
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, 11 Maret 2019 

POKOK DOA JOYERS 

Try (CG Dwi) 

 Berdoa agar lebih bertanggung jawab atas 

studi. Mengerjakan tugas akhir dan selesaiin 

semuanya dengan seturut kehendak Tuhan 

Ani (CG Ifon)  

 Bersyukur untuk setiap berkat yang selalu 

Tuhan berikan buat keluarga.  

 Berdoa buat bapak yang berencana bangun 

rumah baru bulan ini semoga lancar.  

 Berdoa buat kelancaran studi semester 6, 

semoga saya selalu dimampukan. 

Anggie (CG Dwi) 

 Bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan 

 Doakan untuk segala komitmen yang sudah 

aku ambil, semoga tetap setia menjalankan 

komitmen tersebut 

 Doakan untuk kuliah dan tugas yang ada, 

agar tetap semangat 

 Doakan untuk relasiku dengan orang-orang 

yang dekat dengan aku dan juga orang-

orang di sekitarku 

 Doakan untuk kesehatanku dan kedua 

orangtuaku 

 Doakan untuk manajemen waktu, 

manajemen keuangan dan manajemen 

stresku 

Sera (CG Dwi) 

 Bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam 

minggu ini 

 Berdoa buat kesehatan orang tua dan adik 

serta kelancaran pekerjaan mereka 

 Berdoa buat kuliah dan atur waktu buat 

persiapan pelayanan 

Oya (CG Sandra) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 

PKL dari hari pertama sampai skarang bisa 

diikuti dengan baik walaupun capek. 

 Doakan agar saya bisa berhikmat jaga 

kesehatan. 

 Doakan mama, bapak dan kakak dalam 

pekerjaan mereka semoga terus dalam 

lindungan Tuhan. 

Edis (CG Dwi) 

 Bersyukur buat kesehatan. 

 Berdoa buat semangat terus dalam kuliah. 

 Berdoa buat kesehatan orang tua dan adek. 

Dian (CG Sandra) 

 Bersyukur buat kesehatan  

 Bersyukur buat kesehatan keluarga terlebih 

buat bapa biar cepat sembuh 

 Doakan biar tetap semangat kuliah di 

semester 6 

Yuyun (CG Sandra) 

 Doakan biar bisa mengikuti PKL dengan 

baik,, doakan biar bisa jaga kesehatan 

 Doakan buat kedua orang tua agar selalu 

sehat 

Natput (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan boleh selesai 

pendadaran Jumat kemarin 

 Bersyukur boleh terus Tuhan sertai 

perjalanan hidupku sampai saat ini 

 Doakan untuk kelengkapan berkas yudisium 

agar semua berjalan baik 

 Doakan mamaku yang lagi pelayanan di 

daerah agar bisa kembali nanti Minggu 

dengan selamat 

 Doakan adikku Sekar yang akan UN agar dia 

bisa belajar dan mengerjakan dengan 

maksimal dan Tuhan beri hikmat 

Wina (CG Yosua)  

 Bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan  

 Doakan kesehatanku dan keluarga  

 Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama 

 Doakan studyku 

 



Shelda (CG Yosua)  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan  

 Doakan untuk studi agar lebih semangat 

dalam belajar 

 Doakan agar dapat mengatur waktu dan 

keuangan lebih baik  

 Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 

orangtua 

 Doakan buat relasi dengan Tuhan lebih baik 

lagi 

Thalia (CG Ester) 

 Bersyukur atas penyertaan dan berkat Tuhan 

 Doakan untuk kekonsistenan pada beberapa 

tanggung jawab yang telah disanggupi 

 Doakan kesehatan  

 Doakan studi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selasa, 12 Maret 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Pokok Doa_HRD Departement 

Presti_Kadep HRD Departement 

Agnes_Ass. Staff HRD Departement 

 

POKOK DOA JOYERS 

Angel (CG Dwi) 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan Yesus 

sampai saat ini.  

 Relasi aku dengan Tuhan biar terus dekat dan 

rindu buat kenal Tuhan lebih lagi.  

 Relasi dengan orang-orang sekitar aku. 

Keluarga, persekutuan, teman-teman maupun 

orang-orang lain di sekitar aku biar terus 

dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan.  

 Pelayanan agar sungguh-sungguh untuk 

memuliakan Tuhan.  

