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Thursday Prayer Meeting (ThPM) online merupakan
sebuah event special dari JOY Fellowship, dimana dalam
event ini selalu ada hal-hal yang baru. Salah satunya
adalah MC pada ThPM kali ini merupakan seorang new
comers ThPM. Nobert yang bertugas sebagai MC malam

MATI KETAWA
ALA JOY

ini adalah JOYer yang baru pertama kali hadir dalam
ThPM Online.
ThPM online

PRAYER POINTS
WARNA SARI

Anthem Song yang dipandu oleh MC Nobert dan
dilanjutkan dengan doa pembuka oleh Geti. Setelah
menyanyikan lagu “Jangan Lelah” secara bersamasama, ThPM dilanjutkan dengan testimoni dari kak Lusi
Hutabarat.

JOY Fellowship

dibuka dengan menyanyikan lagu JOY

Kak

Lusi

men-sharing-kan

3

tahap

kehidupannya, yaitu tahap “membanggakan”, tahap
“down” dan tahap “mencari jati diri”.
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Tahap membanggakan adalah tahap di mana kak Lusi
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lulus kuliah dalam waktu hanya 3.5 tahun dan itu pun
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Joy Indonesia

dalam keadaan sudah bekerja. Hal ini merupakan
sebuah kebanggaan bagi kak Lusi dan keluarga, karena
kak Lusi adalah orang pertama dalam keluarganya yang
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berhasil

Joy Fellowship Indonesia

mendapatkan pekerjaan.

lulus

dari

bangku

perkuliahan

dan
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Tahap kedua dalam kehidupan kak Lusi
adalah tahap di mana kak Lusi merasa
down dengan adanya omongan-omongan
miring saat kak Lusi resign dari pekerjaan
dan pindah ke Pematang Siantar bersama
suami dan anak-anaknya. Di Siantar, kak
Lusi mengambil bagian dalam pelayanan
terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ),

yaitu

dengan

membagikan

Lusi Hutabarat

makanan kepada para ODGJ di jalanan.

Sebuah hal unik pernah dialami oleh Kak Lusi dalam pelayanan ini yaitu seorang ODGJ menolak
makanan yang diberikan dan meminta kak Lusi untuk memberikan makanan tersebut kepada
seorang penjual bendera yang dagangannya belum laku. Dari kejadian ini kita dapat belajar
bahwa kasih yang sejati tidaklah mementingkan diri sendiri. Tahap ketiga dalam pengalaman
hidup kak Lusi adalah tahap di mana kak Lusi merasa masih terus berproses untuk berdamai
dengan diri sendiri dan mencari jati diri. Banyak luka batin yang pernah dialami oleh kak Lusi,
namun kak Lusi berjuang agar pengalaman pahit yang pernah dialaminya tidak mempengaruhi
cara ia mendidik dan membesarkan kedua buah hatinya (Gayus dan Nenya). Kak Lusi
menekankan kepada anak-anaknya bahwa fokus dalam kehidupan ini bukanlah untuk
membanggakan orangtua atau keluarga, melainkan membanggakan Tuhan saja.
Setelah testimoni dari kak Lusi dan doa berkat dari kak
Oce, ThPM dilanjutkan dengan menyanyikan sebuah
lagu pujian dengan judul “While I Wait”. Firman Tuhan
pada ThPM kali ini dibawakan oleh bang Renol dengan
tema Diligence atau kerajinan/ketekunan. Adapun
Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 1:2-10 yang
menceritakan tentang keteguhan iman (ketekunan)
jemaat Tesalonika yang kabarnya tersebar sampai ke
daerah-daerah Makedonia dan Akhaya.
Sama halnya dengan jemaat di Tesalonika, Ketekunan (Diligence) merupakan salah satu dari
nilai-nilai

JOY

(SPACEDD)

yang

kita

sebagai

JOYers

harus

berjuang

untuk

terus

menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk dalam kehidupan kerohanian kita.
Pergumulan adalah sebuah realita hidup yang pasti kita semua akan mengalaminya. Tetapi di
dalam menghadapi pergumulan tersebut, kita harus tetap tekun di dalam iman kepada Kristus.
Hal ini memang tidaklah mudah. Kita memerlukan bantuan dari rekan-rekan seiman
(contohnya di persekutuan JOY) untuk saling menguatkan.
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ThPM pada malam hari ini dilanjutkan dengan kegiatan doa bersama di dalam breakout room,
untuk mendoakan pokok doa bangsa dan negara, pokok doa persekutuan JOY serta pokok doa
dari rekan-rekan JOYers yang sedang bergumul dalam iman mereka. Namun sebelum itu kami
menyambut teman-teman JOYers yang baru bergabung ikut ThPM, yaitu ada Angel Sitio
bersama seorang temannya yang bukan JOYer tetapi sangat ingin tahu tentang JOY karena
cerita yang disampaikan oleh Angel, tentang bagaimana JOY membentuk dirinya hingga dia
seperti sekarang ini. Tidak lupa juga ada Adi Toflin, dan bahkan MC kita sendiri adalah New
Comers, welcome Nobert dan semua teman-teman.
Announcement malam ini disampaikan
oleh

kak

Cia

karena

Ko

Sudiman

berhalangan hadir, dan ada beberapa
informasi tentang JOY yang disampaikan
yaitu mengundang semua JOYers yang
sudah

punya

anak-anak

untuk

ikut

melayani JOY KIDS NIGHT dan bisa
mendaftarkan

keikutsertaan

anak-

anaknya di kak Opien atau kak Ibeth.
Bukan hanya itu saja, JOY Fellowship
sendiri akan mengadakan Ngobrol Santai
bersama

Prof.

