
 

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 

kampuskampus 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 perencanaan dan implementasi MMNP (MM NEW PROJECT) setiap PIC bisa 

menjalankan sesuai timeline.   

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.   

13. Doakan dalam persiapan rapat Kuartal 1.   

14. Doakan untuk pelaksanaan rapat Board di Jakarta.  

 

 

 

 

 

 



 

  

Senin, 20 Mei 2019  

POKOK DOA JOYERS  

Nia (CG master) 

 Bersyukur masih diberi kesehatan 

sampe usia sekarang 

 Doakan buat orang tua khususnya 

mamaku yang sedang sakit, pekerjaan 

bapak 

 Doakan buat praktek ku semester 

selanjutnya, dan rencana praktek di 

lampung 

 Doakan sekolah dan kuliah adek-

adekku di jogja 

 Doakan buat relasi ku khususnya 

dengan Tuhan dan orang-orang 

terdekatku 

Julita (CG master) 

 Bersyukur buat penyertaan dan 

kebaikan Tuhan Yesus 

 Doakan buat kesehatan dan 

pekerjaan Orang Tua 

 Doakan buat kuliah biar semakin rajin 

dan diberi hikmat 

 Doakan buat relasi dengan Tuhan 

supaya aku lebih peka dengan 

maunya Tuhan 

 Doakan buat acara workshop 

dikampus semoga berjalan dengan 

baik 

 Doakan buat anjingku breath biar 

sehat dan mau makan 

Oga (CG Ifon) 

 Bersyukur untuk Penyertaan Tuhan 

selama seminggu. 

 Berdoa untuk  keluarga 

 Berdoa untuk adik yang sudah pulang 

di jepara 

 Berdoa untuk adik yang tes dan akan 

dengar pengumuman minggu depan 

semoga hasil baik 

 Berdoa untuk UAS nanti hari senin  

 Berdoa untuk kesehatan 

 Berdoa untuk relasi dengan Tuhan 

dan sesama 

 Berdoa untuk berkat Tuhan semoga 

selalu tercukupi 

Ani (CG Ifon) 

 Bersyukur buat berkat  yang selalu  

Tuhan sediakan buat saya dan 

keluarga  

 Bersyukur buat adik Ance yang sudah 

lulus SMA dan lulus di Unriyo, semoga 

Tuhan mudahkan setiap urusan.  

 Berdoa buat kelancaran kuliah saya.  

 Berdoa buat orang tua agar selalu 

dalam lindungan Tuhan  

Yoga (CG Oni) 

 Doakan untuk kesehatan aku dan 

keluarga. Doakan supaya berhikmat 

menjaga kesehatan 

 Doakan untuk ekonomi keluarga 

supaya Tuhan berkati 

 Doakan untuk studi dan pelayananku 

supaya bisa seimbang 

 Doakan untuk komitmen bertumbuh 

dalam Tuhan yang sudah aku ambil 

supaya benar2 aku lakukan dengan 

setia. 

Iyen (CG Oni) 

 Doakan supaya besok ke kalsel dan 

sampai ke rumah dengan selamat 

 Doakan untuk kesehatanku 

Dea (CG Oni) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. 

 Doakan agar studi dan pelayanan ku 

seimbang 

 Doakan supaya 

 berhikmat menggunakan waktu 

sebaik mungkin 

 Doakan untuk kecukupan ekonomi 

dan kesehatan ku dan keluarga 

 Doakan relasi dengan Tuhan dan 

sekitar 

Virda (CG Oni)  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

selama di Jogja, terutama untuk 

kesempatan kuliah  



 

 Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan 

untuk aku dan keluarga ku sampai 

saat ini 

Adhi (CG Alfian) 

 Bersyukur atas berkat Tuhan selama 1 

minggu ini 

 Doakan untuk keluarga dalam 

pekerjaannya dan kesehatan 

 Doakan untuk pengerjaan skripsi 

 Doakan untuk relasi bersama Tuhan 

agar semakin rindu dan juga relasi 

sesama 

 Doakan untuk pelayanan di JOY 

Ita (CG Alfian) 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan 

 Doakan untuk pengerjaan skripsiku 

 Doakan untuk keluargaku semoga 

selalu di berkati 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

Adel (CG Alfian) 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan secara 

khusus boleh selesai reader 

 Doakan untuk bimbingan dengan 

dospem 2 semoga bisa lancar 

 Doakan untuk orang tua,  abang, dan 

adik semoga selalu di berkati dalam 

pekerjaan dan study 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

supaya selalu rindu dan semangat QT 

dan pelayanan 

Jose (CG Alfian) 