 Study biar diberi kelancaran dan semangat 

ditiap kegiatan. 

Juvi (CG Ifon)  

 Doakan untuk kesehatan saya, agar rencana 

saya bisa sukses semua 

Loy (CG Ifon) 

 Doakan untuk kesehatan saya, supaya tetap 

berhikmat dalam menjaga kesehatan. 

Lani (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 

Tuhan 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan orang tua  

 Doakan untuk kesehatan saya dan adik-adik 

saya 

 Doakan untuk studi saya 

 Doakan relasi saya dengan Tuhan dan dengan 

setiap orang  

Dian (CG Ester) 

 Bersyukur atas berkat Tuhan 

 Doakan komitmen saat teduh dan datang CG 

terus 

 Doakan orang tua 

Vivi (CG Dwi) 

 Bersyukur pertolongan Tuhan dalam hidupku 

 Bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan 

hadirkan untuk menolongku baik dalam kuliah 

dan pelayanan 

 Doakan untuk semangat kuliah ku yang mulai 

malas lagi agar tidak mudah menyerah  

 Doakan untuk mama ku agar selalu kuat 

untuk semua hal yg dijalaninya sekarang 

 Doakan untuk mama ku juga dalam pekerjaan 

dan kesehatannya  

 Doakan kakak ku dalam kuliahnya, kesehatan 

& agar dia bisa manajemen uang dan 

waktunya dengan baik 

 Doakan untuk kecukupan dana kuliah ku dan 

kakak selama di Jogja 

 Doakan buat manajemen waktu dan uang ku. 

Romy (CG Ester) 

 Bersyukur untuk hidup dan berkat Tuhan 

 Doakan untuk kuliahku 

 Doakan pekerjaan dan kesehatan orang tua 

serta sekolah adek-adekku 

 Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama 

Mezakh (CG Sandra) 

 Bersyukur buat berkat dan penyertaan Tuhan 

selama ini 

 Bersyukur juga sudah beli motor 

 Doakan untuk kesehatan saya yang saat ini 

terganggu (sakit demam) 

 Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang 

tua agar baik-baik saja 

 Doakan untuk perkuliahan di semester baru 

ini agar berjalan lancar dan bisa lebih baik 

dari kemarin 

Jojo (CG Yosua) 

 Bersyukur buat kasih Tuhan selama ini. 

 Mohon doakan perkuliahan semoga makin 

semangat dan diberi Hikmat oleh Tuhan 



 Doakan semoga Tuhan tetap beri kesehatan 

 Doakan manajemen waktu dan keuangan. 

Tidak hedon. Sesekali saja.  

 Doakan relasi yang semakin intim dengan 

Tuhan.   

 Doakan pelayanan di ladang Tuhan 

 Doakan keluarga semoga terus di berkati 

Tuhan 

 Doakan pergaulan, tidak jatuh pada lubang 

yang salah. 

Shella (CG Yosua) 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan lebih 

intim lagi 

 Doakan untuk managemen waktu dan 

keuangan 

 Doakan untuk Studi diberi kelancaran 

 Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan 

orangtua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rabu, 13 Maret 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Pokok Doa_CMD 

 Doakan untuk pembicara retreat doa untuk 

bulan Mei.  

 Doakan supaya segera dapat jawaban dari 

wisma sang penebus 

 Doakan untuk hikmat para staf dalam 

mendampingi mahasiswa 

 Doakan untuk agar ada teman-teman baru 

dari angkatan 2018 di CG 

 Doakan agar joyer semangat untuk QT dan 

menjangkau 

Riana_kadep CMD 

 Doakan untuk hikmat dalam pelayanan 

(pendampingan, konseling, mengajar, sharing 

firman). 

 Doakan untuk orang tua dalam masa tua 

mereka dapat terus merasakan penyertaan 

Tuhan dan hidup di dalam iman 

Astry_Ass. Staf CMD 

 Bersyukur untuk pertolongan dan pemulihan 

Tuhan selama ini, semoga tetap semangat 

berpengalaman dengan Tuhan dan mau terus 

diajar oleh Tuhan 

 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 belajar  

 Doakan untuk rencana pertengahan Maret 

ini, biar Tuhan cukupkan segala kebutuhan 

dan menyertai proses selanjutnya. 

