
POKOK DOA UMUM JOY 
 
 

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

dari alumni, joyer mahasiswa dan pendukung serta doakan agar semakin banyak alumni yang 

bisa terlibat mendukung persekutuan JOY, juga doakan untuk kecukupan dana staf dan 

operasional bulan ini.  

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

dengan alumni semakin baik, serta doakan agar Tuhan memberikan hikmat dan komunikasi 

yang baik di antara Board.  

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

4. 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.  

5. 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.  

6. Doakan untuk perencanaan dan implementasi MMNP (MM NEW PROJECT) setiap PIC bisa 

menjalankan sesuai timeline.  

7. Doakan workshop yang diadakan di JOY dan pelatihan di JOY, serta Doakan untuk persiapan 

pengajar dan teman-teman semangat untuk belajar.  

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

Tuhan melalui QT, doakan agar joyer terus berjuang untuk QT.  

9. Doakan untuk segala persiapan encounter dan kecukupan dana serta kak Ria sebagai 

penanggung jawabnya.  

10. Doakan setiap proses kepengurusan tanah dan yayasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senin, 24 Juni 2019  
 

POKOK DOA JOYERS 

 

Anggy_Cg Edwin 

 Bersyukur atas kebaikan Tuhan buat 

kehidupan kami sekeluarga selama ini 

 Doakan buat kelancaran pekerjaan 

orang tua agar selalu diberkati dan 

diberikan rezeki yang cukup 

 Doakan juga buat kami sekeluarga agar 

selalu sehat, baik jasmani dan rohani, 

dan dihindarkan dari segala marabahaya 

serta malapetaka 

 Doakan buat kami sekeluarga agar selalu 

membangun hubungan yang intim 

dengan Tuhan serta relasi yang baik 

dengan orang-orang sekitar 

 Doakan buat kami sekeluarga agar selalu 

semangat dalam menempuh 

pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan 

kami dan juga bisa memberikan yang 

terbaik semaksimal kami tanpa ada rasa 

malas-malasan 

 Doakan adik sepupu yang tes di kampus 

ITNY supaya bisa lulus dan di terima 

sebagai mahasiswa baru 

Pidang_Cg Edwin 

 Bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus di 

dalam hidupku sampai saat ini 

 Bersyukur bisa pulang ke rumah tanpa 

kekurangan apa pun  

 Doakan untuk rencana ku kedepan agar 

bisa lekas mendapat pekerjaan 

 Doakan untuk kesehatan keluarga dan 

rejeki 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

dan sesama 

Roby_Cg Edwin 

 Bersyukur buat semua kebaikan Tuhan  

 Doakan untuk semakin mencintai Yesus 

dan semakin percaya dengan Nya 

 Doakan untuk bisa jadi berkat buat 

orang lain 

 Doakan dalam perjuangan melawan 

dosa-dosa favorit  

 Doakan untuk skripsi biar bisa Agustus 

pendadaran  

 Doakan untuk kesehatan orang tua 

 Doakan rejeki orangtua agar lancar, 

karena lagi banyak pengeluaran bulan 

ini dan bulan depan  

 Doakan studi adik-adik ku dan kesehatan 

mereka , pergaulan mereka agar tetap 

baik 

Nia_Cg Edwin 

 Bersyukur buat semua berkat Tuhan 

sampai saat ini 

 Doakan buat UAS semoga bisa berjalan 

dengan baik 

 Doakan buat kesehatan orang tua, dan 

adik-adik semoga sehat selalu 

 Doakan buat orang tua dalam 

pekerjaannya, semoga dilancarkan 

selalu 

 Doakan buat relasi ku dengan sesama 

terlebih dengan Tuhan 

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 mereka  

 Doakan juga untuk relasiku dengan 

Tuhan dan teman-teman 

Dini_Cg Edwin 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

sampai saat ini 

 Doakan untuk orangtua dalam 

kesehatan dan pekerjaan  

 Doakan untuk saudara-saudaraku dalam 

semua aktivitasnya 

 Doakan untuk UAS dan kesehatan 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

dan sesama 

 



