyukur hingga saat ini saya dan keluarga saya di Kalimantan sehat semua
Doakan supaya saya dapat membangun kembali kebiasaan saya QT
Doakan supaya saya dan tim magang saya dapat menyelesaikan projek magang kami dibulan desember ini
Edis_CG Rista
Bersyukur buat kesehatan sampai hari ini
Doakan buat rencana masa depan
Doakan buat kesehatan orang tua
Doakan buat pekerjaan kedua orang tua agar selalu di lancarkan
Doakan buat adik Putri dalam tugas dan kewajibannya
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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
Puput_CG Rista
Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan sampai saat ini, Tuhan berkati kegiatanku, Tuhan sudah lancarkan acaraku
Doakan buat acara-acara yang akan datang, semoga bisa berjalan baik dan lancar
Doakan buat kesehatanku semoga bisa tetap kuat jasmani dan rohani
Doakan buat setiap perasaan yang tidak bisa dikendalikan, kadang-kadang badmood, kadang-kadang senang, semoga
dengan itu tidak menggangu orang-orang didekatku
Doakan buat kesehatan keluarga, orang tua, kak Edis dan semua orang yang lagi didekatku, semoga kami semua
terhindar dari penyakit apapun
Doakan supaya aku tetap kuat dalam menjalankan setiap kegiatan yang sanggat menekan ini
Sera_CG Rista
Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam minggu ini
Doakan buat kesehatan pribadi dan keluarga
Doakan supaya lancar dan semangat kerja skripsi
Doakan untuk adikku dalam studi dan kesehariannya
Doakan kelancaran pekerjaan orang tua
Julita_CG Master
Bersyukur buat Berkat Tuhan
Bersyukur buat kasih dan kesehatan yang Tuhan berikan
Doakan buat kesehatan dan pekerjaan orang tua
Doakan buat semangat mengerjakan tesis
Doakan buat hikmat membagi waktu
Megan_CG Master
Bersyukur untuk kesehatan dan hikmat yang Tuhan berikan seminggu kemarin
Doakan untuk proses pratesis agar lancar sampai lanjut ke analisis semester depan
Doakan untuk kesehatan dan hikmat setiap harinya
Doakan keluarga di Palangkaraya agar sehat selalu
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

POKOK DOA KHUSUS

SELASA, 10 NOVEMBER 2020

HRD
Doakan untuk kebutuhan fulltime staff, doakan dalam periode pendaftaran staff ini ada yang
mendaftar
RABU, 11 NOVEMBER 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 bisa selesaikan buku the loss family member dan mendapat berkat darinya
Bersyukur dapat kirim revisi tesis tentang footnotenya, doakan biar segala urusan di kampus
segera beres dan tidak ada revisi lagi
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

Ria_Staff CMD
Bersyukur untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan khususnya mendampingi teman-teman cell group Rista,
Gian dan Dhea serta hikmat dalam pembuatan bahan online
Doakan agar teman-teman di cell group terus semangat menjalin relasi pribadi bersama Tuhan dan
berkomitmen lebih untuk bertumbuh dalam iman di komunitas
Doakan untuk ibuku dan kakakku agar senantiasa sehat selalu khususnya dalam masa pandemi
ini
Doakan agar usaha baru kakakku berjalan lancar dan kakakku terus semangat
menjalankannya

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 dan saudara-saudaraku kagar 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, 11 NOVEMBER 2020

Rista_CG Leader
Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam keluarga kami selama ini
Bersyukur buat Else yang sudah menyelesaikan ujiannya, semoga hasil ujiannya memuaskan
Doakan biar orang tua, kedua adik dan saya senantiasa di beri kesehatan
Doakan juga buat tanta saya yang sedang sakit, biar cepat sembuh.
Doakan semoga anak cg selalu punya comitmen dan tanggungjawab dalam cg
Doakan semoga semakin banyak jiwa-jiwa baru yang mau bergabung di cg

Ifon_CG Leader
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk persiapan UTS minggu depan agar berjalan lancar
Doakan studi adik-adik agar selalu lancar
Doakan untuk kesehatan saya dan keluarga agar selalu sehat
Doakan agar berkat buat keluarga selalu dicukupkan
Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan tetap terjaga melalui QT

Kris_CG Leader
Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan untuk kebutuhan dana kuliahku agar dicukupkan
Doakan agar tetap semangat mengikuti perkuliahan maupun mengerjakan tugas kuliah
Doakan agar berhikmat mengatur waktu dan keuanganku
Doakan pekerjaan orang tua ku agar selalu diberkati dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga
Doakan relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi
Doakan pelayananku dicg agar bisa jadi berkat
Doakan CG Kris agar ada orang baru secara khusus dari Atmajaya

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 abangku yang sedang kuliah sambil kerja
Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama

Dea_CG Leader
Bersyukur penyertaan Tuhan selalu dalam hidupku dan keluarga
Doakan agar tetap bertanggung jawab dalam perkuliahan
Doakan bisa lebih manajemen waktu dengan baik
Doakan bisa menejemen keuangan
Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama disertai Tuhan

POKOK DOA KHUSUS

KAMIS, 12 NOVEMBER 2020

Management
Bersyukur untuk setiap dukungan dari para pendukung maupun alumni
Doakan hikmat menjalin 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 mengelolah keuangan dan kerumahtanggaan
Doakan untuk proses penjualan mobil agar segera terjual seturut kehendak Tuhan saja
Doakan agar Tuhan terus memberi hikmat dan kesehatan kepada Pak Sugeng di masa tua
dalam mengabdi di JOY
JUM'AT, 13 NOVEMBER 2020