  Doakan adik-adik, keluarga dan orang tua 

agar selalu berhikmat jaga kesehatan dan 

makin mengasihi Tuhan. 

Ria_calon staff CMD 

 Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu 

menyertaiku 

 Doakan agar terus memiliki kehausan untuk 

berelasi lebih intim dengan Tuhan dan 

semakin peka mendengar suara Tuhan 

 Doakan untuk berhikmat dalam segala hal  

 Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan ibuku 

dan kakakku 

 

POKOK DOA LEADERS 

Dwi (CG Leader) 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan 

 Doakan supaya aku tetap semangat 

mengikuti proses di studio dan semangat 

mengejar target gambar yang akan 

dievaluasi tanggal 19 maret nanti 

 Doakan buat bapak mama di curup, supaya 

Tuhan lancarkan pekerjaannya dan Tuhan 

berikan bapak mama kesehatan selalu 

 Doakan buat Natalia supaya semangat 

skripsinya, Bastian semangat 

mempersiapkan ujiannya dan Kepi 

semangat dalam pekerjaannya  

 Doakan untuk regenerasi di CG Dwi, supaya 

ada teman teman yang mau memberi 

dirinya untuk melayani lebih lagi di 

Cellgroup 

 Doakan supaya kami anak Cellgroup Dwi 

tetap semangat menjangkau teman baru 

Ifon (CG Leader) 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Bersyukur karena kegiatan magang bisa 

berjalan lancar dengan baik 

 Doakan untuk kesehatan saya dan keluarga 

agar selalu sehat 

 Berdoa untuk kelancaran studi saya, Fanti, 

Sri dan Herni agar selalu lancar 

 Doakan untuk berkat buat keluarga agar 

selalu di cukupkan 

 Doakan untuk teman-teman CG agar selalu 

rajin CG dan pelayanan 

 

 



Sandra (CG Leader) 

 Bersyukur buat selama PKL berjalan baik 

biar selalu di beri hikmat dan kesehatan 

 Berdoa buat kesehatan mama sama bapa 

biar selalu sehat 

Edwin (CG Leader) 

 Bersyukur untuk segala berkat Tuhan 

 Doakan buat kesehatan pribadi, mama dan 

kakak-kakak semoga selalu sehat dan 

diberkati Tuhan 

 Doakan buat perkuliahan supaya bisa 

semangat dan rajin 

 Doakan buat seminar supaya prosesnya 

boleh berjalan baik dan lancar 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

 Doakan buat pelayanan supaya tetap 

semangat dan bisa menjadi berkat 

Yosua (CG Leader) 

 Doakan rencana pulang tanggal 9 ini supaya 

d lancarkan 

 Doakan buat perkuliahan supaya lancar 

terus 

 Doakan buat bisa berhikmat dalam menjaga 

kesehatan 

 Doakan buat teman teman CG dalam 

pertumbuhan imannya 

Ester (CG Leader) 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan 

 Bersyukur anak cell group datang sudah 

mulai banyak lagi 

 Doakan anak cell group tambah 

berkomitmen  

 Doakan adanya leader baru 

 Doakan mamaku dalam suasana pekerjaan 

baru (banyak perjalanan dinas) 

 Doakan relasi aku dan Andrie biar Tuhan 

tuntun 

 

 

POKOK DOA JOYERS 

Adet (CG Yosua) 

 Bersyukur buat berkat untuk saya dan 

keluarga 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan orang tua 

 Doakan proses pembuatan TA  

 Doakan manejemen waktu dan keuangan 

saya 

 Doakan setiap pergumulan saya  

 Doakan relasi saya dengan Tuhan, orang tua 

dan orang disekitar saya 

Joy (CG Dwi) 

 Doakan untuk adik sepupu yang baru 

meninggal hari minggu kemarin biar bisa 

diterima disisi Tuhan dan beristirahat dengan 

tenang. 

 Doakan untuk keluarga di Kupang agar tetap 

kuat menghadapi kehilangan ini. 

 Doakan untuk oma yang lagi sakit-sakitan biar 

bisa sembuh. 

 Doakan untuk perkuliahan aku biar bisa lebih 

semangat lagi. 

 Doakan untuk orang tua dengan pekerjaan 

mereka yang sering keluar kota sehingga 

selalu dijaga. 

