
POKOK DOA UMUM JOY 

 

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

dan dana dari alumni, Joyer mahasiswa, dan pendukung. Selain itu doakan agar 

semakin banyak alumni yang bisa terlibat men-dukung persekutuan JOY, serta 

doakan untuk kecukupan dana staff dan operasional bulan ini.  

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

relasi JOY dengan alumni semakin baik, derta doakan agar Tuhan memberikan 

hikmat dan komunikasi yang baik di antara Board.  

3. Doakan untuk kebutuhan staff (terkhusus staff laki-laki).  

4. Doakan untuk fokus JOY di tahun 2019: teachable spirit, regenerasi (penjangkauan 

di kampus-kampus yang sudah ada CG), dan online min-istry, agar Tuhan berkati 

sehingga bisa membawa kemuliaan bagi-Nya.  

5. Doakan agar SC dapat dipakai sebagai tempat meeting point, sehingga Joyers dapat 

berinteraksi dan membangun relasi yang baik dengan belajar kelompok dan kegiatan 

lain yang bermanfaat.  

6. Doakan untuk langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pen-gadaan gedung 

pertemuan. Doakan untuk perencanaan dan implemen-tasi MMNP (MM New Project) 

setiap PIC bisa menjalankan sesuai time-line.  

7. Doakan workshop dan pelatihan di JOY, serta doakan untuk persiapan pengajar dan 

teman-teman agar semangat untuk belajar.  

8. Doakan agar setiap Joyer mengalami Tuhan secara pribadi. Doakan untuk relasi 

dengan Tuhan melalui QT, doakan agar Joyers terus ber-juang untuk QT.  

9. Doakan setiap proses kepengurusan tanah dan Yayasan.  

10. Doakan untuk persiapan MMNP (outbond) dan kecukupan dana.  

 

 

 



Senin, 11 November 2019 

 

POKOK DOA JOYERS 

 

Anggy_CG Edwin 

 Bersyukur buat berkat Tuhan yang selalu 

diberikan buat kami sekeluarga 

 Doakan buat kesehatan keluarga di 

kampung dan saya sendiri 

 Doakan untuk skripsi ku biar cepat selesai 

dan rajin mengerjakan 

 Doakan juga buat pelayanan serta rencana 

kedepannya agar lebih baik, baik saya 

maupun keluarga 

 Doakan untuk rezeki dan keuangan 

keluarga karna lagi krisis, dan juga buat 

usaha dan perkerjaan mereka 

 Doakan juga buat pelayanan kami tiap 

keluarga 

 Doakan juga relasi dengan sesama dan 

Tuhan, agar lebih baik juga tiap harinya 

 

Datu_CG Edwin 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan untuk orangtuaku untuk kesehatan 

dan pekerjaan mereka 

 Doakan untuk pembangunan rumah di 

Toraja, mudah-mudahan segala hal yang 

dibutuhkan boleh Tuhan cukupkan 

 Doakan untuk adek dan abang ku yang 

sedang kuliah sambil kerja, mudah-

mudahan bisa berhikmat dalam membagi 

waktu 

 Doakan untuk studyku, supaya tetap 

semangat kuliah dan berhikmat dalam 

membagi waktu 

 Doakan relasi ku dgn Tuhan dan sesama 

 

Rostori_CG Edwin 

 Bersyukur hingga saat ini masih  di berikan 

nafas kehidupan, kekuatan, dan umur yang 

panjang 

 Doakan untuk kesehatan saya biar selalu 

sehat dan untuk kuliah biar lebih semangat 

lagi 

 Doakan juga untuk kesehatan orang tua  

semua keluarga dan pekerjaan mereka 

 Doakan juga untuk relasiku denganTuhan 

dan teman-teman 

 

Mikel _CG Edwin  

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai 

saat ini  

 Doakan studi saya, ka Alfred dan adik-

adik saya  

 Doakan orang tua saya kesehatan dan 

pekerjaan mereka 

 

Ance_CG Edwin 

 Besyukur buat penyrtaan Tuhan 

 Doakan buat keluarga dengan tugas dan 

tanggung jawab mereka masing-masing 

 Doakan buat kakak yang sementara 

mengerjakan proposalnya semoga lancar 

dan tetap semangat 

 Doakan buat studi saya semoga tetap 

semangat mengerjakan tugas-tugas 

 Doakan buat kegiatan LDK nanti semoga 

berjalan lancar 

 Doakan buat adik dengan studi dan 

pemulihannya 

 Doakan buat kesehatan kami sekeluarga 

 Doakan buat relasi dengan sesama dan 

terlebih Tuhan 

 