Fidel_Cg Edwin 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan untuk UAS saya dan adik saya 

agar berjalan dengan lancar, agar saya 

tidak malas belajar dan mendapatkan 

nilai akhir yang memuaskan 

 Doakan untuk kesehatanku dan 

kesehatan orang tua serta adik-adikku 

 Doakan untuk relasiku dengan sesamaku 

terlebih relasiku dengan Tuhan 

Putry Dayanda_Cg Ester   

 Doakan untuk penerjunan KKN semoga 

semua proker bisa dilaksanakan 

 Doakan untuk kesehatan, selama kkn 

 Doakan kesehatan orang tua 

 Doakan relasi saya dengan Tuhan, biar 

jangan malas malasan QT 

 Doakan biar saya selalu mengandalkan 

Tuhan 

 Doakan biar saya bisa kembali 

pelayanan lagi 

 Doakan untuk teman baru,  Ine biar dia 

bisa berkomitmen di JOY 

Romy_Cg Ester  

 Bersyukur untuk hidup dan berkat 

Tuhan 

 Doakan pengerjaan skripsi agar lancar 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan 

orangtua serta sekolah adik-adikku 

 Doakan relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

Vicky_Cg Oni 

 Doakan untuk kesehatanku dan juga 

keluarga 

 Doakan juga buat hasil UAS semoga 

bisa maximal 

Gio_Cg Yosua 

 Bersyukur atas berkat Tuhan minggu ini 

 Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 

orang tua, selalu diberkati dan bisa 

menjadi berkat 

 Doakan untuk proses perkuliahan, 

semoga lancar sampai akhir 

 Doakan untuk proses pembuatan tugas 

akhir, semoga selalu semangat dan 

tetap rajin mengerjakan sampai selesai 

 Doakan untuk komitmen yang sudah 

diambil, semoga tetap setia 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

Gab_CG Ester 

 Bersyukur karena Tuhan sangat 

mencintai saya 

 Doakan agar lebih mengandalkan Tuhan 

dalam setiap aktifitas  

 Doakan agar saya dapat berhikmat 

mengatur aktifitas selama libur tiga 

minggu 

 Doakan untuk "IPS" yang akan keluar 

nanti semoga lebih memuaskan dari 

semester kemarin 

 Doakan kesehatan dan menajemen 

uang agar lebih berhikmat 

 Doakan untuk adik saya Glen dalam 

seleksi SMA, dan Gaby untuk setiap 

persiapannya  

 Doakan setiap relasi dengan sesama biar 

Tuhan sertai 

 Doakan diri saya yang kering akan 

kerohanian 

Putri_Cg Ester  

 Bersyukur untuk penyertaan dan berkat 

Tuhan dalam hidupku hingga saat ini  

 Bersyukur untuk setiap kesempatan dan 

semua masalah yang bisa terselesaikan  

 Bersyukur untuk jadwal ujian yang 

sudah keluar tadi sore 

 Doakan agar ku tetap dan terus 

mengandalkan Tuhan  

 Doakan untuk ujianku dari persiapan 

hingga hari H  



 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

dan sesama  

 Doakan agar ku dapat berhikmat dalam 

mengatur waktu dan keuangan  

 Doakan untuk kesehatanku dan keluarga 

Dian_Cg Ester  

 Bersyukur atas segala sesuatu yang 

terjadi dan yang ku alami dalam 

sepanjang hidup ku 

 Doakan ku untuk selalu mengandalkan 

Tuhan dalam setiap langkah hidup ku 

 Doakan ku untuk punya semangat hidup 

yang tinggi 

 Doakan orang tua ku serta pekerjaan 

mereka 

Mesak_Cg Sandra 

 Bersyukur buat kasih Tuhan Yesus 

 Berdoa buat kesehatan mama dan bapa 

di Kupang 

 Berdoa buat kuliah yang sudah mulai, 

biar lebih semangat dan lebih rajin 

Edis_Cg Dwi 

 Bersyukur buat kesehatan dan 

penyertaan Tuhan 

 Berdoa buat kesehatan dan pekerjaan 

orang tua dan kesehatan adik 

 Berdoa buat persiapan KKN 

Rista_Cg Dwi 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan 

selama ini 

 Bersyukur tanggal 26 bisa pendandaran, 

doakan buat segala persiapannya, 

semoga bisa mempersiapkan dengan 

baik 

 Doakab buat kesehatan kedua orang 

tua, untuk kesehatan kedua adik juga 

 Doakan agar aku juga tetap berhikmat 

menjaga kesehatan 

 

 

