
POKOK DOA UMUM JOY 

1. Bersyukur untuk pemeliharaan Allah kepada persekutuan JOY melalui dukungan doa dan dana dari 

alumni, joyer mahasiswa dan pendukung.  

2. Doakan agar semakin banyak alumni yang bisa terlibat mendukung persekutuan JOY.  

3. Doakan untuk hikmat bagi pekerja untuk menjalin relasi dengan alumni, sehingga relasi JOY dengan 

alumni semakin baik. 

4. Doakan untuk kecukupan dana staf dan operasional bulan ini. 

5. Doakan untuk kebutuhan staf (terkhusus staf cowok).  

6. Doakan untuk fokus JOY tahun 2019: teachable spirit, regenerasi (penjangkauan di kampus-kampus 

yang sudah ada CG), dan online ministry agar Tuhan berkati membawa kemuliaan bagi Tuhan 

7. Doakan agar SC dapat dipakai sebagai tempat meeting point sehingga joyer dapat berinteraksi dan 

membangun relasi yang baik dengan belajar kelompok dan kegiatan yang lain dan bermanfaat.Doakan 

untuk langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pengadaan gedung pertemuan.  

8. Doakan agar Tuhan memberikan hikmat dan komunikasi yang baik di antara board. 

9. Doakan untuk proses mass meeting new project, supaya dapat menemukan bentuk mass meeting 

yang tepat untuk menjangkau mahasiswa. 

10. Doakan workshop yang diadakan di JOY dan pelatihan di JOY. 

11. Doakan untuk persiapan pengajar dan teman-teman semangat untuk belajar. 

12. Doakan agar setiap joyer mengalami Tuhan secara pribadi. Doakan untuk relasi dengan Tuhan melalui 

QT, doakan agar joyer terus berjuang untuk QT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senin, 25 Februari 2019 

POKOK DOA JOYERS 

Awi (CG Yosua) 

➢ Bersyukur karna bisa belajar tentang kasih 

dan rancangan Tuhan selama beberapa 

minggu belakangan ini. 

➢ Bersyukur karna bisa berproses bersama 

Tuhan lewat QT dan belajar tentang topik 

“Love like Jesus”. 

➢ Doakan kebutuhan dana untuk wisuda.  

➢ Doakan kesehatan keluarga, orang tua di 

Kalbar dan adik di Semarang. 

➢ Doakan keluarga besar mama supaya 

diberikan kekuatan dan penghiburan pasca 

meninggalnya sepupu saya. 

Wulan (CG Yosua) 

➢ Bersyukur untuk berkat Tuhan untukku dan 

orang-orang terdekatku 

➢ Doakan untuk pergumulan orang-orang yang 

kusayangi 

➢ Doakan biar aku bisa jadi berkat bagi orang 

lain 

Nael (CG Yosua) 

➢ Doakan untuk pengerjaan skripsi dan proses 

bimbingan 

➢ Doakan untuk dana dan biaya kuliah dan 

sehari hari biar Tuhan percukupkan 

➢ Doakan kesehatan keluarga di Kalimantan 

➢ Doakan untuk kesehatan saya karena 2 

minggu terakhir batuk dan gak enak badan 

Felli (CG Yosua) 

➢ Bersyukur atas berkat Tuhan seminggu ini. 

➢ Doakan kesehatan dan pekerjaan orang tua. 

➢ Doakan untuk kesehatanku semoga lebih 

berhikmat lagi untuk jaga kesehatan. 

➢ Doakan untuk pengerjaan skripsiku dan 

proses dalam bimbingan semoga dilancarkan. 

➢ Doakan manajemen waktu dan keuangan. 

➢ Doakan untuk setiap relasiku dengan Tuhan 

dan sesama 

 

 

 

 

Adet (CG Yosua) 

➢ Bersyukur atas berkat dan kasihnya kepada 

saya dan keluarga. 

➢ Doakan kesehatan dan pekerjaan keluarga di 

Pekanbaru. 

➢ Doakan manajemen waktu dan keuangan. 

➢ Doakan relasi saya dengan Tuhan, orang tua 

dan disekitar saya. 

