
POKOK DOA UMUM JOY 

 

1. Bersyukur untuk dukungan alumni dan pendukung secara financial maupun masukan 

opini untuk perkembangan persekutuan JOY. Doakan agar Management Team diberi 

hikmat untuk mengelola keuangan dengan tepat terutama terkait penjualan aset 

JOY 

 

2. Doakan agar JOY menjadi komunitas yang ber-teachable spirit, yang mau belajar 

dari dan diajar oleh Firman Tuhan 

 

3. Doakan agar Mass Meeting team diberi kesegaran dan kreativitas untuk 

mengembangkan pelayanan secara online sehingga JOY semakin memberi dampak 

 

4. Doakan agar Campus Ministry dan HRD dapat bekerja sama mengembangkan 

kesempatan menjangkau mahasiswa di UAJY, UKDW, ITY dan kampus-kampus 

sekitar 

 

5. Doakan agar masa-masa off akibat corona virus ini bisa dipakai oleh JOY untuk 

melayani secara kreatif dan online baik dalam bentuk CG, pelatihan maupun ministry 

 

6. Doakan agar JOYer tetap setia berjuang membangun relasi pribadi dengan Allah 

lewat Quiet time setiap hari 

 



Senin, 30 Maret 2020 

POKOK DOA JOYERS 

Yhuna_CG Ani 

 Bersyukur buat kesehatan dan penyertaan 

Tuhan untuk saya dan keluarga 

 Doakan buat kuliah biar mampu dan 

semangat dalam mengerjakan tugas-tugas 

online 

 Doakan orang tua untuk kesehatan, 

pekerjaan dan setiap berkat yang di 

butuhkan dalam keluarga biar tercukupi 

 Doakan buat kesehatan dan rencana saya 

mau balik Kupang dalam minggu ini biar  

semua berjalan sesuai rencana Tuhan 

sendiri 

 Doakan buat relasi saya dengan semua 

orang di sekitar saya biar jadi berkat buat 

mereka 

 

Mezakh_CG Ani 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 

Tuhan sepanjang minggu ini 

 Doakan untuk kuliah saya agar tetap 

semangat dan tidak malas-malasan karena 

banyak tugas 

 Doakan untuk keluarga dikampung, doakan 

agar mereka baik-baik disana 

 Doakan untuk kecukupan keuangan untuk 

kebutuhan sehari-hari 

 

Acil_CG Ani 

 Bersyukur buat penyertaan dan 

perlindungan Tuhan untuk saya dan 

keluarga 

 Doakan untuk kesehatan, perkuliahan biar 

lancar dan jauhkan dari rasa malas 

 Doakan untuk orang tua kesehatan, 

pekerjaan dan aktivitas mereka dimanapun 

mereka berada dapat berjalan dengan baik 

 Doakan untuk relasi saya dengan orang-

orang disekitar agar baik adanya 

 

 

Ani T_CG Ani 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan dan 

perlindunga-Nya untuk saya dan keluarga  

 Doakan untuk orangtua buat kesehatan 

dan pekerjaan 

 Doakan untuk kuliah saya agar tetap 

semangat dan bisa menyelesaikan tugas 

akhir 

 

Maria_CG Ani 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan dan 

perlindugan buat keluarga saya 

 Doakan buat kesehatan saya  

 Doakan buat kedua orang tua saya 

 Doakan buat saya supaya semangat kerja 

tugas lewat online 

 

Oga_CG Ifon 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 

satu minggu ini 

 Doakan untuk kesehatan karena lagi sakit 

pilek  

 Doakan untuk study  

 Doakan untuk orang tua semoga selalu 

dalam lindungan Tuhan  

 Doakan untuk Oga, Inyo dan Mita semoga 

selalu sehat  

 Doakan untuk relàsi dengan Tuhan dan  

sesama  

 Doakan untuk kita semua agaŕ terhindar 

dari wabah penyàkit ini dan semoga cepat 

berlalu 

 