 Doakan untuk adik aku biar selalu dijaga dan 

diberkati. 

Fanti (CG Yosua) 

 Bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan 

 Bersyukur atas setiap berkat  

 Doakan untuk study 

 Doakan untuk manajemen waktu dan 

keuangan 

 Doakan untuk kesehatanku dan keluarga 

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan 

Putry Dayanda (CG Ester) 

 Bersyukur ketemu teman teman lagi 

 Doakan buat kesehatan dan rejeki orang tua  

 Doakan buat kuliah 

 



Kamis, 14 Maret 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Gina_Direktur JOY 

 Doakan agar bisa terus manage waktu untuk 

belajar dan olahraga 

 Doakan segala persiapan nikah Juli ini supaya 

diberi hikmat dalam segala pengurusan 

berkas di 

Notaris, kedutaan dan catatan sipil 

 Doakan hikmat dalam mempersiapkan board 

meeting April nanti 

Pokok Doa_Management Departement 

 Bersyukur untuk dukungan alumni dan 

pendukung dalam bulan lalu 

 Doakan hikmat mengelola keuangan 

terutama perawatan student center selama 

musim tak menentu ini, banyak bocor, service 

AC 

 Doakan kesehatan Pak Sugeng yang menurun 

di tengah kesibukan mengurus cucu dan mbak 

Neng yang baru melahirkan 

 Doakan hikmat dalam mengelola relasi 

dengan alumni dan pendukung 

 

POKOK DOA JOYERS 

Thina (CG Sandra) 

 Kesehatan orang tua doakan untuk pekerjaan 

bapa dan mama 

 Doakan untuk bapa yang dalam perjalanan 

pulang ke Jayapura. 

 Kesehatan saya  

Enny (CG Ifon) 

 Doakan untuk kesehatan saya, supaya tetap 

berhikmat dalam menjaga kesehatan. 

 Doakan untuk manajemen waktu. 

 

 

 

Rostori (CG Edwin) 

 Bersyukur hingga saat ini masih diberikan 

nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, umur 

yg panjang 

 Doa juga untuk kuliah semoga selalu lebih 

semangat 

 Doa juga untuk  kesehatan orang tua  semua 

keluarga dan pekerjaan  

 Doa juga untuk relasi ku sama Tuhan dan 

teman-teman 

Roby (CG Edwin) 

 Bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan  

 Doakan untuk kesehatan ku yang kurang baik  

 Doakan untuk relasi ku dengan Tuhan  

 Doakan untuk persiapan magang hari senin  

 Doakan untuk pengerjaan skripsi agar lancar  

 Doakan untuk kesehatan dan rejeki keluarga  

 Doakan relasi dengan sesama 

Gio (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat minggu ini 

 Bersyukur atas kesehatan yang diberikan 

 Berdoa untuk kesehatan dan berkat ke orang 

tua 

 Berdoa untuk proses PKL agar berjalan lancar 

 Berdoa untuk proses pembuatan laporan PKL 

agar diberi semangat mengerjakan 

 Berdoa untuk manage keuangan dan waktu 

 Berdoa untuk relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

Felli (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat Tuhan dalam seminggu 

ini. 

 Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang 

tua. 

 Doakan untuk pengerjaan skripsiku dan 

proses dalam bimbingan semoga dilancarkan. 

 Doakan manajemen waktu dan keuangan. 

 Doakan untuk setiap relasiku dengan Tuhan 

dan sesama. 

 

 



PutSit (CG Ester)  

 Bersyukur atas penyertaan dan berkat Tuhan 

hingga saat ini  

 Doakan untuk segala pergumulanku  

 Doakan untuk penelitianku agar dapat selesai 

bulan ini  

 Doakan agar dapat membagi waktu antara 

study dan pelayanan 

Awi (CG Yosua) 

 Bersyukur karna bisa berproses bersama 

Tuhan lewat QT dan bible study 

 Doakan kebutuhan dana untuk pembayaran 

kampus 

 Doakan kesehatan orang tua di Kalbar  

 Doakan adik di Semarang yang sedang sakit, 

agar segera dipulihkan 

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 

 Doakan untuk pergumulanku supaya bisa 

melewati dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jumat, 15 Maret 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Pokok Doa_Mass Meeting Department 