Sera_Cg Dwi 

 Bersyukur atas kebaikan Tuhan 

sepanjang minggu ini 

 Berdoa buat magangku 

 Berdoa buat adikku yang akan lanjut 

SMA 

 Berdoa buat kesehatan orangtua dan 

adikku 

Adet_Cg Yosua 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

bagiku dan keluarga 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan orang 

tua dan keluarga 

 Doakan manajemen waktu dan 

keuanganku 

 Doakan bulan ini supaya aku bisa segera 

menyelesaikan studiku 

 Doakan untuk komitmen, dan setiap 

pergumulanku 

 Doakan relasiku dengan Tuhan, keluarga 

dan orang-orang disekitarku 

 Doakan rencana untuk keluar kota  

 Doakan pergumulan dan pelayanan 

teman-teman ministry music supaya 

terus ikut terlibat dalam pelayanan  

 Doakan adikku yang mau mendaftar di 

SMK semoga dia dapat mempersiapkan 

hatinya untuk tes tulis dan 

mempersiapkan berkas berkasnya 

Felli_Cg Yosua 

 Bersyukur atas berkat Tuhan dalam 

seminggu ini. 

 Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 

orang tua. 

 Doakan untuk kesehatanku semoga 

lebih berhikmat lagi buat jaga 

kesehatan. 

 Doakan untuk pengerjaan penyelesaian 

skripsi 

 Doakan juga untuk kesiapan ujian 

sertifikasi besok semoga lancar. 



 Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

Stefy_Cg Yosua 

 Bersyukur atas nafas kehidupan 

 Bersyukur atas kakak kandung yang 

sudah mendapatkan pekerjaan 

 Bersyukur sudah keterima magang 

 Doakan untuk UAS ini semoga tidak sakit 

dan tidak stress 

 Doakan kelancaran persiapan KKN di 

Ketapang, semoga tidak ada barang 

yang tertinggal dan sudah siap mental 

 Doakan agar menjadi pribadi yang lebih 

baik lagi dan menjadi berkat untuk orang 

di sekitar 

 Doakan bapak saya yang sedang sakit 

kolesteol dan asam murat, semoga 

cepat sembuh dan tidak kambuh lagi 

Adhi_Cg Alfian  

 Doakan untuk proses pembuatan 

program kiranya dilancarkan dan 

diberkati terus 

 Doakan untuk orang tua dalam 

pekerjaannya agar diberkati 

 Doakan relasiku bersama Tuhan agar 

semakin rindu dan dekat 

 Doakan untuk pelayananku di JOY agar 

menjadi berkat 

Zico_Cg Alfian 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan tiap 

hari 

 Berdoa untuk kemampuan menghadapi 

UAS 

 Berdoa buat kesehatan keluarga, 

khususnya mama yang kesehatan tidak 

stabil 

Levin_Cg Alfian  

 Doakan untuk kuliah agar lancar nilainya 

bagus 

 Doakan untuk ortu dalam pekerjaannya 

dan diberi kesehatan 

Gian_Cg Alfian 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan 

 Doakan untuk proses UAS 

Shella_Cg Yosua 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan 

sampai saat ini 

 Bersyukur buat nilai-nilai yang sudah 

keluar meski ada beberapa yang kurang 

sesuai tapi tetap bersyukur 

 Bersyukur buat kesehatan yang Tuhan 

berikan buat ku dan keluarga 

 Doakan buat persiapan Ekskursi tanggal 

24 nanti biar kebutuhan dana tercukupi 

 Doakan buat pribadiku agar tidak 

menjadi gampang marah dan suka 

menjelekkan orang lain 

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan 

lebih dekat lagi dan relasi dengan 

sesama lebih baik lagi 

 Doakan buat managemen waktu dan 

keuangan 

Nael_Cg Yosua 

 Bersyukur untuk berkat dan pertolongan 

Tuhan Yesus 

 Doakan untuk pengerjaan tugas akhir, 

semoga diberikan kemampuan dan 

kesabaran 

Dea_Cg Oni 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan, dan 

sudah selesai ujian 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

melalui doa dan qt ku 

 Doakan untuk persiapan pelayanan 5 juli  

 Doakan agar diberi hikmat bijaksana 

dalam setiap tanggung jawab 

 Doakan agar tetap berhikmat jaga 

kesehatan 

 Doakan untuk menagemen dan 

kelancaran keuangan 

 Doakan untuk relasi dengan sesama agar 

bisa menyesuaikan  diri 



Michael_Cg Oni  

 Bersyukur atas berkat Tuhan bisa selesai 

ujian akhir  

 Doakan untuk kesehatan ku dan orang 

tua  

 Doakan untuk nilai semester semoga 

lebih baik dari semester kemarin  

 Doakan semoga lancar semester pendek 

semoga bisa lebih bertumbuh dalam cg 

dan konsisten lagi lebih baik lagi 

Ita_Cg Alfian 

 Bersyukur untuk setiap berkat Tuhan 

 Doakan untuk persiapan sidang semoga 

bisa mempersiapkan materi dengan baik 

 Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan 

keluargaku 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

agar lebih intim lagi 

Virda_Cg Oni  

 Bersyukur utk pemeliharaan Tuhan 

selama di Jogja, untuk kesempatan 

kuliah dan orang-orang yang aku temui, 

terlebih yang sudah menolong aku dan 

teman-teman CG juga 

 Bersyukur untuk orang tua yang masih 

lengkap 

 Doakan supaya mereka tetap sehat 

khususnya untuk pemulihan kesehatan 

bapak  

 Doakan supaya orang tua berhikmat 

dalam permasalahan yang dihadapi, 

terutama bapakku biar tetap bisa 

tenang 

 Doakan untuk kecukupan berkat Tuhan 

bagi keluarga kami  

 Doakan untuk aku supaya bisa tulus dan 

rendah hati 

Livia_Cg Onni 

 Bersyukur untuk kasih Tuhan 

 Bersyukur untuk segalanya dari Tuhan 

 Doakan buat Kami yang UAS agar 

berjalan dengan baik  

 Doakan buat kesehatan ku karena 

tenggorakan lagi sakit, seperti ada dahak 

tersumbat  

 Doakan buat kesehatan keluarga agar 

sehat selalu 

 Doakan buat keuangan keluarga agar 

selalu mencukupi kebutuhan 

Thalia_CG Ester 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan pada 

ujian mayor vokal part Etude pagi ini 

 Bersyukur atas kelancaran studi praktik 

semester ini 

 Doakan agar tetap mengandalkan Tuhan 

dalam setiap pergumulanku 

 Doakan agar tetap rendah hati dan tetap 

melakukan segala hal baik demi 

kemuliaan Tuhan 