➢ Doakan untuk pengajuan peminjaman alat 

dikampus supaya dapat segera diproses. 

➢ Doakan setiap pergumulan saya 

Gio (CG Yosua) 

➢ Bersyukur atas berkat minggu ini 

➢ Doakan untuk kesehatan dan berkat untuk 

orang tua 

➢ Doakan untuk proses pkl agar lancar jaya 

➢ Doakan untuk proses pembuatan laporan pkl 

agar diberi keniatan untuk mengerjakan 

➢ Doakan agar saya tetap setia pada komitmen 

➢ Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

Natput (CG Yosua) 

➢ Bersyukur masih bisa hidup sampai saat ini 

➢ Bersyukur karena dana untuk pendadaran 

dan wisuda sudah tercukupi 

➢ Doakan untuk persiapan pendadaran 

➢ Doakan agar bisa benar benar pendadaran 

pada awal maret 

➢ Doakan juga pelayananku di CG dan Ministry 

agar terus menjadi berkat 

Shella (CG Yosua) 

➢ Bersyukur buat Berkat Tuhan 

➢ Doakan kesehatan karena sedang diare 

➢ Doakan buat kesehatan keluarga 

➢ Doakan pekerjaan orang tua diberkati  

➢ Doakan untuk manajemen waktu dan 

keuangan dengan baik 

➢ Doakan relasi dengan Tuhan lebih intim lagi 

 

 

 



Selasa, 26 February 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Pokok Doa_HR Department 

➢ Bersyukur untuk tambahan karyawan. 

➢ Doakan proses pelatihan calon staff & ass. 

Staf, agar para pengajar diberikan hikmat dan 

peserta juga tetap excited untuk belajar. 

➢ Doakan untuk workshop-workshop & 

pelatihan-pelatihan setahun ke depan agar 

mendapat pembicara, serta proses adaptasi 

perubahan penyampaian materi. 

➢ Doakan untuk proses penyelesaian 

pembuatan kurikulum baru, supaya semua 

yang disusun benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan JOYers sekarang. 

Presti_Kadep HR Department 

➢ Doakan supaya tetap fit dan terus diberikan 

hikmat dalam pelayananku di HRD dan 

pendampingan di Dance ministry 

➢ Doakan supaya bisa manajemen keuangan 

dan manajemen stress dengan baik 

Agnes_Staff HR Department 

➢ Bersyukur untuk setiap perenungan dan 

pembelajaran melalui quiet time dan buku-

buku yg saya baca.  

➢ Doakan untuk semangat mengerjakan tugas 

pelatihan dan semangat belajar.  

➢ Doakan untuk pendampingan di MC dan 

Multimedia, untuk kebutuhan leader dan 

anggota baru. 

➢ Doakan untuk adekku Icha dan Angel dalam 

penyelesaian tugas akhir, agar semangat 

mengerjakannya. 

➢ Doakan untuk adekku Agung dalam persiapan 

UN dan kuliah.  

➢ Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 

orang tua di Palu, Tuhan senantiasa menjaga 

dalam tugas dan tanggung jawab disana. 

 

POKOK DOA JOYERS 

Yuyun (CG Sandra) 

➢ Doakan untuk kesehatan dan semangat buat 

PKL 

 

 

Kris (CG Yosua) 

➢ Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan 

selama seminggu ini 

➢ Doakan dana kuliah semester ini agar Tuhan 

cukupkan 

➢ Doakan proses kuliah semester ini 

➢ Doakan agar berhikmat jaga kesehatan, 

memanajemen waktu dan keuangan 

➢ Doakan kesehatan dan pekerjaan orangtua 

➢ Doakan pelayananku dicg maupun ministry 

agar bisa jadi berkat buat teman-teman 

➢ Doakan relasi dengan Tuhan,orangtua,orang 

terdekat, dan orang sekitar 

Dian (CG Sandra) 

➢ Doakan kesehatan mama dan bapa agar sehat 

selalu  

➢ Doakan untuk nilai yang belum keluar semua 

biar hasil yang diterima memuaskan  

Fanti (CG Yosua) 