Yuyun_CG Edwin 

 Bersyukur buat berkat Tuhan yang sampai 

saat ini masih saya rasakan 

 Doakan buat kesehatan dan pekerjaan 

Mama semoga lancar selalu 

 Doakan buat kakak-kakak yang bekerja 

agar diberi kesehatan dan dilancarkan 

selalu pekerjaannya 

 Doakan buat keluarga yang di Bali, Kupang 

dan Sumba agar selalu berada dalam 

lindungan Tuhan 

 Doakan buat kakak saya yang sedang sakit 

semoga cepat sembuh 

 Doakan buat kesehatan saya dan study 

saya 

 Doakan buat UTS  

 Doakan buat relasi saya dengan sesama 

terlebih dengan Tuhan 

 

 



Ria_CG Dhea 

 Doakan untuk kehidupan spiritualku agar 

lebih baik 

 Doakan agar aku menjadi pribadi yang 

bijaksana dalam mengambil sebuah 

keputusan,  dan berpendirian 

 Doakan relasiku dengan sesama agar yang 

sedang retak bisa kembali baik 

 Doakan untuk persiapanku untuk pelayanan 

J'Nite 

 Doakan agar aku semakin semangat dalam 

perkuliahan dan kegiatan atau pun 

pelayanan di JOY 

 Doakan untuk kebutuhan finansial agar 

dicukupkan 

 Doakan untuk kesehatanku dan orang 

tuaku 

 

Yoga_CG Dhea 

 Doakan untuk kesehatan aku dan keluarga 

(kami sehat semua).  

 Doakan supaya kami juga 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 saat ini aku lagi banyak beban 

pikiran baik mengenai studiku dan 

pelayananku 

 

Vicky_CG Dhea 

 Doakan buat kesehatanku dan juga 

keluarga 

 Doakan buat pelayanan minggu ini supaya 

bisa maksimal 

 Doakan juga buat urusan motorku agar 

cepat selesai 

 Doakan juga buat keuanganku agar 

dilancarkan 

 

Virda_CG Dhea  

 Bersyukur penyertaan Tuhan sampai 

sekarang di Jogja  

 Doakan untuk orang tuaku supaya tetap 

berhikmat dalam kehidupan mereka  

 Doakan untuk pekerjaan dan semua usaha 

orangtua agar bisa menjadi berkat  

 Doakan untuk aku dan adikku dalam studi 

kami  

 

Ifan_CG Dhea 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan  

 Doakan tetap berhikmat menjaga 

kesehatan 

 Doakan untuk kuliah bisa tetap semangat 

dan bisa melawan rasa jenuh 

 Doakan tugas-tugas kuliah bisa di 

kerjakan maksimal 

 Doakan pelayanan supaya tetap setia 

 Doakan keluarga untuk kesehatan dan 

pekerjaan mereka baik dan lancar 

 Doakan keuangan tercukupi  

 Doakan relasi dengan orang sekitar 

terkhusus Tuhan 

 Doakan saudara 

 Doakan nenek 

 Doakan Ayahku yang sedang sakit 

 

Laras_CG Dhea 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan yang 

sangat luar biasa setiap harinya 

 Doakan untuk pergumulan orang tuaku 

semoga bisa segera terselesaikan 

 Doakan untuk skripsiku agar aku tidak 

malas menunda-menunda 

 Doakan minggu depan sudah maju seminar 

proposal 

 Doakan untuk tidak malas QT 

 

Riko_CG Dhea  

 Doakan untuk kesehatan orangtua, 

pekerjaan dan dalam mendidik kita anak 

anak 

 Doakan untuk study adik-adikku 

 Doakan untuk study di kampus 

 Doakan untuk CG kita, semoga bisa 

berkumpul kembali 

 

 

 



Fanti_CG Kris 

 Bersyukur atas anugerah dan  penyertaan 

Tuhan hingga saat ini 

 Bersyukur buat setiap berkat yang selalu 

tercukupi 

 Doakan buat papa dan mama untuk  

pekerjaannya serta kesehatan mereka 

tetap sehat dan di berkati Tuhan 

 Doakan untuk kuliahku biar Tuhan yang 

selalu mampukan dan jangan malas 

mengerjakan tugas  

 Doakan untuk Kaka dan adik-adik dalam 

study juga biar Tuhan berkati 

 Doakan untuk manajemen waktu antara 

kuliah dan pelayanan 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan 

orang-orang di sekitar 

 