Rhenald

Kasali

dan

mengundang semua JOYers secara onsite
di Jakarta, di kediaman Prof. Rhenald
Kasali.

Untuk

info

lengkapnya

akan

dibagikan secara khusus di buletin ThPM,
jangan lupa membacanya ya.
Farewell Song menjadi lagu penutup yang menyatukan sukacita kami semua di Thursday Prayer
Meeting kali ini. Semoga Kamis depan ada lebih banyak lagi teman-teman yang rindu berdoa
bersama dan saling mendukung satu sama lain. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa
minggu depan....

TETAPLAH SETIA
TETAPLAH PERCAYA DAN TERUSLAH TAAT.

JANGAN FOKUS PADA KAPAN JANJI TUHAN DIGENAPI.
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REKENING
YAYASAN JOY
Rekening YAYASAN JOY FELLOWSHIP telah aktif. Untuk dukungan
Dana Staf dan Dana Operasional JOY bisa langsung ditransfer ke
rekening ini. Rekening lama yang selama ini dipakai akan segera
dinonaktifkan secara bertahap. Terimakasih untuk kesetiaan temanteman mendukung JOY. Tuhan memberkati!

NO REK :

137 – 00 – 2500075 – 9
BANK MANDIRI
A/N YAYASAN JOY FELLOWSHIP
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Ingat, bayar harga! Meletakkan Yesus
selalu di tempat yang PERTAMA.
By: Wales Eskanti

Shalom,
Halo saya alumni JOY tahun 2005. Perkenalkan nama saya
Wales Eskanti dan orang banyak mengenal saya dengan
panggilan mama Vanessa.
Dengan perkenanan Tuhan dan rancangan-Nya yang Luar
Biasa Dahsyat, dari kecil diberi pengalaman iman yang
melampaui batas pikir saya. Dulu non Kristen dan mulai
menyatakan percaya di kelas 1 SMA.
Usia 15 tahun menginjak tanah Yogya dengan berbekal
wejangan dari ibu saya. "Kamu sekolah cari ijasah bukan ijab
sah.” Terus menjadi prinsip saya. Kondisi masih bocil, lugu,
Wales and family

njawani ndeso banget, dihadapkan dengan kota yang penuh
dengan berbagai macam hiruk-pikuk.

Tuhan itu baik, Seperti gembala menggiring dombanya ke padang rumput dan disitulah mulai
kehidupan baru lewat persekutuan JOY. Saya bergabung di tahun 2000. Perdana ikut, pak Son
mengadakan altar call. “Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus, maju ke depan!!" Dorongan
kuat Roh Kudus untuk saya maju dan di situlah saya benar-benar mengalami hadirat Tuhan.
Bersyukur terbentuk integritas diri melalui pelayanan JOY, dari Hymne JOY yang meletakkan
dasar “Jesus is In the first place” dan mengikuti setiap kelas, dan bukan cuma omong doang
tetapi sudah dibuktikan, mengingat Kelas 102 tentang Hidup Baru. Disampaikan oleh alm. Bang
Sopar, "siapkah kita dipanggil Tuhan/meninggal saat ini?" Wow, perkataan itu dahsyat!!
Mengubah mindset dari hidup duniawi menjadi di dalam Tuhan.
Semenjak terbentuk karakter "JOY" hidup saya makin diberkati Tuhan dalam setiap aspek
kehidupan. Bahkan nilai-nilai JOY ini saya bawa di dalam rumah tangga. Setiap pelayanan
mempunyai buah, dan buah pelayanan JOY saya nikmati setiap harinya. Berkat damai sejahtera,
hidup berkemenangan, penuh anugerah, menjadi orang merdeka di dalam Tuhan
Ingat ya bayar harga, meletakkan Yesus di tempat utama, melakukan Firman Tuhan!! Otomatis
ada kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Badai itu tetap ada tapi kita diberi kuasa meneduhkan
Badai. ***
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Mati Ketawa
Ala JOY

by : Sud

Kita mungkin sering membayangkan bahwa para komedian dan komikus adalah orang-orang
yang hidupnya selalu penuh dengan kebahagian, sukacita, dan canda tawa. Jika tidak,
bagaimana mereka dapat menghibur orang lain dengan humor, komik, dan candaan mereka?
Tetapi mereka juga adalah manusia biasa seperti kita. Mereka juga mempunyai masalah dan
kesulitan mereka sendiri. Mereka juga kadang-kadang merasa stress, tertekan, bersedih, dan
kehilangan. Ini yang membuat saya semakin mengagumi profesi yang mereka jalani, tetap
membawa senyum bagi orang lain walaupun saat itu mereka yang sebenarnya lebih
membutuhkan senyum tersebut.
MENGAPA PENGANTIN WANITA MEMAKAI GAUN PUTIH?
Seorang gadis kecil yang menghadiri acara pernikahan untuk
pertama kalinya, berbisik pada ibunya, “Mengapa pengantin
wanitanya memakai gaun putih?”
Ibu menjawab, “Karena putih adalah warna kebahagiaan dan
hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam
hidupnya.”
Si anak memikirkan jawaban ibunya sejenak lalu berkata, “Lalu
mengapa pengantin laki-lakinya memakai jas warna hitam?”