 Doakan kesehatanku 

 Doakan Ujian Mayor Lagu ku besok 

semoga Tuhan sertai 

 Doakan kelancaran konser prakompetisi 

pada hari Sabtu ini 

 Doakan supaya banyak teman yang mau 

datang untuk menyaksikan konser Pra 

Kompetisiku Sabtu Ini 

 Doakan pergumulan keluargaku 

mengenai tempat tinggal 

 Doakan persiapan pindah adikku yang 

akan SMA di Magelang 

 Doakan relasiku dengan Tuhan dan 

sesama 

Shela_CG Ester  

 Bersyukur untuk sgala berkat dan 

penyertaan Tuhan selama ini  

 Bersyukur untuk kekuatan dan 

semangat yang diberikan untuk 

melewati semester ini  

 Doakan agar aku tetap mengandalkan 

Tuhan dalam segala hal 



 Doakan untuk nilai-nilai semester yang 

sudah keluar walaupun belum semua 

semoga nilainya gak mengecewakan  

 Doakan untuk dosen mata kuliah SIA 

semoga diketuk hatinya agar luluh 

mendengar komplen tentang nilai akhir 

 Doakan semoga diberi kekuatan untuk 

melewati setiap masalah yang ada  

 Doakan untuk relasi ku dengan Tuhan 

dan sesama  

 Doakan kesehatan orangtua , diriku dan 

teman-teman semuanya 

Akela_Cg Ester 

 Bersyukur untuk Penyertaan Tuhan 

selama satu minggu ini 

 Bersyukur untuk kelancaran kegiatan 

yang telah di laksanakan dengan baik 

dan lancar 

 Doakan diriku agar tetap mengandalkan 

Tuhan dalam setiap langkah hidupku  

 Doakan untuk pekerjaan Bapak , Kakak 

Roy , Kak Umar dan Kak Juli agar selalu 

dalam lindungan Tuhan 

 Doakan kesehatan ku dan keluarga agar  

tetap sehat dan selalu dalam lindungan 

Tuhan 

 Doakan study ku agar tetap lancar 

Oya_Cg Sandra 

 Bersyukur buat kasih Tuhan Yesus 

selama seminggu 

 Doakan buat tugas akhir biar besok di 

ACC 

 Doakan buat kesehatan mama dan bapa 

Yuyun_Cg Sandra 

 Bersyukur buat kasih Tuhan 

 Berdoa buat kesehatan mama dan bapa 

dan keluarga doa kan buat kebutuhan 

keuangan 

Yuna_Cg Sandra 

 Bersyukur buat kasih Tuhan selama 

seminggu 

 Berdoa buat kulia hari senin yang sudah 

mulai biar semangat berdoa buat 

persiapan ujian 

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 UAS yang 

sudah selesai semoga nilai-nilai yang 

keluar baik  

 Doakan untuk relasiku bersama Tuhan 

dan sesama 

 Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan 

kedua orangtuaku 

 Doakan agar dapat mengatur waktu dan 

keuangan dengan baik 

Oga_Cg Ifon 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

selama satu minggu 

 Doakan semoga keluarga selalu dalam 

perlindungan Tuhan 

 Doakan Mita yang akan dengar 

pengumuman tanggal 9 nanti 

 Doakan adik Inyo yang rencana tanggal 

23 datang untuk daftar kuliah 

 Doakan pekerjaan saya semoga selalu 

lancar 

 Doakan semoga saya selalu menjalin 

relasi yang baik dengan sesama 

Ida_Cg Ifon 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

sampai saat ini 

 Doakan untuk kelancaran studi saya, 

kakak dan adik-adik saya 

 Doakan untuk kesehatan saya dan 

keluarga biar sehat selalu 

 Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan 

agar tetap terjaga 

Doakan berkat untuk keluarga biar 

selalu dicukupkan 



Natput_Cg Yosua 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan 

 Doakan untuk hasil dari wawancara dan 

psikotest minggu lalu di Jakarta agar 

sesuai dengan kehendak Tuhan 

 Doakan adikku yang akan melanjutkan 

ke jenjang perkuliahan supaya Tuhan 

berikan hikmat dan dana biaya yang di 

perlukan 

 Doakan agar pelayananku di JOY terus 

jadi berkat 

Angel_Cg Dwi 

 Bersyukur untuk tuntunan Tuhan 

sampai saat ini dan buat ujian yang 

sudah dilalui 

 Doakan relasi dengan Tuhan agar benar-

benar siapkan waktu khusus dan 

sungguh-sungguh 

 Doakan buat hasil semester ini, agar 

seturut kehendak Tuhan dan aku bisa 

menerima hasil nya dengan baik 

 Doakan adik aku Nini yang lagi ngambil 

semester pendek biar dia di beri hikmat 

agar bisa memahami cara ngajar dosen 

baru dan untuk giginya yang sedang 

sakit, soalnya sudah konsultasi ke dokter 

tapi masih ada keluhan sakit, sampai dia 

kayak pengen tidur aja gitu saking 

sakitnya 

 Doakan Kesehatan aku sekeluarga, biar 

berhikmat jaga kesehatan 

 Doakan Paman aku yang sedang dalam 

masa pemulihan dari penyakit stroke 

nya semoga keluarga mau terus 

mendukung dan merawat, Sama buat 

paman aku cepat pulih fisik maupun 

mentalnya 

Ani_Cg Ifon    

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat 

saya dan keluarga 