Vina_CG Kris 

 Bersyukur buat kesehatanku dan keluarga 

 Bersyukur buat teman-teman baru yang 

Tuhan kasih 

 Bersyukur buat kecukupan biaya kuliah 

 Doakan semoga berhikmat mengatur 

waktu dan keuangan 

 Doakan semoga qt ku lancar dan konsisten 

 Doakan semoga relasiku dengan Tuhan dan 

sesama jadi lebih dekat lagi 

 Doakan semoga lebih semangat lagi 

 Doakan semoga lebih rajin belajar dan 

tidak malas 

 Doakan semoga pekerjaan orang tua bisa 

jadi berkat 

 

Gab_CG Kris 

 Bersyukur buat Berkat dan Penyertaan 

Tuhan selama minggu ini 

 Doakan untuk orang tua yang di kampung 

dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka 

 Doakan untuk perkuliahan yang ada supaya 

tidak malas 

 Doakan untuk relasi ku dengan Tuhan dan 

dengan sesama supaya lebih dekat lagi 

 

Shella_CG Kris 

 Bersyukur buat kesempatan yang Tuhan 

berikan yaitu setahun usia  

 Doakan buat managemen waktu dan 

keuangan 

 Doakan biar berhikmat menjaga 

kesehatan 

 Doakan buat study biar diberi kelancaran 

dan semangat 

 Doakan buat pekerjaan orangtua diberkati 

dan menjadi berkat  

 Doakan buat relasi dengan Tuhan lebih 

intim lagi 

 

Vida_CG Kris  

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan  

 Doakan buat kesehatanku karna lagi ngak 

enak badan  

 Doakan buat komitmen qt ku  

 Doakan relasiku dengan teman-teman 

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan 

 Doakan buat kelancaran kuliah dan 

persiapan buat mid test 2 

 Doakan buat kesehatan dan kelancaran 

pekerjaan mama 

 Doakan supaya bisa mengatur waktu dan 

keuangan dengan baik 

 

Shelda_CG Kris 

 Bersyukur buat berkat Tuhan dalam 

hidupku 

 Doakan buat kesehatan dan pekerjaan 

keluarga di Maluku 

 Doakan buat perkuliahanku, biar lebih 

semangat belajar 

 Doakan buat komitmenku melayani di JOY 

 Doakan biar bisa management keuangan 

dan waktu lebih baik lagi 

 Doakan buat relasi dengan Tuhan dan 

sesama lebih baik lagi 

 

Roby_CG Edwin 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

saat ini   

 Doakan untuk dalam melayani Tuhan 

dengan setia dan bisa terus belajar  

 Doakan rejeki orang tua agar diberkati  

 Doakan untuk kesehatan orang tua 

 Doakan studi adek-adek dan kesehatan 

mereka , pergaulan mereka agar tetap baik  



 Doakan untuk relasi ku dengan sesama biar 

bisa jadi berkat 

 

Nia_CG Edwin 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan buat kesehatan orang tua dan 

keluarga di Toraja 

 Doakan buat kesehatan saya, semoga 

sehat selalu 

 Doakan buat persiapan presentasi 

seminar, semoga bisa berjalan lancar 

 Doakan buat orang tua dalam pekerjaan, 

semoga bisa lancar selalu 

 Doakan buat persiapan kkn, semoga bisa 

disiapkan dengan baik 

 Doakan buat relasi ku dengan sesama, 

terlebih dengan Tuhan 

 

Fidel_CG Edwin 

 Bersyukur buat berkat Tuhan yang selalu 

melimpah 

 Doakan untuk kesehatanku sekarang 

terutama gigiku yang sudah beberapa hari 

ini sakit 

 Doakan untuk mata kuliah seminarku agar 

judulku diterima oleh dosen dan doakan 

agar presentasi seminar proposalku 

berjalan dengan lancar 

 Doakan agar semester ini semua mata 

kuliah ku tuntas dengan nilai yang 

memuaskan 

 Doakan untuk pekerjaan dan segala 

kegiatan orang tuaku 

 Doakan untuk study adik-adikku agar 

dilancarkan 

 Doakan untuk pelayananku, relasiku 

dengan sesama terutama dengan Tuhan 

 