PALING BANYAK MENGHASILKAN UANG
Tiga orang anak laki-laki di pekarangan sekolah
saling menyombongkan ayah mereka masing-masing.
Anak pertama berkata, “Ayah saya mencoret-coret
beberapa kata di secarik kertas, dia menyebutnya
sebuah puisi, dan dia mendapatkan satu juta Rupiah.”
Anak kedua berkata, “Itu bukan apa-apa. Ayah saya
mencoret-coret beberapa kata di secarik kertas, dia
menyebutnya sebuah lagu, dan dia mendapatkan
lima juta Rupiah.”
Anak ketiga berkata, “Saya mengalahkan kalian
berdua. Ayah saya mencoret-coret beberapa kata di
secarik kertas, dia menyebutnya sebuah khotbah,
dan dibutuhkan delapan orang untuk mengumpulkan
uangnya.”
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BERDOA UNTUK MAKANAN
Saat saya dan anak laki-laki saya yang berumur lima
tahun suatu hari menuju ke KFC, kami melewati tempat
kecelakaan mobil. Biasanya jika kami melihat hal yang
menyedihkan

seperti

itu,

kami

akan

mendoakan

siapapun itu yang mungkin cedera, maka saya berkata
kepada anak saya, “Kita sebaiknya berdoa.”
Dari tempat duduk belakang saya mendengar suara dia
yang bersungguh-sungguh, “Ya Allah, tolong jangan
biarkan mobil-mobil itu menghalangi jalan masuk ke
KFC.”

TERPAKSA
Kami mendampingi anak laki-laki kami dan tunangannya
ketika mereka menjumpai Pastor dari tunangan anak lakilaki kami untuk menandatangani beberapa berkas sebelum
acara pernikahan. Ketika mengisi formulir, anak laki-laki
kami membacakan dengan suara keras beberapa pertanyaan.
Ketika dia sampai pada pertanyaan terakhir yang berbunyi,
“Apakah kamu mengajukan pernikahan ini atas keinginanmu
sendiri?” Dia melirik ke arah tunangannya.
“Tulis ‘Ya,’” katanya.

DARURAT HEWAN
Tidak lama setelah saya pension sebagai pendeta di sebuah gereja lokal yang kecil, telepon
bordering. “Apakah Pak Pendeta ada?” tanya seorang pria.
Saya menjelaskan bahwa saya dulunya Pendeta, walaupun tidak lagi melayani jemaat.
“Anda pun bolehlah!”” katanya. Pria tersebut ingin tahu ayat-ayat Alkitab mana saja yang biasa
dipakai dalam ibadah pemakaman. Saya memberikan beberapa referensi dan dia mencatatnya.
“Bagaimana dengan bagian ‘abu kembali ke abu, debu kembali ke debu’ (ashes to ashes, dust to
dust, Kej. 3:19)?” tanyanya.
Saya membacakannya dengan perlahan untuknya. Kemudian, dengan maksud menyampaikan
bela sungkawa, saya bertanya, “Dan siapakah yang berpulang?”
“Kelinci anak perempuan saya,” jawabnya.
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MELARIKAN DIRI
Musa sedang berjalan santai ketika dia berpapasan dengan George W. Bush. “Halo,” kata Bush.
“Cuacanya cerah sekali, ya?” Musa melihat sepintas pada presiden tersebut, berbalik, lalu
berlari ke arah berlawanan.
Hari selanjutnya Musa kembali berjalan di jalan yang sama dan di sana Bush. Kembali Bush
berusaha memulai percakapan. Sekali lagi Musa berbalik dan lari.
Bush sudah kesal dengan perlakuan yang aneh ini, maka ketika kali selanjutnya Musa melarikan
diri darinya, Bush mengikuti. Ketika dia berhasil menyusul Musa, dia bertanya apa masalahnya.
Musa berkata, “Kali terakhir saya berbicara dengan sebuah ‘bush’ (semak-semak) saya
menghabiskan waktu 40 tahun di padang gurun.”

KELAS MATEMATIKA
Seorang anak laki-laki berumur 10 tahun tidak lulus pelajaran matematika. Orangtuanya
mengupayakan segala cara agar nilainya membaik di sekolah, tetapi tidak ada yang berhasil.
Akhirnya mereka mendaftarkannya ke sebuah sekolah Katolik. Sejak hari pertamanya, anak
tersebut menghabiskan tiap malam mempelajari buku-buku pelajarannya. Ketika rapor
pertamanya dibagikan, dia mendapatkan nilai A dalam pelajaran matematika.
“Anakku,” ayahnya bertanya, “Apa yang membuat hal ini berbeda dalam pelajaran matematika
ini? Para suster? Atau buku-buku pelajarannya?
“Ayah, saya belum pernah serius belajar sebelumnya,” anak tersebut mengaku. “Tetapi ketika
saya memasuki sekolah tersebut dan melihat pria yang dipaku di tanda tambah (+), saya tahu
bahwa mereka tidak main-main di tempat ini.”