 Persiapan untuk UAS 

 Berdoa untuk persiapan liburan 

 Berdoa untuk pelayanan 

Zico (CG Alfian) 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan yang 

melimpah  

  Bersyukur buat perlindungan dan 

berkat yang sudah Tuhan berikan buat 

keluarga 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan 

dalam studi sampai sekarang 

 

Levin (CG Alfian) 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan 

 Doakan untuk uas sama responsi 

 Doakan untuk keluargaku semoga 

selalu di berkati 

Gian (CG Alfian) 

 Bersyuhkur untuk setiap berkat Tuhan 

dalam hidup ini.  

 Doakan unttuk perkuliahan dan 

Doakan untuk kesehatan orang tua 

juga pekerjaan orang tua 

Ardo (CG Ifon) 

 Bersyukur penyertaan Tuhan dan 

nafas kehidupan 

 Berdoa buat kelancaran study 

 Berdoa buat kesehatan 

 Berdoa buat keluarga semoga selalu 

di bawah naungan Tuhan 

 Berdoa buat bapa mama angkat 

semoga tetap sehat 

 Dan juga berterima kasih kepada 

Tuhan atas nafas kehidupan karena 

hari ini saya menamba umur satu 

tahun 

Shella (CG Yosua) 

 Bersyukur masih diberikan nafas 

kehidupan sampai saat ini 

 Bersyukur Tuhan menjawab doaku 

tentang studi 

 Bersyukur aku merasa dekat dan intim 

lagi sama Tuhan 

 Doakan untuk keluarga khususnya 

kesehatan & Pekerjaan orang tua 

menjadi berkat  

 Doakan untuk relasiku dengan sesama 

lebih baik lagi 

 Doakan untuk setiap pergumulan 

teman-teman CG 

Natput (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan  

 Bersyukur adikku Sekar boleh lulus 

SMA 

 Doakan untuk proses pencarian kerja 



 

 Doakan untuk proses Sekar masuk 

universitas 

 Doakan dana biaya yang diperlukan 

untuk Sekar 

 Doakan pekerjaan kedua orang tua 

dalam pelayanan mereka supaya 

selalu menjadi berkat 

Kris (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk berkat dan sukacita 

selama seminggu ini 

 Doakan supaya berhikmat 

memanajemen waktu dan keuangan 

 Doakan agar tetap berjuang dengan 

komitmenku 

 Doakan Pelayanan diCG dan ministry 

agar tetap jadi berkat buat teman 

teman 

 Doakan kesehatan san pekerjaan 

orangtua 

 Doakan relasi dengan Tuhan, 

orangtua, orang terdekat, dan orang 

sekitar 

Fanti (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat dan penyertaan 

Tuhan setiap saat 

 Doakan untuk kesehatan yang akhir-

akhir ini badanku panas 

 Doakan untuk study khususnya tugas-

tugas  agar tidak malas kerja 

 Doakan untuk kesehatan orang tua, 

biar tetap sehat 

 Doakan untuk pekerjaan orang tua 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

dan orang-orang di sekitar. 

Felli (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat Tuhan dalam 

minggu ini. 

 Doakan untuk kesehatan dan 

pekerjaan orang tua. 

 Doakan untuk pengerjaan skripsiku 

dan proses dalam bimbingan semoga 

dilancarkan. 

 Doakan agar lebih bisa mengatur 

waktu dan keuangan dengan baik. 

 

Lina (CG Yosua) 

 Bersyukur atas semua kasih karunia 

dan penyertaannya 

 Doakan untuk pekerjaan orang tua 

dan kesehatan keluarga 

 Doakan untuk agar perkuliahan saya 

lancar 

 Doakan agar relasi dengan Tuhan dan 

sesama menjadi lebih baik lagi 

Jojo (CG Yosua) 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

hingga saat ini. 