Dian _CG Gian  

 Doakan smoga dapat memanfaatkan atau 

mempergunakan waktu luang dengan baik 

atau dengan hal yang bermanfaat 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan orang 

tua ku 

 Doakan relasi ku dengan Tuhan dan sesama 

 

 

Thalia_CG Gian 

 Bersyukur untuk penyertaan dan 

penguatan yang Tuhan berikan setiap hari 

 Bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan 

sediakan untuk menolong tiap pergumulan 

yang sedang dihadapi 

 Doakan kesembuhan mamaku baik jiwa 

maupun raga, sekarang masih dirawat di 

rumah oleh pramu rukti 

 Doakan untuk ujian mayorku rabu depan 

agar diberkati setiap proses dan hasilnya 

 Doakan kesehatan papa dan adikku 

 Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama 

 

Dayanda_CG Gian 

 Doakan relasiku baik itu kepada Tuhan 

maupun sesama 

 Doakan agar aku tetap on fire dalam qt  

 Doakan untuk keuangan ku biar aku dapat 

mengontrol dengan baik dan gak boros 

 Doakan kesahatan kedua orang tuaku 

dimasa tua mereka 

 Doakan kuliahku saat ini agar aku gak 

malas nugas 

 

Sella_CG Gian 

 Bersyukur untuk perlindungan Tuhan 

sampai saat ini 

 Doakan untuk perkuliahan 

 Doakan kesehatan orangtua dan teman-

teman semua 

 Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama 

 Doakan agar bisa mengatur waktu dengan 

baik 

 

Olive_CG Gian 

 Bersyukur untuk setiap berkat Tuhan 

dalam hidupku hingga detik ini 

 Doakan untuk kesehatan pribadiku 

mengenai masalah alergi, agar dapat 

sembuh total dengan seiring 

bertambahnya usia 

 Doakan untuk perkuliahanku semoga tetap 

lancar jaya 

 

 

 



Regi_CG Gian 

 Bersyukur untuk kesempatan boleh di 

berikan Tuhan Yesus untuk bernafas pada 

hari ini 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan pada hari 

ini 

 Doakan untuk tugas kuliah cepat di 

selesaikan 

 Doakan untuk keluarga dan kesehatan 
 

Megan_CG Master 

 Bersyukur untuk kesehatan dan semangat 

yang Tuhan berikan 

 Doakan untuk berhikmat dalam mengatur 

keuangan 

 Doakan untuk berhikmat dalam mengatur 

waktu mengerjakan tugas kuliah 

 Doakan untuk komitmen kembali dalam 

Quite Time 

 Doakan untuk keluarga di Palangkaraya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selasa, 12 November 2019 

 

POKOK DOA KHUSUS 

 
Human Resources Department (HRD)  

Presti_Kadep HRD 

Gloria_Ass Staff HRD 

 Doakan untuk hikmat agar lebih bijaksana 

lagi dalam pelaynan 

 Doakan untuk kesehatan karena 

belakangan dadaku sering sakit 

 Doakan untuk kecukupan dana pulang ke 

Makassar desember nanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rabu, 13 November 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Campus Ministry Department (CMD) 

 Doakan untuk penjangkauan mahasiswa 

baru 2018 dan 2019 (melalui welpart dan  

cg day) 

 Doakan untuk penyelesain bahan joy issue 

 

Riana_Kadep CMD 

 Doakan untuk hikmat dalam pelayanan 

(konseling, pendampingan , mengajar , 

sharing firman) 

 Doakan untuk tugas-tugas studi (tesis dan 

tugas kuliah), agar diberi hikmat mengatur 

waktu dgn baik 

 Doakan kesehatanku biar trombosit dan 

HB ku bisa naik sehingga dosis obat bisa 

turun 

 Doakan untuk pengurusan BPJS nya 

 Doakan untuk orang tua dalam masa tuanya 

terus hidup di dalam iman 

 

Ria_Staff CMD  

 Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan 

sepanjang bulan ini untuk kesehatan dan 

kecukupan keuangan 

 Doakan untuk hikmat dalam pelayanan di 

Cell group Rista, Cell group Dhea, dan Cell 

group Ani agar bisa membagi waktu dengan 

baik dan peka dalam melayani pergumulan 

teman-teman 

 Doakan dalam pelayananku bisa menjadi 

berkat untuk orang-orang sekitar dan 

terus semangat belajar dalam banyak hal 

terkhusus keterbebananku belajar 

tentang apologetika 

 Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 

ibuku dan kakakku juga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamis, 14 November 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