ANJING YANG BERBICARA
Seorang pria melihat ada tanda di luar sebuah rumah yang tertulis, “Dijual anjing yang dapat
berbicara.” Penasaran, dia lalu masuk.
“Nah, apa saja yang sudah kamu lakukan sepanjang hidupmu?” dia bertanya pada sang anjing.
“Saya telah menjalani hidup yang penuh,” kata sang anjing. “Saya pernah tinggal di pegunungan
Alpen menolong para korban salju longsor. Lalu saya juga berbakti untuk negara saya di Irak.
Dan sekarang, saya menghabiskan hari-hari saya membaca di rumah pensiunan.”
Pria tersebut terkesima, dia menoleh kepada pemiliknya dan bertanya, “Mengapa anda ingin
menjual anjing yang luar biasa seperti ini?”
Sang pemilik berkata, “Karena dia itu pembohong! Dia tidak pernah melakukan semua yang dia
katakan tadi.”
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PRAYER POINTS
POKOK DOA INDONESIA DAN DUNIA
Doakan untuk situasi COVID 19 di Indonesia yang selama satu minggu terakhir ini
menunjukkan tren kenaikan tinggi. Doakan supaya segera ada tindakan pencegahan agar
tidak sampai terjadi 'ledakan' kasus seperti sebelumnya.
Doakan agar bangsa Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk tetap bersatu walaupun
berbagai macam isu berkembang dan menimbulkan potensi rawan bagi kehidupan bangsa
yang Bhineka Tunggal Ika. Doakan agar bermunculan tokoh-tokoh muda yang berwawasan
maju dan luas yang membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.
Doakan agar pemerintah semakin memperhatikan sistem pendidikan nasional baik formal
maupun non formal, termasuk vokasional, sehingga bisa mempersiapkan sumber daya
manusia yang siap berjuang di tengah persaingan global yang semakin ketat. Semoga
tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia semakin meningkat dan merata.
Doakan agar pemerintah kita mengalami hikmat dari Tuhan dalam menata dan
mengendalikan situasi dalam negri berkaitan dengan situasi pandemi yang masih
berlangsung dan harus selalu mendorong masyarakat untuk tetap menjalankan protokol
kesehatan.
Doakan agar dua negara yang memiliki kekuatan nuklir terbesar di dunia yaitu Amerika
Serikat dan Rusia bisa menjalankan hubungan diplomatiknya dengan baik, sehingga situasi
invasi Rusia atas Ukraina segera mendapat solusi dan korban perang tidak bertambah
banyak. Juga dampak terhadap bangsa-bangsa yang lain semoga tetap terkendali.

POKOK DOA JOY
Doakan untuk proses pengurusan ATM untuk rekening yayasan dan untuk pengaktifan mbanking yang masih menunggu pengiriman token. Doakan agar semua proses dapat selesai
secepatnya.
Bersyukur tiket pesawat dari Jakarta ke Korea untuk Cia sudah dibeli. Doakan untuk
rencana Cia ke Korea tgl 30 Juni - Juli nanti, untuk pertemuan dengan pak Son di Korea
untuk orientasi dan juga rencana pertemuan dengan beberapa leaders JOY Korea disana.
Doakan untuk persiapan JOY 30 th Anniversary dan National Camp September 2022, hikmat
untuk menentukan format acara, panitia yang akan dibentuk dan peserta yang akan hadir.
Bersyukur

untuk

Prof.

Rhenald

Kasali

yang

bersedia

meluangkan

waktunya

bagi

persekutuan JOY untuk berbincang dengan beliau. Doakan event pada tanggal 10 Juli nanti
agar pertemuan dengan Prof. Kasali bisa membukakan wawasan bagi JOY dalam gerakan
transformasi kita. Doakan untuk JOYers yang akan hadir secara onsite di hari H nanti.
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Pokok Doa JOY Yogyakarta
POKOK DOA JOY JOGJA
Doakan untuk beberapa pekerja yang mengakhiri pelayanan, doakan untuk langkah mereka
selanjutnya.doakan juga untuk beberapa staf yang tahap mengambil keputusan apakah lanjut
kontrak atau tidak.biar hikmat Tuhan menuntun mereka dalam mengambil keputusan.
Doakan rencana follow up teman-teman baru.
Doakan agar semua anggota terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan setia melakukan
Quiet Time (QT).

POKOK DOA JOY ALOR
Bersyukur untuk seorang full-timer yang akan melayani satu tahun di JOY Alor. Doakan agar
dapat menyesuaikan dan membantu pelayanan disini.
Doakan untuk Kebutuhan Calon Leader buat multiplikasi. Karena di dua CG saya anggota
aktifnya masing-masing sudah hampir 20 orang dan saya kewalahan.
Puji Tuhan sdh ada 2 tim inti di CG dewasa yang sudah bersedia menjadi calon leader.
Sekarang dalam masa pendampingan ke mereka. Target multipkikasi 2 bulan ke depan.
Doakan pelayanan JOY keluar yakni akan mengadakan KKR dan Seminar di daerah
pedalaman akhir bulan Juli. Kebetulan ada satu alumni kami yang pendeta di pedalaman dan
dia minta kami buat KKR di sana bulan Juli mendatang.
Doakan untuk rencana penjangkauan di sekolah-sekolah di bulan Juli.
Doakan untuk pencarian lokasi baru buat tanah karena lokasi lama batal.