 Doakan relasi dan komitmen dengan 

Tuhan, biar menjadi pribadi yang 

berintegritas dalam Tuhan. 

 Doakan teman teman yg akan diajak 

gabung di joy semoga hatinya bs 

tergerak. 

 Doakan keluargaa semoga tetap 

diberi kesehatan.  

 Doakan perkuliahan dan rencana 

masa depan biar Tuhan pimpin. 

 Doakan manajemen keuangan dan 

waktu. 

Anggy (CG Edwin) 

 Bersyukur buat berkat Tuhan slama 

ini buat kami sekeluarga 

 Doakan buat kesehatan dan kekuatan 

kami sekeluarga agar selalu sehat 

jasmani dan rohani  

 Doakan buat pekerjaan, pelayanan 

dan pendidikan kami sekeluarga di 

lancarkan dan diberkati 

 Doakan proses pengerjaan skripsi ku, 

agar banyak waktu bisa ketemu dosen 

pembimbing 1 dan 2 

 Doakan juga buat rezeki kami 

sekeluarga agar selalu di cukupkan 

 Doakan juga buat relasi kami 

sekeluarga dengan Tuhan serta 

sesama agar berjalan dengan baik dan 

membangun hubungan yang intim 

tiap hari 

 

 



 

Tina (CG Sangra) 

 Mengucap syukur buat UTS yang 

sudah selesai 

 Berdoa buat kesehatan mama n bapa 

di Jayapura biar sehat selalu 

 Dan berdoa buat bisa rajin ikut jfm 

Sam CG 

Juan (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

dalam Minggu ini. 

 Doakan dalam masa-masa pemulihan 

kesehatanku agar, selalu diberikan 

kekuatan 

 Doakan untuk UAS yang akan 

berlangsung 2 Minggu kedepan, biar 

berhikmat 

 Doakan agar bisa mengatur waktu 

dan keuangan dengan baik 

 Doakan kedua orangtuaku dalam 

pekerjaan mereka semoga Tuhan 

selalu melimpahkan berkat, dan juga 

untuk kesehatan mereka biar selalu 

sehat dan biberikan kekuatan dalam 

melakukan aktifitas dengan baik 

 Doakan relasiku dengan Tuhan dan 

dengan orang-orang disekitarku 

Gio (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat minggu ini 

 Doakan untuk kesehatan dan berkat 

saya sekeluarga 

 Doakan untuk proses pembuatan 

Tugas akhir 

 Doakan untuk pekerjaan orang tua 

 Doakan untuk manage keuangan dan 

waktu 

 Doakan agar tetap setia pada 

komitmen yang sudah diambil 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

dan sesama 

Natalia (CG Edwin) 

 Bersyukur atas berkat, kasih dan 

damai yang Tuhan Yesus berikan pada 

saya dan keluarga 

 Doakan agar saya bisa lebih berintim 

dengan Tuhan lewat doa, relasi, dan 

pelayanan. 

 Doakan untuk kuliah, skripsi, dan KP, 

agar bisa lebih semangat dalam 

pembagian waktu mangerjakan.  

 Doakan untuk kakak saya semoga 

diberikan momongan secepatnya  

 Doakan untuk teman baru di CG 

edwin khususnya 2018.  

 Doakan untuk kami bisa saling 

menjadi berkat, damai serta 

keselamatan bagi sesama kami 

dimanapun kami berada. 

Edis (CG Dwi) 

 Bersyukur buat kesehatan sampe hari 

ini 

 Doakan buat tugas2 yg belum 

terselesaikan agar cpt selesai 

 Doakan buat pekerjaan orang tua agar 

selalu di lancarkan 

 Doakan buat berhikmat jaga 

kesehatan 

 Doakan agar bisa buat pola tdr yg baik 

Sera (CG Dwi) 

 Doakan buat penyelesaian tugas2ku 

 Doakan buat pra-uas yg berlangsung 

minggu ini 

 Doakan agar orangtua dan adiku 

selalu sehat  

 Doakan untuk kakakku di minggu2 

terakhir koas nya agar ttp semangat 

Anggie (CG Dwi) 