 

Manajemen Department (MD)  

 

Igin Direktur JOY 

 Doakan untuk pencarian kontrakan baru 

dalam bulan-bulan ke depan 

 Doakan agar pak Daud bisa lulus SIM C 

 Doakan persiapan khotbah tanggal 8 

November 

 Doakan untuk pendampingan di CG Alfian, 

CG Gian dan CG Ifon 

 Doakan untuk kesehatan kami berdua 

karena akhir-akhir ini Igin lebih mudah 

cape dan ngantuk 

 

Oya_Calon Staff Management 

 Doakan aku lagi gak enak badan mungkin 

karna kecapean, doakan biar jangan sampai 

sakit 

 Doakan aku tetap semangat untuk belajar 

 Doakan kaka ku dalam penelitiannya, 

khususnya buat pencarian caplaknya bisa 

segera didapat 

 

POKOK DOA LEADERS 

 

Edwin_CG Edwin 

 Bersyukur berkat Tuhan dalam hidup 

 Doakan untuk studi tetap lancar dan 

semangat 

 Doakan untuk proses desain TGA bisa 

cepat selesai dan semangat 

 Doakan untuk berkat Tuhan bagi saya 

keluarga 

 Doakan untuk persiapan acara pergantian 

leader CG biar berjalan lancar  

 Doakan untuk regenerasi CG bisa berjalan 

lancar 

 Doakan untuk Datu yang akan menjadi 

leader 

 Doakan untuk kebutuhan anak-anak baru 

di CG dan tim inti di CG 

 Doakan untuk Nia dan Videl dalam 

pelayanan mereka di CG khususnya di 

Ministri mereka masing-masing 

 Dokan untuk relasi saya dengan Tuhan dan 

sesama 

 

Dhea_CG Dhea 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan  

 Doakan tetap berhikmat menjaga 

kesehatan 

 Doakan untuk kuliah bisa tetap semangat 

dan bisa melawan rasa jenuh 

 Doakan supaya lancar konsultasi tugas-

tugas dengan dosen 

 Doakan tugas-tugas kuliah bisa di 

kerjakan maksimal 

 Doakan pelayanan supaya tetap setia 

 Doakan keluarga untuk kesehatan dan 

pekerjaan mereka baik dan lancar 

 Doakan keuangan tercukupi  

 Doakan relasi dengan orang sekitar 

terkhusus Tuhan  

 

Gian_CG Gian 

 Bersyukur untuk setiap nikmat berkat 

Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari 

 Doakan untuk pengerjaan laporan  kerja 

praktek juga pengerjaan praktik 

perancangan biaya dan watu agar dalam 

bulan ini dapat terselesaikan dengan baik 

 Doakan untuk setiap pelayananku di JOY 

agar dapat terus menjadi berkat bagi 

orang-orang disekitar 

 Doakan untuk proses kesembuhan opa 

yang lagi ada di manado 

 

Kris_CG Kris 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 

Tuhan selama seminggu ini 

 Doakan kebutuhan dana untuk bayar sks 

agar dicukupkan 

 Doakan agar tidak malas kuliah dan 

mengerjakan tugas 

 Doakan pelayananku di cg maupun ministry 

agar jadi berkat 

 Doakan agar bisa mengatur waktu dan 

keuangan dengan baik 

 Doakan komitmen dan pertumbuhan iman 

anak cg 

 



Jum’at, 15 November 2019 

 

POKOK DOA KHUSUS 

 
Mass Meeting Department (MMD) 

 
Geti_Staff MMD 

 Bersyukur karena penyertaan Tuhan 

dalam seminggu kemarin 

 Doakan untuk pendampingan di 3 ministry 

 

POKOK DOA LEADERS 

 

Nata_Dance Ministry 

 Doakan kecukupan dana untuk wisuda 

 Doakan untuk kesehatan orang tua 

 Doakan untuk rencana setelah wisuda 

 

Nael_Multimedia Ministry 

 Bersyukur untuk setiap berkat dan 

pertolongan Tuhan Yesus 

 Doakan untuk pengerjaan skripsi, biar 

Tuhan selalu menguatkan dan memimpin 

 Doakan agar setiap hal biar Tuhan selalu 

berkehendak 

 
Putri_Equipment Ministry 

Wulan_Publishing Ministry  

Adet_Musik Ministry 