Geti_Staff Media
Bersyukur untuk kebaikan Tuhan selama seminggu kemarin
Doakan agar diberikan hikmat Dan ide dalam melakukan pelayanan
Doakan agar bapak-tante, kak Yesti-Abe, Nana diberikan kesehatan
Doakan agar aku bisa terus mengandalkan Tuhan

Oya_Staff Management
Bersyukur untuk berkat dan kasih Tuhan dalam hidupku
Doakan pelayananku di Cg dan Manajemen biar terus semangat belajar dan berproses bersama
Tuhan
Doakan keluargaku masih dalam keadaan berduka, secara khusus adik saya Farel agar selalu
diberi penghiburan dari Tuhan atas meninggalnya papanya
Doakan semua 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 adik-adik disana semoga terlindung dari corona
Doakan untuk rejeki orang tua supaya tercukupi setiap kebutuhan terutama pembayaran
kuliah adik
Doakan untuk semakin mengenal diri dan panggilan hidup, supaya selesai dari JOY tau
pekerjaan apa yang tepat buatku
Doakan untuk pelayanan di manajemen supaya berhikmat melakukan pekerjaan dengan baik
terutama proses penjualan mobil JOY

KESAKSIAN
Pengalaman Bersama Tuhan

Hai Joyers! Perkenalkan nama saya Nathanael, saya joyer yang tergabung bersama
Cellgroup Kris
Saya mau mensharingkan penyertaan Tuhan Yesus dalam pendidikan saya selama saya
bergumul menyelesaikan tugas akhir saya, saya mengawali tugas akhir saya dengan
terpontang-panting banyak hal yang saya hadapi di awal-awal penulisan skripsi saya,
mulai dari mengganti judul skrispsi yang sebenarnya sudah saya tulis proposalnya
hingga saya berganti dosen pembimbing skripsi sebanyak 3 kali
Saya sudah tahu bahwa saya tidak akan menyelesaikan masa studi dengan tepat waktu
dengan permasalhan tersebut, tingginya standar yang saya berikan untuk diri sendiri
membuat saya frustasi akan hal tersebut. Saya hampir menyerah dan tidak
mengerjakan skripsi selama satu semester, saya pikir percuma untuk saya mengerjakan
jika akhirnya apa yang sudah saya lakukan tidak mendapat hasil baik oleh dosen, saya
merasa kacau dengan tugas akhir, tidak berkenan untuk diganggu oleh siapapun pada
saat itu, memilih sendiri untuk memendam masalah daripada harus keluar bersama
orang lain dan membuat saya semakin tertekan
Saat itu saya ditinggalkan oleh banyak teman kelas yang satu per satu sudah
pendadaran, hal tersebut membuat saya semakin merasa gagal dan mulai tidak percaya
dengan kemampuan yang saya miliki. Saya lari dari persekutuan, saya lari dari
perkumpulan, saya betul-betul mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Lanjut pada
semester delapan saya kembali diganti dosen pembimbing untuk ketiga kalinya, dosen
yang menjadi pembimbing saya merupakan salah satu dosen yang sangat dekat dengan
saya ketika saya masih mengikuti kuliah aktif di kampus, saya mulai percaya bahwa ini
adalah saat yang tepat untuk saya menyelesaikan apa yang telah saya mulai
Ketika sudah ditentukan dosen pembimbing, saya mulai aktif untuk bimbingan. Hingga
hal lain terjadi yaitu doesn pembimbing saya harus cuti melahirkan selama tiga bulan,
saya kembali berpikir apakah ini akan kembali seperti skenario sebelumnya saya akan
kembali berganti dosen. Berbagai cara saya ikuti untuk bisa tetap bimbingan walaupun
harus menunggu waktu lama, titik terang terlihat ketika keputusan dari prodi yang
mengizinkan saya untuk bimbingan tetapi dengan sistem tidak langsung yaitu saya
harus menitipkan skripsi saya melalui loker dosen pembimbing dan saya harus
menunggu seminggu sekali, hal tersebut terjadi hampir 3 bulan

Ketika dosen sudah kembali ke kampus dari masa cutinya saya kembali bisa bimbingan
secara langsung, saya kembali mendapat semangat saya yang hilang. Selama penulisan
saya selalu ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa saya mampu dan bisa
menyelesaikan ini semua, hal tersebut justru membuat saya menjadi semakin tertekan
karena terlalu banyak standar yang harus saya penuhi
Dengan pertolongan Tuhan Yesus pada tanggal 23 Oktober 2020, saya berhasil
menuntaskan apa yang sudah saya mulai dan mendapat hasil dari apa yang saya sudah
perjuangkan, saya pikir ada beberapa teman yang juga mengalami hal seperti saya,
harapannya adalah jangan menyerah dan tidak perlu membuktikan apapun ke siapapun.
Karena menurut saya pribadi pembuktian tertinggi ialah pembuktian kepada diri sendiri.
Sekian kesaksian singkat dari saya, saya selalu bilang Tuhan Yesus baik kepada
siapapun dalam kondisi apapun
Mohon maaf jika kata-kata dalam kesaksian ini berbelit-belit karena saya tidak bisa
menyampaikan kata-kata yang tersusun melalui tulisan, salam rindu dari saya pribadi
yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, untuk seluruh Joyers yang membaca kesaksian ini.
Semoga kita semua sehat selalu dan segera bisa bertemu kembali
Tuhan Yesus memberkati. Im Joyer, JOY Spirit, Jesus first, others second, and yourself
third