 Bersyukur atas berkat penyertaan 

Tuhan sepanjang minggu ini 

 Doakan untuk segala komitmen yang 

sudah aku ambil dalam pelayanan dan 

kuliahku, semoga tetap setia 

menjalankan komitmen tersebut 

 Doakan untuk kuliah, untuk 

pengerjaan tugas-tugas project akhir 

agar dapat berhikmat 

mengerjakannya dan selesai tepat 

waktu 



 

 Doakan untuk relasiku bersama Tuhan 

dan orang2 disekitarku 

 Doakan untuk kesehatanku 

 Doakan untuk pekerjaan dan 

kesehatan kedua orangtuaku 

 Doakan agar dapat mengatur waktu 

dan keuangan dengan Baik 

Eka (CG Dwi) 

 Doa studi 

 Kesehatan dn keluarga 

 Pekerjaan ortu 

 Semoga perkuliahan dilancarkan 

Try (CG Dwi) 

 Doa agar diberi kemampuan kerja 

skripsi 

 Doa buat pengerjaan video online 

ministry 

 Doa agar berhikmat dan selalu rendah 

hati 

Yuyun (CG Sangra) 

 Bersyukur buat kasih Tuhan Yesus 

 Berdoa buat tugas akhir yang sedang 

berjalan 

 Berdoa buat kesehatan mama n bapa 

dan Adik-adik 

Nano (CG Dwi) 

 Bersyukur nafas smpe saat ini 

 Doakan bt pekerjaan orang tua tetap 

lancar dan jg bt kesehatan tetao di 

jaga  

 Doakan bt study aku kak oni dan ade2 

akiu dan jg keshtan kami semua. 

 Doakan jga bt tugas2 aku smng aku 

bisa bagi waktu dngn baik 

 Doakan bt relasi ku sama Tuhan untuk 

lebih aman dan kuat. 

 Joy (CG Dwi) 

 Doakan aku yg lagi sakit demam dan 

flu agar cepat sembuh. 

 Doakan perkuliahan aku, tugas2 yg 

ada dan tes2 yg ada agar aku bisa 

mengerjakannya dgn baik 

 Doakan agar aku bisa waktu aku 

dengan baik.  

Datu (CG Edwin) 

 Bersyukur untk kasih penyertaan 

Tuhan sampe hari ini 

 Doakan untuk kesehatan ku, sekarang 

lagi kurang enak badan supaya bisa 

membagi waktu bisa lebih bijaksana 

lagi 

 Doakan untuk orang tua ku, untuk 

kesehatan dan pekerjaan mereka 

 Doakan untuk abang dan adek ku 

dalam study,kesehatan, relasi dengan 

Tuhan dan sesama.  Dan untuk 

pekerjaan abang ku semoga bisa 

membagi wktu dengan bijaksana.  

 Doakan untuk study ku, supaya bisa 

melawan rasa malas 

 Doakan untuk relasi ku dengan Tuhan 

dan sesama. 

Nia (CG Edwin) 

 Bersyukur buat kasih karunia Tuhan 

sampai sekarang 

 Doakan buat tugas, presentasi, tes  

dan kuis di akhir semester ini 

 Doakan buat teman- teman 

fellowship semoga tetap semangat 

melayani 

 Doakan buat kesehatan orang tua 

 Doakan buat relasi dengan sesama 

terlebih dengan Tuhan 

Pidang (CG Edwin) 

 Bersyukur atas berkat Tuhan Yesus 

pada saya dan keluarga 

 Doakan untuk relasi ku dengan Tuhan, 

khusunya untuk QTku 

 Doakan untuk persiapan wisuda baik 

untuk kesehatan dan rejeki di dalam 

keluarga 

Novita (CG Edwin) 

 Bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada 

aku dan keluargaku 

 Doakan untuk studiku dan kedua 

adik2 ku 

 Doakan untuk kesehatan kedua orang 

tuaku  



 

 Doakan untuk relasi pribadi dengan 

Tuhan dan sesama 

Roby (CG Edwin) 