➢ Bersyukur atas setiap  penyertaan Tuhan 

➢ Bersyukur atas setiap berkat  

➢ Doakan buat Ifon agar tetap semangat buat 

magangnya 

➢ Doakan buat adikku yang sebentar lagi akan 

Ujian 

➢ Doakan untuk temanku yg tanggal 18 akan 

mengikuti Tes 

➢ Doakan untuk studyku 

➢ Doakan untuk manajemen waktu dan 

keuangan 

➢ Doakan untuk kesehatanku dan keluarga 

➢ Doakan buat relasiku dengan Tuhan 

Damar (CG Edwin) 

➢ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas 

keluarga dan orang-orang disekitar. 

➢ Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan dalam 

JOY. 

➢ Doakan untuk adik yang sedang jalan-jalan dan 

perkuliahannya. 

➢ Doakan untuk event yang akan berlangsung 

pada minggu ini sampai akhir pekan, terutama 

dalam kepanitian. 



Rabu, 27 Februari 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Pokok Doa_CMD 

➢ Doakan untuk pembicara retreat doa bulan Mei 

➢ Doakan untuk hikmat para staf dalam 

mendampingi mahasiswa 

➢ Doakan agar ada teman-teman baru dari 

angkatan 2018 di CG 

➢ Doakan agar joyer semangat untuk QT dan 

menjangkau 

Riana_Kadep CMD 

➢ Doakan kesehatanku yang mudah capek 

belakangan ini. Doakan jadwal pemeriksaan 

ginjal bulan depan agar Tuhan sertai 

➢ Doakan untuk hikmat dalam pelayanan 

(pendampingan, konseling, mengajar, sharing 

firman) 

➢ Doakan untuk proyek pribadiku menulis buku 

biar bisa selesai sesuai target  

➢ Doakan untuk orang tua dalam masa tua 

mereka dapat terus merasakan penyertaan 

Tuhan dan hidup di dalam iman 

Astry_Ass. Staf CMD 

➢ Doakan agar diberi hikmat dan kepekaan untuk 

mendampingi teman di CG Sandra dan CG Ifon 

sesuai kebutuhan mereka, supaya mereka juga 

bertumbuh makin mengenal Tuhan  

➢ Doakan agar tetap semangat membekali diri 

lewat membaca, 

Ria _Calon Staff CMD 

➢ Bersyukur untuk penyertaan dan kebaikan 

Tuhan  

➢ Bersyukur untuk setiap prosesnya Tuhan 

mengalami Kristus setiap waktu dalam hidupku 

➢ Doakan agar berhikmat untuk menentukan 

setiap keputusan dan terus mengandalkan 

Tuhan 

➢ Doakan agar selalu punya hati sebagai hamba 

di hadapan Tuhan dan punya hati yang besar 

untuk mengasihi orang-orang di sekitarku 

➢ Doakan untuk pelatihan calon staff agar selalu 

diberi semangat belajar dan berhikmat bagi 

waktu 

➢ Doakan untuk pelayanan di CG ONI dan CG 

DWI serta Joyers lainnya 

➢ Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan ibu dan 

kakakku 

 

POKOK DOA LEADERS 

Yosua_CG Leader  

➢ Bersyukur buat penyertaan Tuhan 

➢ Doakan buat komitmen study dan pelayanan 

➢ Doakan buat rumah tangga kakak laki-lakiku 

supaya kehendak Tuhan yang boleh bekerja 

buat rumah tangganya 

➢ Doakan lagi masa penyembuhan sinus, supaya 

bisa sembuh total tanpa harus operasi. 

Sandra_CG Leader 

➢ Doakan buat persiapan PKL dan doakan untuk 

kesehatan mama dan bapa 

Alfian_CG Leader 

➢ Bersyukur buat berkat Tuhan dan penyertaan 

Tuhan. 

➢ Doakan untuk kesehatanku 

➢ Doakan untuk keluarga di Manokwari agar 

selalu diberikan kesehatan dan pekerjaan 

diberkati 

➢ Doakan untuk relasiku bersama Tuhan. 