 Doakan untuk persiapan UAS, semoga di 

beri kemampuan untuk menyiapkan diri 

 Doakan semoga keluarga selalu diberi 

kecukupan dana karna banyak sekali 

kebutuhan untuk beberapa bulan ke 

depan 

 Doakan untuk pekerjaan orang tua dan 

kakak-kakak, agar selalu menjadi 

sumber berkat bagi keluarga 

Ardo_Cg lfon  

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

 Doakan buat persiapan UAS dan semoga 

tugas-tugas cepat selesai sesuai dengan 

waktu yang ditentukan 

 Doakan buat keluarga semoga selalu 

dalam naungan Tuhan 

Mita_Cg Ifon 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

selama satu minggu 

 Doakan untuk keluarga semoga selalu 

dalam lindungan Tuhan 

 Doakan semoga berkat untuk orangtua 

selalu dicukupkan 

Ajuvi_Cg Ifon 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

selama satu minggu 

 Doakan untuk keluarga semoga selalu 

dalam lindungan Tuhan 

 Doakan untuk kesehatan saya 

 Doakan untuk ujian UAS saya agar 

mendapatkan nilai yang baik 

Elva_Cg Edwin 

 Bersyukur untuk penyertaan dan 

pemeliharaan Tuhan sampai saat ini 

 Doakan agar orang tua Elva sehat selalu, 

diberkati usaha pekerjaannya 

 Doakan agar Elva juga boleh sehat terus, 

dan studinya dilancarkan 

Datu_Cg Edwin 

 Bersyukur untuk kasih penyertaan 

Tuhan sampai hari ini 



 Doakan untuk orang tua ku, untuk 

kesehatan dan pekerjaan mereka 

 Doakan untuk abang dan adik ku dalam 

study,kesehatan, serta relasi mereka 

dengan Tuhan dan sesama 

 Doakan untuk pekerjaan abang ku 

semoga bisa membagi waktu dengan 

bijaksana  

 Doakan untuk UAS, kiranya bisa 

melawan rasa malas dan mendapatkan 

hasil yang memuaskan  

 Doakan untuk relasi ku dengan Tuhan 

dan sesama 

Yoga_Cg Oni 

 Doakan untuk kakak sepupuku yang 

kena musibah kecelekaan dan masih 

koma sampai saat ini 

 Doakan supaya orang tua dia dan 

seluruh keluarga besar kami boleh 

Tuhan kasih penghiburan 

 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 benar-benar aku lakukan dengan 

setia 

 Doakan untuk pergumulanku saat ini 

dengan kekhawatiran ku akan hal ini dan 

itu 

Ria_Cg Oni 

 Doakan untuk kesehatanku dan 

keluargaku 

 Doakan untuk persiapan pelayanan di 

bulan Juli 

 Doakan untuk segala persiapan acara 

kepanitiaan agar bisa berjalan lancar 

 Doakan agar kuat melewati dan 

menyelesaikan persoalan hidup atau 

pergumulan 

 Doakan untuk kecukupan ekonomiku 

disini dan untuk keluargaku yang jauh 

dariku 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

dan sesama agar terjalin baik 

Laras_CG Oni 

 Doakan untuk persiapan KKN ku semoga 

berjalan sesuai yang sudah 

direncanakan 

 Doakan untuk kesehatan juga agar tidak 

kambuh saat KKN nanti 

 Doakan untuk Edis juga dalam persiapan 

KKNnya 

 Doakan relasiku dengan Tuhan dan 

sesama agar tetap baik 

 Doakan juga untuk kesehatan orang 

tuaku yang akhir-akhir ini sering sakit 

pengapuran tulang 

 Doakan perekonomian keluargaku 

semoga Tuhan cukupkan 

 

Awi_Cg Master 

 Bersyukur bisa belajar dari cerita Nabi 

Elisa 

 Bersyukur untuk kecukupan keuangan 

sebulan ini 

 Doakan usaha dan pekerjaan orang tua 

di Kalimantan  

 Doakan kesehatan orang tua dan 

kesehatan saya secara pribadi 

Julita_Cg Master 

 Bersyukur Tuhan Yesus Baik 

 Doakan buat kesehatan dan pekerjaan 

Orang Tua 

 Doakan buat ujian semoga lancar dan 

gak malas 

 



Rio_Cg Master 

 Berdoa agar saya mempersiapkan ujian 

dengan baik dan lebih disiplin waktu 

 Berdoa agar bisa berhikmat mengatur 

uang dan mengatur waktu pelayanan di 

CG, ministry dan Gereja dan bimbel 

dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selasa, 25 Juni 2019  
 

POKOK DOA KHUSUS 

 

HRD 

 Doakan untuk pelatihan teman-teman 

yang akan mengikuti Encounter 

 Doakan untuk proses pelatihan calon 

staf yang sedang berlangsung 

 Doakan supaya ada orang baru yg 

bergabung sebagai pekerja 

Presti_Kadep HRD 

 Bersyukur untuk kekuatan yang Allah 

selalu berikan 

 Doakan supaya bisa berhikmat untuk 

menjaga kesehatan dan manajemen 

waktu, serta dalam mendampingi 

mahasiswa 

Gloria_Ass Staff HRD 

 Doakan untuk pelayananku sebagai 

coordinator lapangan untuk minggu ini 

agar selalu disertai dan lewat 

pelayananku teman-teman Joyer dapat 

terberkati  

 Doakan untuk kesehatan karena 

seminggu ini cepat capek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rabu, 26 Juni 2019  
 