 Bersyukur buat kebaikan Tuhan di 

dalam kehidupan ku 

 Doakan untuk studi ku dalam 

pengerjaan skripsi  

 Doakan untuk kesehatan dan rejeki 

keluarga terutama mama yang sedang 

sakit rematik  

 Doakan untuk pelayanan ku 

 Doakan untuk semakin kenal Tuhan 

dalam pengalaman sehari hari 

 Doakan untuk relasi dengan teman-

teman bisa jadi berkat 

 Doakan untuk bisa memanage uang 

dengan baik, karena terlalu boros 

Rostori (CG Edwin) 

 Bersyukur  hingga saat ini  masih  di 

berikan nafas kehidupan kesehatan 

kekuatan umur yang panjang 

 Doakan juga untuk kuliah semoga 

selalu lebih rajin dan semangat 

 Doakan juga untuk  kesehatan orang 

tua  semua keluarga dan pekerjaan  

 Doakan juga untuk relasi Aku sama 

Tuhan dan teman-teman 

Elva (CG Edwin) 

 Bersyukur untuk cinta kasih Tuhan 

yang senantiasa melingkupi 

kehidupanku. 

 Doakan untuk papah yang baru keluar 

dari RS karna gula darahnya sempat 

naik drastis kemaren. 

 Doakan relasiku dengan Tuhan agar 

semakin baik. 

 Doakan agar relasiku dengan orang-

orang sekitarku baik. 

 Doakan untuk kesehatanku juga, 

karna akhir-akhir ini sering kelelahan 

dan susah tidur. 

 Doakan agar aku selalu dimampukan 

dalam setiap pergumulan hidupku. 

 

 

Anita (CG Edwin) 

 Bersyukur buat kecukupan yang 

Tuhan beri setiap hari dalam 

kehidupanku dan keluarga 

 Doakan untuk kesehatan, supaya 

cepat pulih sehingga tidak 

mengganggu aktivitas 

 Doakan untuk manajemen waktu 

dalam studi, supaya bisa 

menyelesaikan target di setiap 

minggunya 

 Doakan relasi pribadi dengan Tuhan 

dan sesama, supaya bisa lebih baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Selasa, 21 Mei 2019  

POKOK DOA KHUSUS  

HRD Departement   

Presti (kadep HRD) 

Gloria_Ass. Staff HRD Departement   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rabu, 22 Mei 2019   

POKOK DOA KHUSUS   

Pokok Doa_CMD   

Riana_Kadep CMD   

Ria_Calon Staff CMD   

 

POKOK DOA LEADERS  

Ifon (CG Leader)  

 Bersyukur untuk penyertaan 

Tuhan sampai saat ini 

 Doakan untuk kelancaran studi 

saya dan adik2 saya 

 Doakan untuk kesehatan saya dan 

keluarga biar selalu sehat 

 Doakan untuk relasi saya dengan 

Tuhan agar tetap terjaga 

 Doakan berkat untuk keluarga 

biar selalu dicukupkan 

Dwi (CG Leader)   

 Bersyukur untuk penyertaan 

Tuhan 

 Doakan untuk kecukupan dana 

keperluan wisuda 

 Doakan buat orangtua di curup 

supaya tetap sehat dan pekerjaan 

dilancarkan 

 Doakan untuk natalia supaya 

selalu semangat dalam 

penelitiannya 

 Doakan untuk bastian supaya 

tetap semangat dalam persiapan 

UTBK 

 Doakan untuk kepi, supaya 

semangat dalam pekerjaannya 

 Bersyukur untuk komitmen anak 

cellgroup, doakan supaya kami 

tetap semangat untuk menjangkau 

teman teman baru dan 

berkomitmen  

 

Yosua (CG Leader)   

 Doakan di sisa sisa masa kuliah 

boleh tetap bertanggung jawab 

menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik 

 Doakan untuk management 

keuangan 

 Doakan buat relasi sama tuhan 

supaya boleh terus rindu lebih 

dekat 

 Doakan pertumbuhan anak anak 

CG 

Sangra (CG Leader)   

 Bersyukur buat kasih Tuhan Yesus selama 

satu minggu 

 Bersyukur buat laporan 

 Berdoa buat tugas akhir yang dalam 

proses  

 Dan berdoa buat semangat memimpin 

anak-anak CG 

Edwin (CG Leader) 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan dalam 

hidup saya 

 Doakan buat selalu semangat dalam 

Studi 

 Doakan buat seminar supaya bisa 

menyelesaikan target tepat waktu 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

supaya selalu dekat dengan Tuhan 

Oni (CG Leader) 