POKOK DOA JOYERS MAHASISWA
Mohon doakan untuk perkuliahan dan persiapan mereka menghadapi ujian dan bisa
mendapatkan hasil yang terbaik
Doakan agar relasi pribadi setiap mahasiswa dengan Tuhan lewat Quiet Time selalu
terpelihara dengan baik dan bisa secara nyata mendapatkan manfaatnya dalam keseharian
sebagai mahasiswa.
Doakan agar setiap JOYer selalu diperbaharui semangatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa
yang ada di sekitarnya.

TIM PUBLISHING
Bersyukur untuk untuk hati teman-teman yang mau melayani di tengah kesibukan kerja dan
keluarga.
Bersyukur untuk kekompakan di tim Publishing dan pembagian tugas yang sudah mulai
berjalan.
Doakan supaya dapat saling mendukung di antara tim publishing.
Doakan supaya bulletin dapat terbit tepat waktu meskipun para anggotanya punya
kesibukan masing-masing.
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Pokok Doa JOY Alor & JOY Kaltim-Kalsel

POKOK DOA VISI TRANSFORMASI
Doakan untuk empat fokus pelayanan JOY tahun ini agar dapat terlaksana dengan baik:
Pengembangan JOY Jogja, Pengembangan JOY Kalteng & Kalsel, JOY 30th Anniversary &
National Camp, dan Thursday Prayer Meeting.
Doakan agar visi transformasi JOY dapat terus disampaikan kepada JOYers dan
dipahami serta diterima oleh JOYers agar ada kesatuan hati dalam membenahi dan
mengembangkan JOY.
Beryukur untuk pendataan ulang anggota ministry di JOY. Doakan agar para anggota
ministry ini dapat dihubungi dan kembali aktif melayani di JOY melalui ministryministry yang ada.

POKOK DOA JOY KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN
Doakan untuk Gerakan Penjangkauan mahasiswa di Palangka Raya, doakan untuk kesatuan
hati dan semangat memenangkan jiwa.
Doakan rencana Pelatihan untuk Leader baru yang akan memimpin cell group.
Kebutuhan:
Staf pelayanan di Palangka Raya mulai dibutuhkan, mohon didoakan agar terealisasi pada
saatnya.
Student Centre, mohon didoakan agar sesuai arahan Tuhan
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POKOK DOA JOYers
JIMMY & LITA – DEPOK

Bersyukur atas kerja sama yang baik di antara tim multi media ministri. Doakan agar kami
dari tim M3 selalu bersemangat dan bisa inovatif.
Doakan kesehatan fisik dan mental anak-anak yang sudah mulai rutin sekolah tatap muka
Doakan supaya kami diberi hikmat untuk membantu mencari pilihan sekolah SMA yang
terbaik untuk anak kami Matthew.
TARI – BOGOR

Doakan buat rencana buka usaha (salon dan kuliner) di Bekasi, untuk kecukupan dana dan
proses renovasi ruko bisa selesai tepat waktu
Doakan supaya bisa lebih enjoy selama menumpang di rumah mertua, dan bisa menjadi
berkat di tengah keluarga mertua. Semoga akhir bulan Juni bisa pindah ke Bekasi.
SARAH – TANGERANG SELATAN

Doakan untuk hati yang setia melayani Tuhan melalui tim doa JOY.
NELLY M.S – KARAWANG

Beryukur dapat beasiswa untuk coding dari kominfo.
Doakan perpindahan ke rumah baru yang dekat dengan sekolah.
Doakan rencana untuk keberangkatan ke Papua dengan ada atau tidaknya SK.
RIANA – YOGYAKARTA

Doakan untuk kontrol kesehatan saya di Sarjito.
Doakan rencana perjalanan ke Malang tanggal 18 Juni ini agar dapat menjadi berkat.
Doakan juga untuk rencana ke Sampit agar menjadi berkat dan tetap sehat.
ALFRITS PATRICK GUNDE – SANGIR TALAUD

Doakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru dan ketua panitia Penilaian Akhir
Semester (PAS) di SMAN1 agar diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikannya
dengan baik.
Doakan untuk pelayanan di choir pemuda-remaja gereja. Doakan untuk latihan dan
persiapan karena beda pulau sehingga harus menempuh perjalanan dengan kapal dan biaya
juga menjadi sangat tinggi.
Doakan tugas saya sebagai sekretaris jemaat di gereja yang sedang membuat aplikasi untuk
keuangan gereja. Doakan agar program aplikasi ini dapat selesai tepat waktu dan doakan
juga untuk rencana presentasi ke ketua majelis dan bendahara gereja.
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TARIGAN – KOREA

Doakan untuk kesehatan ibu mertua yang ada benjolan di paru-paru dan doakan rencana ke
Penang untuk second opinion.
Bersyukur untuk pemeriksaan kesehatan ibu mertua di Penang yang sudah dilakukan.
Doakan utk proses pengobatan agar cocok dengan tubuh ibu dan beliau dapat dipulihkan.
RIO SINAGA & ERVINA – MENTAWAI

Doakan agar terapi wicara yang dijalani Deffo, anak kami, bisa memberikan perkembangan
yang baik.
Doakan kami sebagai orang tua agar diberi kesabaran dan hikmat untuk mendampingi Deffo
selama terapi.
Doakan juga agar pengobatan syaraf terjepit yang diidap mama saya bisa berjalan lancar dan
bisa segera pulih.
Doakan agar perizinan usaha segera bisa terbit sehingga barang produksi bisa segera
terkirim.
Doakan agar kami tetap setia QT.
YAYUK – SLEMAN, DIY