Rut_CG Ani 

 Bersyukur untuk penyertaan yang di 

berikan kepada saya 

 Doakan buat kesehatan bagi kedua orang 

tua saya  

 Doakan buat sahabat saya yang sekarang 

lagi sakit 

 Doakan buat kakak saya dan adik saya 

 Doakan buat saya dan kakak saya yang ada 

di jogja 

 Doakan supaya virus corona ini bisa hilang 

dan kita bisa beraktifitas sebagaimana 

biasa 



Anggy_CG Datu 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagiku 

dan keluargaku sampai saat ini  

 Doakan buat relasiku dengan sesama dan 

Tuhan 

 Doakan karna efek virus corona, semoga 

kepastian wisuda bisa ditentukan dan 

kesiapan dana buat keluarga yang ingin 

datang nantinya 

 Doakan kesehatan saya dan keluarga, 

terkhusus dari  virus corona 

 Doakan rencana kerja atau lanjut S2 

 

Nia_CG Datu 

 Beryukur buat kasih karunia Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan buat kesehatan keluarga di 

Toraja, semoga sehat selalu 

 Doakan untuk kesehatan saya pribadi 

 Doakan untuk skripsi semoga tidak malas 

untuk ngerjain 

 Doakan untuk Indonesia, semoga cepat 

pulih dan semua aktivitas bisa dilakukan 

seperti biasa kembali 

 Doakan untuk relasi ku dengan sesama, 

terlebih dengan Tuhan 

 

Ance_CG Datu 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan untuk kesehatan orangtua dan 

pekerjaan mereka 

 Doakan untuk kesehatan pribadi saya 

 Doakan untuk persiapan UTS semoga 

berjalan lancar 

 Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama 

 

Yuyun_CG Datu 

 Bersyukur untuk pernyertaan Tuhan 

sampai saat ini 

 Doakan untuk orangtua saya, untuk 

kesehatan dan pekerjaan mereka 

 Doakan untuk adik yang bersekolah dan 

kakak saya yang sedang kerja, semoga bisa 

membagi waktu dengan baik dan selalu 

bersyukur 

 Doakan buat pembayaran uang semester 

ini semoga dapat terbayar tepat pada 

harinya 

 Doakan untuk studyku, supaya bisa 

membagi waktu untuk belajar dan untuk 

UTS ini juga 

 Doakan untuk indonesia supaya lekas pulih 

dari wabah corona 

 Doakan relasi saya dengan Tuhan dan 

sesama 

 

Fidel_CG Datu 

 Bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan 

yang selalu melimpah setiap harinya 

 Doakan untuk kesehatanku, orangtuaku 

dan adik-adikku agar selalu sehat 

 Doakan untuk study adikku agar 

dilancarkan dan untuk adikku yang bungsu 

doakan untuk tes masuk perguruan 

tingginya agar bisa di terima di perguruan 

tinggi yang baik 

 Doakan untuk proses pembuatan skripsi ku 

agar di beri hikmat dan pengetahuan, 

diberikan niat untuk mengerjakannya dan 

tidak mudah malas agar bisa selesai 

dengan cepat 

 Doakan untuk semua negara yang sedang 

menghadapi pandemik covid-19 agar tetap 

kuat, korban bisa berkurang dan situasi ini 

cepat berakhir dan membaik 

 

Fiona_CG Datu 

 Bersyukur atas berkat Tuhan 

 Bersyukur selalu menerima cinta kasih 

Tuhan 

 Doakn buat kesehatanku dan keluarga  

 Doakan buat setiap aktivitas yang kami 

lakukan 

 Doakan buat studyku dan adik-adikku  

 Doakan terkhusus buat UTS ku agar selalu 

dilancarkan 

 Doakan buat pemulihan corona agar cepat 

ditangani dan tidak semakin menyebar luas 

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan dan 

sesama 

 

 