POKOK DOA KHUSUS 

 

Pokok Doa_CMD 

 Doakan untuk semangat menjangkau 

mahasiswa baru 

 Doakan untuk perencanaan Cellgroup 

selama ada teman-teman yang libur dan 

KKN 

 Doakan untuk proses regenerasi di cg 

Riana_Kadep CMD 

 Bersyukur untuk kesempatan bisa 

belajar lagi di malang. Bisa merasakan 

kesegaran 

 Doakan untuk kesehatan selama 

padatnya aktifitas karena waktu pergi 

kondisi sedang tidak stabil 

 Doakan untuk hikmat dalam pelayanan 

(antara studi, pendampingan, bawa 

firman, mengajar) 

Ria_Calon Staf CMD 

 Bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu 

baru setiap hari 

 Doakan agar terus dikuatkan dan taat 

dalam berproses bersama Tuhan 

 Doakan agar selalu on fire dalam 

pelayanan dan berhikmat untuk 

mendampingi teman-teman CG Oni, CG 

Dwi dan CG Sangra 

 Doakan agar pelayananku bisa menjadi 

berkat untuk orang lain 

 Doakan untuk ibuku dan kakakku agar 

selalu dalam penyertaan Tuhan       

 

POKOK DOA LEADERS 

 

Dwi - Cg Leader 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

selama seminggu ini 

 Bersyukur Bastian sudah mendaftar 

Universitas, doakan supaya bisa lolos, 

dan kalaupun belum jalannya, doakan 

supaya Bastian tetap semangat belajar 

untuk mengikuti ujian masuk Universitas 

lainnya 

 Doakan untuk orangtua di Curup supaya 

sehat selalu dan Tuhan berkati mereka 

dalam pekerjaannya 

 Doakan buat Natalia supaya tetap 

semangat dalam penelitiannya dan 

supaya penelitiannya berjalan lancar 

 Doakan untuk kecukupan dana untuk 

wisudaku Juli nanti 

 Doakan anak-anak Cellgroup Dwi supaya 

satu sama lain bisa kompak dan dekat, 

dan tetap semangat bertumbuh di 

Cellgroup 

Ester_Cg Leader  

 Bersyukur untuk semua yang boleh 

terjadi dari kesedihan dan kesukaan  

 Bersyukur untuk semua berkat yang 

boleh diterima  

 Doakan hatiku untuk bersuka cita dalam 

apapun yang terjadi dan yang akan 

terjadi  

 Doakan biar hatiku percaya bahwa 

dalam Tuhan semua baik adanya  

 Doakan hatiku untuk mengandalkan 

Tuhan bukan diri sendiri karena aku 

takut ku sombong dan mengatas 

namakan Tuhan saja 

 Doakan mamak bapak dan adik-adik ku 

Yuli,Dia,Lismen,Ngeran biar dilindungi 

dan diberi kesehatan 

Sandra_Cg Leader 

 Bersyukur buat tugas akhir yang sudah 

di ACC 

 Berdoa buat persiapan pendadaran 

 Berdoa buat kebutuhan keuangan buat 

wisuda 

 



Oni_Cg Leader 

 Bersyukur untuk kasih Tuhan yg bisa 

kurasakan lewat orang-orang di sekitar 

 Bersyukur untuk teguran yang selalu 

setia dari Tuhan 

 Bersyukur untuk ulang tahun yang sudah 

23 tahun 

 Bersyukur untuk jalan yang selalu Tuhan 

bukakan "pencerahan dalam masalah" 