Doakan agar Kak Pascal dan Livia semakin maju dalam mengembangkan talenta musik dan
bersemangat dalam pelayanan musik di gereja
Doakan studi Kak Pascal supaya lancar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya.
ERLINDA – TAMULAKA, SUMBA BARAT DAYA

Bersyukur untuk kedua anak yang telah selesai ujian
Doakan rencana untuk berdoa puasa selama 3 hari bersama suami agar Tuhan bukakan
rencanaNya bagi kami.
Doakan usaha suami yang baru dirintis.
IVANA RACHEL JOY – SOLO

Doakan pemulihan kaki karena jatuh dari tangga.
Doakan persiapan Ujian Akhir Semester Juli nanti dan KKN di bulan Agustus nanti.
RENI JUNIOR – JAKARTA

Bersyukur untuk interview pekerjaan yang sudah selesai.
Doakan untuk hasilnya, untuk penempatan secepatnya di Manokwari.
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VERA – TANGERANG

Mengucap syukur untuk kesehatan, pekerjaan dan juga usaha-usaha kami baik garlic juice
juga cutting oil, mengucap syukur utk semua penjualan dalam minggu ini.
Doakan untuk sekolah dan pergaulan Axell supaya bertambah kemampuannya membagi
waktu untuk bermain dan belajar.
Doakan juga untuk Glenn dan Shallom supaya mereka juga semakin bersemangat sekolah.
Doakan kesehatan anak-anak selama sekolah tatap muka.
VICA – MEDAN

Doakan agar bisa mendukung sahabat dalam masalah perceraian agar tetap kuat, tegar dan
bisa bangkit.
Doakan untuk Thesis dan Ujian Akhir
Doakan agar bisa mendapat pekerjaan sekaligus kuliah di Bogor
Doakan pergumulan untuk kuliah S3.
LUSI HUTABARAT – PEMATANG SIANTAR

Bersyukur untuk anak saya sudah selesai ujian kelas 8.
Doakan untuk kesehatan di tengah sibuknya kegiatan.
NUANSA PUTRA KABAN – MEDAN

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam keluarga.
Doakan kecukupan dana untuk anggaran infrastruktur rumah produksi dan rumah tinggal.
Doakan untuk usaha di Bandung dan Medan dengan banyak TANTANGAN dengan
merosotnya penjualan.
IRENE – JAKARTA

Doakan untuk proposal ke Dikti yg telah disubmit, kiranya kehendak Tuhan yang
menentukan apakah proposal berhasil llolos atau tidak.
Doakan untuk pekerjaan, penyiapan audit dan penyusunan laporan akhir tahun akademik
2021/2022.
Doakan untuk persiapan ujian sertifikasi BNSP, di mana banyak sekali dokumen bukti yang
harus dikumpulkan sebelum hari H, dan ujian tertulis & interview pada hari Minggu 12 Juni
kiranya berjalan lancar.
MURDIONO BUATON – MEDAN

Doakan untuk kesehatan sudah dua hari demam dan sakit tenggorokan.
Doakan untuk orang tua yang ada di Sibolga agar Tuhan jagai kesehatan mereka.
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NANA SIPRIANA – TANGERANG SELATAN

Bersyukur untuk kesehatan keluarga yang Tuhan berikan.
Doakan untuk persiapan project yang cukup banyak di semester 2.
Doakan agar saya dapat membagi waktu antara kerja, pelayanan dan keluarga.
Doakan untuk Daniel yang memulai pelayanan di gereja sebagai Putra Putri Altar, semoga
semakin mencintai Tuhan.
ANARARA – SUMBA

Bersyukur atas segala hikmat dan nikmat berkat yang Tuhan berikan
Bersyukur kami bertemu seorang pandai urut, semoga Tuhan memperkenankan kami untuk
diberikan momongan.
Bersyukur atas kelahiran putra pertama adik Sion di Bandung
Doakan agar pembangunan rumah di samping yng memanjang dapat segera selesai karena
tukang sedang pulang kampung
Doakan pekerjaan kami khususnya suami yang mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama
Doakan seorang sahabat papa kami alm. yang sedang sakit di Bali
Doakan memulai pembangunan rumah besar di kampung tahun ini
CIA SIBARANI – JOGJA

Doakan untuk hikmat melayani di JOY. Berpikir dahulu sebelum membuat keputusan
apapun dan bergantung pada Allah saja untuk setiap hal yang dilakukan.
Doakan untuk pengobatan mama yang stroke, melalui terapi dan akupuntur.
Doakan untuk adeku Astri dan Ester yang merawat mama di Surabaya agar diberi kesehatan
dan sukacita selama merawat mama.
Doakan untuk bapak dan adikku Win di Sorong, agar Tuhan menjaga hati mereka dan
kesehatan mereka.
LOSE SEA – TANJUNG PINANG