Edwin_CG Leader 

➢ Bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidupku 

➢ Doakan untuk kesehatanku pribadi, orang tua 

dan keluarga  

➢ Doakan untuk usaha dan pekerjaan orang tua 

➢ Doakan untuk kuliah agar tetap semangat dan 

lancar 

➢ Doakan untuk seminar supaya bisa dapat judul 

dan topik yang cocok, dan bisa semangat 

mengerjakannya 

➢ Doakan agar bisa mengatur keuangan dan 

waktu dengan baik 

➢ Doakan untuk relasi Dengan Tuhan dan sesama 

➢ Doakan untuk pelayanan di CG dan Ministry, 

supaya semangat dan menjadi berkat 

➢ Doakan untuk teman-teman CG supaya bisa 

semangat dan berkomitmen untuk melayani 

➢ Doakan agar ada anak baru di CG  

 



Kamis, 28 Februari 2019 

 

POKOK DOA KHUSUS 

Gina_Direktur JOY 

➢ Bersyukur untuk pengalaman iman selama 

minggu lalu. 

➢ Bersyukur sudah lebih sehat setelah minggu 

lalu karena flu parah yang mengganggu. 

➢ Doakan agar terus sabar dalam 

pengurusan.surat atau dokumen untuk Juli 

nanti 

➢ Doakan untuk kecukupan keuangan dan segala 

kebutuhan ke depan 

 

POKOK DOA JOYERS 

Oya (CG Sandra) 

➢ Doakan buat kesehatan dan doakan untuk 

persiapan PKL agar sehat selalu 

Ita (CG Alfian) 

➢ Bersyukur untuk setiap berkat Tuhan 

➢ Doakan untuk skripsiku 

➢ Doakan untuk manajemen waktu dan 

keuangan 

➢ Doakan untuk keluargaku biar diberkati dalam 

pekerjaan dan selalu diberi kesehatan 

➢ Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan sesama 

Cindy ( CG Alfian ) 

➢ Bersyukur kepada Tuhan  

➢ Doakan untuk pengerjaan skripsi 

➢ Doakan agar keluarga selalu di berkati  

➢ Doakan untuk setiap relasi  

Adhi (CG Alfian) 

➢ Bersyukur kepada Tuhan 

➢ Doakan untuk proses pengerjaan laporan KP 

dan skripsi biar cepat selesai 

➢ Doakan untuk keluarga terutama orang tua 

agar diberi perlindungab dalam pekerjaannya 

dan selalu diberi kesehatan 

➢ Doakan untuk relasi bersama Tuhan agar lebih 

dekat lagi dan untuk sesama 

➢ Doakan untuk pelayananku di JOY agar tidak 

jadi batu sandungan orang lain 

 

 

Natalia Putri (CG Alfian) 

➢ Doakan untuk skripsi, magang dan pekerjaanku 

supaya selesai sesuai target 

➢ Doakan keadaanku sekarang supaya Tuhan 

pulihkan 

➢ Doakan agar aku bisa cepat mengampuni 

sesama 

➢ Doakan ibuku supaya Tuhan memberi berkat 

dan semangat juga kesehatan untuk beliau 

➢ Doakan relasiku dengan Tuhan agar semakin 

membaik 

➢ Doakan pelayananku di Magelang  

Adel (CG Alfian) 

➢ Doakan untuk kesehatan, sedang menjalani 

pemeriksaan/pengobatan, supaya hasil 

laboratorium baik. 

➢ Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang 

tua agar selalu diberkati Tuhan dan jadi berkat 

untuk sesama. 

➢ Doakan untuk skripsiku supaya aku tetap 

semangat dan selalu mengandalkan Tuhan 

dalam prosesnya 

➢ Doakan untuk skripsi abangku juga supaya di  

acc sehingga bisa sidang sesuai target 

➢ Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan 

sesama. 

➢ Doakan untuk hatiku supaya selalu mau dan 

siap dibentuk Tuhan jadi lebih baik 

Roby (CG Edwin) 

➢ Bersyukur untuk penyertaan dan kasihNya yg 

terus ada 

➢ Doakan untuk Semakin mengenal dan 

mengalami Tuhan 

➢ Doakan untuk bisa jadi berkat bagi orang lain 

➢ Doakan untuk studi khususnya untuk skripsi ini  

➢ Doakan untuk kesehatan dan rejeki orangtua, 

kesehatan dan studi adek. 