 Bersyukur untuk hal baru yang Tuhan 

ajarkan  

 Bersyukur untuk tim inti baru di CG 

 Bersyukur untuk kecukupan dana 

keluarga 

 Doakan untuk kesehatan adek paling 

kecil Freligio masih demam 

 Doakan untuk pekerjaan orang tua 

supaya bisa Tuhan tujukan jalan 

 Doakan untuk teman baru di CG 

 Doakan untuk kelancaran pelatihan JOY 

 Doakan untuk relasiku sama keluarga 

 Doakan untuk manejemen waktu antara 

kerja, pelayanan dan gambar  



 

 

 

 

Alfian (CG Leader) 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan sampai 

saat ini. 

 Doakan buat keluarga di Manokwari biar 

selalu sehat dan pekerjaan mereka juga 

selalu diberkati. 

 Doakan buat study adekku juga. 

 Doakan buat relasiku bersama Tuhan.  



 

Kamis, 23 Mei 2019  

POKOK DOA KHUSUS 

Gina_Direktur JOY  

Management Departement   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jumat, 24 Mei 2019  

POKOK DOA KHUSUS  

Mass Meeting Department  

Geti_Ass. Staff MMD 

Megan_Karyawan MMD   

 Doakan untuk kesehatan dan semangat 

setiap hari nya 

 Doakan untuk usaha baru mama di 

rumah supaya bisa lancar 

 Doakan untuk proses masuk kuliah 

 

Agnes (Ass Staff MMD) 

 

POKOK DOA LEADERS 

 

Oya (Choir Ministry) 

 Bersyukur buat laporan di acc 

 Berdoa buat kesehatan mama dan bapa 

sehat selalu 

 Berdoa buat tugas akhir yang sedang 

berjalan 

Nael (Multimedia Ministry) 

 Bersyukur untuk berkat dan pertolongan 

Tuhan Yesus Kristus setiap hari 

 Doakan untuk pengerjaan skripsi, biar 

semangat dan sabar 

 Doakan untuk kesehatan saya dan 

keluarga di Kalimantan 

 Doakan biar berhikmat mengatur waktu 

dan keuangan dengan bijaksana 

 Doakan untuk ujian TKBI di akhir Mei, 

semoga lancar 

 

Putri (Equipment Ministry)  

 Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam 

keluargaku 

 Bersyukur untuk bertambah usia 

mamaku hari ini  

 Doakan orang tuaku selalu sehat 

 Doakan aku biar berhikmat menjaga 

kesehatan 

 Doakan Fidel dan Yuyun untuk the next 

leader  

 Doakan relasiku bersama Tuhan 

 

Nata (Dance Ministry) 

 Bersyukur untuk beberapa tahap 

panelitian yang sudah berjalan 

 Doakan semoga bagian penelitian yang 

sudah berjalan dan lagi di tunggu 

hasilnya dalam 10 hari bisa berhasil biar 

bisa lanjut ke tahap selanjutnya 

 Doakan untuk kesehatan orang tua dan 

keluarga 

 

Wulan (Publishing Ministry)  

 Bersyukur untuk kasih karuniaNya untuk 

keluargaku 

 Doakan untuk pekerjaan orang tua dan 

kesehatan keluarga 

 Doakan untuk adikku yang akan 

menjalani proses penerimaan mahasiswa 

baru, biar diberikan yang terbaik 

 Doakan untuk rencana vision meeting 

publishing agar berjalan baik 

 

Adet (Music Ministry)  

 Bersyukur buat berkat kepada saya dan 

keluarga 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan orang 

tua 

 Doakan proses skripsiku biar segera bisa 

tahap selanjutnya 

 Doakan management waktu dan 

keuangan 

 Doakan pergumulan dan relasiku 

 Doakan teman teman di ministry music 

biar tetap ikut ambil bagian dalam 

pelayanan 

 Doakan penjangkauan untuk teman lama 

diministry music 

 

Fellowship Ministry 

MC Ministry 

 