Puji Tuhan atas kesepakatan tanda tangan dalam bulan ini MOU kerja sama kursus balet
dengan salah satu akademi atau tempat kursus disini. Doakan rencananya realisasi per 1
Juli. Bersyukur karena ini adalah jawaban doa. Biar Tuhan selalu campur tangan.
Tolong doakan karena papiku belum jadi untuk stem cell lagi karena kondisinya kurang fit,
kemarin sempat drop karena kecapekan, dan ada masalah auto imun. Sampai saat ini masih
harus banyak berbaring karena kalau kelamaan duduk agak lama langsung bengkak
badannya. Doakan juga untuk mami yang menjaga dan merawat supaya tetap sehat dan mau
setia berdoa memohon kesembuhan papi kepada Tuhan Yesus.
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DANIEL & OPIEN – JOGJA

Doakan Nicho supaya belajar mengatur emosi dengan baik.
Doakan utuk anak-anak yang sudah mulai sekolah tatap muka
Doakan untuk pekerjaan Dani, Tuhan siapkan yang terbaik
Doakan untuk pekerjaan Opien, proyek meubel hotel di Ethiopia segera deal.
FERA DALAY – BELITUNG

Bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan dalam pekerjaan dan pelayanan. Tolong
doakan untuk kesehatan, hikmat dan kekuatan dalam menyelesaikan setiap tugas dan
tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini.
Doakan untuk komunikasi dan relasi dengan suami, agar kami berdua bisa terus makin
mendukung dan menguatkan satu sama lain.
Berdoa untuk para sahabat dan pasien yang sedang dalam perawatan dan pemulihan
kesehatan.

INDRA PUTRI – SLEMAN, DIY

Doakan untuk Mas Bagus dan rencana pekerjaannya untuk keputusan yang akan diambil
supaya seturut dengan rencana Tuhan.
Doakan untuk pelayananku di kelompok pasutri dan komisi dewasa di gereja.
Doakan untuk kesehatan Bapakku karena ada bercak di paru-parunya (beliau survivor
kanker paru-paru), untuk treatment terbaik dari dokter.
CORRY – BOVEN DIGOEL

Doakan untuk rencana operasi miom dalam 1 atau 2 minggu ini.
MALINI – JAKARTA

Doakan anak saya Hose Sipayung agar diterima salah satu perguruan tinggi pilihannya (UI,
UNJ, atau STAN). Doakan juga agar Mitchell bisa masuk SMP Negeri
Doakan agar Hose, Henok dan Mitchell punya semangat untuk mau belajar.
IRAWAN & DENNY – YOGYAKARTA

Bersyukur untuk biaya sekolah sampai Juni sudah tercukupi
Doakan untuk penerimaan rapor tgl 17 Juni
Doakan untuk persiapan Andra & simbah ke Palangka Raya tgl 26 Juni
Doakan untuk pekerjaan & usaha kami lancar
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NANCY – MAKASSAR

Doakan rencana pernikahan abang Rein di Tarutung tgl 5 juli 2022 kiranya semua dpt
berjalan dengan baik.
Doakan rencana kami semua saudara abang yg tersebar di beberapa pulau akan brkt ke
Tarutung, agar segala biaya, kesehatan, dll Tuhan bantu persiapannya.
Doakan untuk persiapan papi mami yg tgl 17 juni 22 sudah brkt ke Tarutung sampai acara
selesai.
Doakan untuk cabang yang saya pimpin agar dapat bertumbuh secara bisnis, team
engagement menjadi erat, memiliki visi dan semangat yang sama.
Doakan untuk anak anak semakin bertumbuh dengan hikmat Tuhan
Doakan untuk Clairine yg masuk SMA agar semakin dewasa dlm segala, jadi berkat
Doakan untuk kesetiaan dalam mengambil bagian untuk pelayanan2 untuk kemuliaan Tuhan
IKA SHEKAR – JOGJA

Doakan pemulihan kesehatan suami paska operasi ada infeksi di punggung akibat diabetes,
beberapa hari yang lalu. Dan juga doakan untuk kecukupan biaya berobat. Saat ini sedang
pengurusan BPJS, semoga lancar dan cepat selesai dan bisa segera dimanfaatkan untuk
pengobatan selanjutnya.
MENGTY – LAMPUNG

Doakan untuk adik bungsu yang akan mulai kuliah di Jogja semester depan. Doakan agar
adik dapat beradaptasi di Jogja dan menemukan teman dan komunitas yang dapat menolong
dia dekat dengan Tuhan.
Doakan untuk orang tua di kampung yang akan tinggal sendiri setelah adik ke Jogja,
terutama untuk kesehatan mama yang mengidap hipertensi dan kadang-kadang mendadak
perlu dibawa ke Puskesmas.
Doakan agar ada orang yang dapat menemani dan menjaga orang tua di kampung.
INDA - LUBUK PAKAM

Bersyukur Theo sudah mendapatkan approval untuk Student Pass dia. Doakan untuk proses
selanjutnya agar berjalan dengan lancar.
Bersyukur Nevan telah menyelesaikan PAT nya.
Doakan untuk Nevan yang akan menjalani Camp Drum Band di sekolah selama libur sekolah
setiap hari dari jam 09.00 - 17.00 agar diberikan kesehatan.
Doakan pengaturan jadwal les selama bulan Juni ini, sebelum memasuki libur sekolah.
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MARTHA – KAMBOJA