❖ Doakan project online ministry bisa berjalan 

dengan baik, doakan kesehatan para tim 

❖ Doakan agar proses mass meeting new project 

agar dapat menentukan pelayanan yang tepat 

nantinya 

❖ Doakan agar para coach dan staf pendamping 

diberi hikmat dalam mendampingi para joyer 

 

Villy_Kadep Mass Meeting Department 

❖ Bersyukur karena Tuhan baik 

❖ Doakan untuk berhikmat dalam segala hal 

 

Geti Ass. Staff MMD 

 Bersyukur untuk kasih Tuhan 

 Bersyukur untuk setiap proses yang ku lalui 

selama 1 minggu ini 

 Bersyukur bisa sharing sama orang baru 

 Doakan untuk pendampingan di 3 ministri  

Megan karyawan MMD 

 Doakan untuk kesehatan  

 Doakan untuk pencarian kampus 

 Doakan untuk bapak yang baru akan pensiun 

biar punya kegiatan yg positif 

 

POKOK DOA LEADERS  

Putri (Leader Equipment) 

 Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di 

dalam hidupku 

 Doakan orang tuaku sehat selalu  

 Doakan untuk kakak iparku tinggal tunggu 

hari untuk melahirkan agar Tuhan 

memberkati lahirannya 

 

 

 

POKOK DOA JOYERS 

Nael (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk berkat dan pertolongan 

Tuhan yang sangat luar biasa 

 Doakan untuk kesehatan saya 

 Doakan untuk pengerjaan skripsi, biar 

berhikmat mengatur waktu dan semangat 

 Doakan untuk keperluan dana dan biaya 

sehari-hari maupun uang kuliah 

 Doakan untuk manajemen waktu dan 

keuangan, semoga lebih berhikmat lagi 

 Doakan untuk keluarga di Kalimantan 

 Doakan untuk komitmen teman-teman di 

Multimedia ministry 

Ody (CG Ester) 

 Bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan 

 Doakan agar saya tidak berlarut-larut dalam 

masalah yang saya hadapi 

 Doakan agar tidak malas-malasan lagi 

 Doakan buat komitmen saya di JOY dan CG 

 Doakan buat relasi saya dengan Tuhan dan 

sesama 

Juan (CG Yosua)  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan  

 Doakan dalam studi agar lebih semangat dan 

tanggung jawab dapat dilakukan dengan baik 

 Doakan agar lebih berhikmat dalam mengatur 

uang dan waktu 

 Doakan keluarga kakakku yang selalu 

mendukung dalam dana untuk kuliahku 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan orangtuaku, 

agar selalu dilimpahkan berkat 

 Doakan dalam relasi dengan orang lain 

maupun dengan Tuhan 

Aquela (CG Ester) 

 Bersyukur untuk penyertaan  

 Doakan untuk kuliah 

 Doakan untuk kesehatan keluarga 

 Doakan untuk pekerjaan bapa , kak Roy dan 

kak Juli  

 Doakan untuk pelayanan 



Kris Mairik (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 

Tuhan selama seminggu ini 

 Doakan agar berhikmat memanajemen waktu 

dan keuangan 

 Doakan agar tidak malas mengerjakan tugas 

dan tanggung jawab sebagai mahasiswa 

 Doakan dana kuliah agar Tuhan cukupkan 

 Doakan relasi dengan Tuhan, orangtua, dan 

orang-orang sekitar 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan orangtua 

Gab (CG Ester) 

 Bersyukur karena masih dapat menikmati 

berkat Tuhan 

 Bersyukur untuk Penyertaan Tuhan 

 Doakan masalah relasi yang sedang sayaa 

hadapi 

 Doakan agar saya tdk mengambil langkah 

yang salah, apapun itu 

 Doakan kesehatan orangtua saya 

 Doakan rencana study adek saya ke Rusia, 

agar dia tidak terlalu gegabah dalam 

pilihannya 

 Doakan setiap talenta yang saya miliki agar 

dapat berguna dalam pelayanan 

 Doakan agar saya tidak menggunakan setiap 

talenta untuk hal negatif ataupun terikat 

dengan hal negatif tentang talenta 

 Doakan relasi ku dengan Tuhan dan sesama 

terkhusus relasiku dengan Rindy 

 Doakan diri saya yang sedang kering akan 

kerohanian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