➢ Doakan bisa berelasi baik dengan sesama. 

Tina (CG Sandra) 

➢ Doakan perjalan mama dan bapa ke Serui agar 

berjalan lancar 

➢ Doakan buat semangat dalam semester baru 



Jumat, 29 Februari 2019 

 

POKOK DOA KHUSUS 

Villy_Kadep Mass Meeting Department 

Geti_Ass Staff MMD 

➢ Bersyukur karena Tuhan membantuku 

mengenal-Nya lebih lagi 

➢ Bersyukur karena orang tua di Mamuju dan Kak 

Yesti serta suaminya sehat 

➢ Doakan untuk pendampingan di 3 ministry, 

semoga diberikan hikmat dan kemampuan 

melihat kebutuhan teman-teman di masing-

masing ministry 

Megan_karyawan MMD 

➢ Bersyukur bisa diberi kesempatan untuk 

melayani di JOY kembali 

➢ Doakan untuk proses adaptasi dengan pola 

yang baru 

➢ Doakan bisa berhikmat dengan segala 

pemberian Tuhan setiap harinya 

➢ Doakan untuk relasi dengan Allah dan orang-

orang terdekat 

 

POKOK DOA LEADERS 

Putri_Leader Equipment  

➢ Bersyukur penyertaan Tuhan untuk keluargaku  

➢ Bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam 

hidupku 

➢ Doakan kandungan kakak iparku agar tetap 

sehat hingga lahiran dengan lancar 

➢ Doakan keluargaku sehat selalu dan diberkati 

selalu apapun yang dikerjakan 

➢ Doakan relasiku bersama Tuhan dan sesama 

 

POKOK DOA JOYERS 

Novita (CG Edwin) 

➢ Bersyukur untuk penyertaan yang Tuhan 

berikan kepada saya dan keluarga saya 

➢ Doakan untuk teman saya yang lagi berduka 

➢ Doakan studi saya khususnya semester ini 

➢ Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan sesama 

supaya bisa lebih baik 

 

Dini (CG Edwin) 

➢ Bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidupku 

➢ Doakan untuk kesahatan orangtua dan 

saudara-saudaraku 

➢ Doakan untuk pekerjaan, kesibukan dan 

pendidikan keluargaku 

➢ Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama 

➢ Doakan untuk semua tanggung jawab yang 

diberikan. 

Anita (CG Edwin) 

➢ Bersyukur buat penyertaan kasih Tuhan hari ini 

➢ Doakan untuk semangat mengerjakan tugas 

akhir 

➢ Doakan untuk studi adikku agar bisa lebih baik 

➢ Doakan untuk pekerjaan mama supaya selalu 

diberkati dan lancar 

➢ Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan sesama 

supaya bisa lebih baik lagi 

Nata (CG Edwin) 

➢ Bersyukur buat penyertaan dan kasih-Nya yang 

terus ada 

➢ Doakan untuk semakin mengenal dan 

mengalami Tuhan  

➢ Doakan agar bisa jadi berkat bagi orang lain 

➢ Doakan untuk studi khususnya untuk skripsi ini  

➢ Doakan untuk kesehatan dan rejeki orangtua, 

kesehatan dan studi adek. 

➢ Doakan agar bisa berelasi baik dengan sesama 

 Rostori (CG Edwin) 

➢ Bersyukur  hingga saat ini  masih  diberikan 

nafas kehidupan kesehatan kekuatan umur 

yang panjang 

➢ Doakan juga untuk kuliah semoga selalu lebih 

semangat 

➢ Doakan juga untuk saya KL, semoga diberi 

kemudahan dan kesehatan  

➢ Doakan juga untuk  kesehatan orang tua  

semua keluarga dan pekerjaan  

➢ Doakan juga untuk relasiku bersama Tuhan dan 

teman-teman 

Indah (CG Sandra) 

➢ Doakan semangat skripsiku 

➢ Doakan kesehatan mama dan bapa di Kupang  