Bersyukur untuk kondisi mama yang sudah membaik dan sudah boleh pulang dari rumah
sakit.
Bersyukur mama dapat bernafas dengan normal dan paru sebelah kanan dapat beradaptasi
dengan baik.
Bersyukur untuk dukungan doa dari teman-teman semua. Karena Anugrah Tuhan mama
dapat pulih dengan cepat dan bersemangat serta tetap sukacita.
Doakan untuk hasil lab paru sebelah kiri agar hasilnya juga baik.
Doakan agar Tuhan menyediakan dokter onkologi yang baik dan bisa memberikan terapi
terbaik buat mama.
ADELWAIS – MAKASSAR

Bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya.
Doakan untuk kesehatan orang tua, papa yang sakit diabetes dan mama yang sakit
hipertensi.
Doakan buat pekerjaan agar dapat menjadi berkat dan saksi di tengah rekan-rekan kerja
yang belum percaya.
RINALDI - JAKARTA

Doakan untuk pimpinan Tuhan dalam hidupku.
Bersyukur untuk konsitensi membaca setiap hari FT dan bisa menikmati.
Doakan untuk hati yang dilembutkan dan mau dibentuk dengan hikmat Tuhan dalam dunia
pekerjaan agar bisa menghadapi tantangan yang ada
Doakan untuk rencana bulan Juni-Juli yang padat agar semua berjalan lancar
INDIE – SALATIGA

Doakan untuk proses pengobatan kanker kelenjar getah bening yang saya derita, agar Tuhan
tunjukkan rumah sakit, dokter, dan pengobatan yang tepat untuk sakit saya ini.
Doakan agar Tuhan terus berikan kekuatan bagi saya dalam menjalani semua proses
pengobatan.
Doakan untuk suami dan anak-anak saya yang masih kecil.
ANTO & MEGA – YOGYAKARTA

Bersyukur untuk ujian Matteo yg sudah selesai.
Doakan persekutuan remaja offline yg pertama, supaya bisa terealisasi dan jadi berkat.
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NARITA – PANGKAL PINANG

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama ini melalui orang-orang terkasih di sekitarku.
Doakan untuk hubungan dengan keluarga suami agar tetap terjaga harmonis.
Doakan untak kesehatanku, karena sering kesulitan untuk tidur.
Doakan kelancaran untuk mengurus berkas dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
Doakan supaya Tuhan dan tetap jaga keluargaku dari orang-orang yang berniat jahat.
Doakan untuk relasi dengan karyawan dan konsumen agar tetap berjalan selaras dan
karyawan bekerja dengan tulus
Doakan supaya tetap bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dan memperhatikan anak dengan
maksimal
Doakan aku supaya tetap beriman dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam
setiap hal.
SUSI – JAMBI

Bersyukur atas berkat Tuhan dalam fase tumbuh kembang Rahel dan Shallom sebagai
remaja. Doakan agar mereka mengalami yang terbaik bersama Tuhan.
Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan di gereja GKSBS Jambi yang sudah
berlangsung selama lima tahun. Bersyukur atas kesetiaan jemaat bertumbuh dalam iman
kepada Tuhan Yesus.
Doakan utk kesatuan hati majelis baru dan pendeta dalam pelayanan.
Doakan utk 1 orang jemaat EGR dan masih jadi gangguan dalam pelayanan. Masih selalu
berusaha mengalihkan perhatian ke dirinya shg fokus pelayanan terganggu. Semoga Tuhan
jamah hatinya.
Doakan rencana One Day Seminar bagi pemuda gereja, utk penentuan waktu, pemateri dan
agar ada kebangunan rohani bagi pemuda, sehingga bisa membangkitkan semangat seluruh
jemaat.
Doakan rencana cuti Bang Natha dan kami akan ke Jakarta dan Jogja naik mobil tanggal 26
Juni-10 Juli, agar dapat penyegaran dan memakai kesempatan cuti sebaik-baiknya.
Puji Tuhan Bang Natha sembuh dari sakit perut akibat keracunan makanan sehingga tidak
terhambat untuk pelayanan kelompok beberapa hari yang lalu.
TASIA – TANGERANG

Doakan untuk kakak, namanya Indie, mendapat diagnosa dokter sakit kanker getah bening.
Masih belum tahu stadiumnya. Mohon doakan untuk kekuatan, ketabahan dan ketekunan
dalam menjalani proses pengobatan yang berait ini.
Doakan untuk suaminya dan anak-anaknya yang masih kecil.
Doakan juga dukungan dari keluarga besar.
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next...

Thursday
Prayer
Meeting
23 Jun 2022
Buat teman-teman JOYers yang belum update data
pribadi terkini bulan Januari yang lalu, silahkan
pakai tautan berikut untuk mengisi data diri. Bisa
juga scan QR Code di samping ini atau klik tautan
dibawah ini. Silahkan bagikan juga ke temanteman lain yang dirasa masih belum mengisi.

https://forms.gle/Fd3K28XQHMffZLY18

Hi Joyers, pengen mengambil bagian
dalam pelayanan ?
Yuk gabung bersama kami :

1. Publishing
2. Video Editor
3. MC ThPM
4. Host Zoom ThPM
CP : Ko Sudiman (0813-8766-1820)

Punya pengalaman atau artikel yang
mau dibagikan ke JOYers yang lain ??
Segera kirimkan ke Tim Publishing :
Nana (0815-7887-5052)
atau
Bernat (0813-9218-7038)