 Doakan untuk kelancaran regenerasi CG 

 Doakan untuk kelancaran wisuda dan 

kecukupan dana wisuda 

 Doakan untuk teman baru dalam CG  

 Doakan untuk kesehatan orang tua 

 Doakan untuk relasi ku sama Tuhan dan 

sesama  

Ifon_Cg Leader 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

selama satu minggu 

 Doakan kelancaran kuliah biar selalu 

lancar dan bisa selesaikan tugas pada 

waktu yang tepat 

 Doakan kesehatan saya dan keluarga 

agar selalu sehat 

 Doakan biar relasi saya dengan Tuhan 

tetap terjaga 

 Doakan berkat untuk keluarga biar 

selalu dicukupkan 

Alfian_Cg Alfian 

 Bersyukur buat berkat Tuhan 

 Bersyukur karena telah selesai ujian 

 Doakan biar bisa dapat nilai yang baik 

 Doakan buat persiapan KKN , untuk 

perlengkapan, dan persiapan proker biar 

bisa terselesaikan 

 Doakan buat perjalanan KKN biar bisa 

berjalan lancar 

 Doakan buat keluarga dimanokwari biar 

selalu sehat 

 Doakan buat relasi bersama Tuhan, biar 

bisa lebih intim lagi 

 

Yosua_Cg leader 

 Bersyukur masih Tuhan sertai hingga 

saat ini 

 Doakan buat UAS supaya bisa berhikmat 

dan mau belajar 

 Doakan buat rencana pulang ke Batam 

tanggal 27 juni 

 Doakan buat pertumbuhan anak 

Cellgroup 

Edwin_Cg Leader 

 Bersyukur untuk segala berkat Tuhan 

buat saya 

 Doakan buat pengerjaan seminar 

supaya selalu semangat dan bisa selesai 

sesuai target 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kamis, 27 Juni 2019  
 

POKOK DOA KHUSUS  

Management Departement  

 Bersyukur untuk dukungan alumni dan 

pendukung dalam bulan lalu 

 Bersyukur untuk kesetiaan dan keuletan 

Wuri mengurus keuangan 

 Doakan agar management terus diberi 

hikmat mengelola relasi dan keuangan 

JOY 

 Doakan kesehatan Pak Sugeng agar 

tetap fit 

 Doakan agar Tuhan kirimkan fulltime 

staff untuk management department 

tahun ini 

 

 

Gina_Direktur JOY 

 Bersyukur bisa tetap komunikasi dengan 

teman-teman Joyer untuk persiapan 

bahan dan cellgroup 

 Bersyukur bertemu seluruh keluarga 

David terutama dengan Byung Hyun 

 Doakan hikmat dalam mendampingi CG 

Alfian & CG Ester & CG Ifon 

 Doakan hikmat pengurusan di notaris 

terkait PT Tohan dan Yayasan 

 Doakan urusan Vitas David supaya gak 

pusing dan tetap sabar dengan birokrasi  

 Doakan supaya terus setia mendengar 

suara Tuhan lewat waktu pribadi kami 

dengan Tuhan tiap hari 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jumat, 28 Juni 2019  
 

POKOK DOA KHUSUS 

 

Mass Meeting Department  

 Bersyukur untuk teman-teman baru 

yang bergabung di ministry 

 Bersyukur untuk hati teman-teman 

dalam pelayanan 

 Doakan untuk proses regenerasi di tiap 

ministry, supaya ada orang-orang yang 

siap dan bersedia memimpin 

 Doakan supaya terus ada anak baru di 

ministry dan orang-orang lama juga bisa 

terus berkomitmen melayani 

 Doakan di ministry, agar JOYer bisa 

belajar bekerja sama dan 

mengembangkan skill 

 Doakan untuk proses pengerjaan editing 

online ministry, supaya ini bisa jadi 

berkat dan bisa menjangkau lebih 

banyak anak muda 

 Doakan agar para Coach dan Staf 

Pendamping diberi hikmat dari Tuhan 

dalam mendampingi mahasiswa 

 Doakan untuk persiapan Mass Meeting 

New Project bulan Juli mendatang 

Megan_Karyawan MMD 

 Bersyukur untuk kecukupan dan hikmat 

dari Tuhan 

 Doakan untuk kelancaran proses lanjut 

studi 

 Doakan pelayanan di pendampingan 

music ministry dan worship leader 

Geti_Ass Staff MMD 

 Bersyukur untuk setiap kesempatan 

yang Tuhan berikan untuk terus 

bertumbuh di dalam iman 

 Doakan agar bisa mengelola setiap 

berkat Tuhan dengan bijak 

 Doakan agar saya diberikan hikmat 

dalam mendampingi JOYer 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