Echa_CG Datu 

 Bersyukur atas karunia dan kasih Tuhan 

didalam hidupku keluargaku  

 Doakan untuk kesehatanku dan keluargaku 

 Doakan untuk usaha dan pekerjaan orang 

tuaku agar selalu lancar  

 Doakan untuk kuliahku, kakak ku juga 

pendidikan saudaraku 

 Doakan untuk ujianku dan kakak ku  

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

 Doakan untuk aku supaya lebih banyak 

bersyukur 

 Doakan untuk teman dan sahabatku 

 Doakan untuk kota ku  

 Doakan untuk orang-orang kecil 

 Doakan untuk pemulihan corona yang 

semakin menyebar agar segera hilang 

 

Eta_CG Datu 

 Bersyukur atas berkat Tuhan  

 Bersyukur buat perlindungan Tuhan 

 Doakan buat kesehatanku dan keluarga 

 Doakan buat study dan adik-adik 

 Doakan terkhusus buat UTS  agar selalu 

dilancarkan 

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan dan 

sesama 

 

Roby_CG Datu 

 Bersyukur untuk setiap pemeliharaan 

Tuhan terutama sudah tes presentasi hari 

senin yang lalu semoga aku bisa menerima 

apapun hasilnya 

 Doakan untuk kesehatan orang tua dan 

adek-adek disana semoga terlindung dari 

corona 

 Doakan untuk ditambahkan rejeki orang 

tua ku, karena wabah barang nya tidak 

terlalu ramai pembeli 

 Doakan untuk adekku gak jadi UN supaya 

bisa lulus, dan kejelasan untuk tes kuliah 

di Atma karena jadwalnya kurang jelas 

karena wabah ini 

 Doakan untuk pekerjaan baru, biar Tuhan 

tuntun langkahku 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

Vida_CG Kris 

 Bersyukur buat berkat Tuhan selama ini 

 Doakan buat kesehatanku karena 

beberapa hari ini tidak enak badan 

 Doakan supaya bisa sehat kembali 

 Doakan supaya bisa mengatur waktu dan 

uang  

 Doakan buat mama dan keluarga di rumah 

supaya bisa sehat selalu 

 Doakan supaya bisa bertahan di Jogja 

dengan baik dan tetap sehat sampai 

masalah korona ini bisa diatasi 

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan lewat 

QT, semoga bisa konsisten 

 Doakan buat kesiapanku untuk uts minggu 

depan 

 

Shelda_CG Kris  

 Bersyukur buat berkat Tuhan dalam 

hidupku 

 Doakan buat pekerjaan dan kesehatan 

keluarga di Maluku 

 Doakan buat persiapan UTS, biar 

semuanya berjalan dengan lancar 

 Doakan biar bisa mengatur waktu dan 

keuangan dengan baik 

 Doakan biar bisa menjaga kesehatan 

dikondisi sekarang ini 

 Doakan buat komitmenku melayani di JOY 

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan dan 

sesama lebih baik lagi 

Fanti_CG Kris 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan hingga 

saat ini 

 Doakan buat kesehatanku karena badanku 

panas 

 Doakan buat keluarga juga biar selalu 

dalam lindungan Tuhan 

 Doakan buat UAS minggu depan secara 

online biar semuanya berjalan lancar 

sesuai dengan kehendak Tuhan 

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan biar 

lebih intim lagi dan orang-orang di 

sekitarku 

 

 



Gabrel_CG Kris 

 Bersyukur buat berkat dan penyertaan 

Tuhan sampai saat ini  

 Doakan buat perkuliahan ku biar lebih 

semangat lagi dalam mengerjakan tugas  

 Doakan buat manajemen waktu dan 

keuangan 

 Doakan buat pekerjaan orangtua di 

kampung biar tetap di berkati Tuhan 

 Doakan buat relasiku sama Tuhan dan 

orang-orang sekitar biar lebih baik lagi 

 

Lani_CG Kris 

 Bersyukur buat berkat, penyertaan dan 

perlindungan Tuhan Yesus 

 Doakan buat keluarga ku agar selalu 

diberikan kesehatan, kemampuan dan 

kekuatan dalam menjalani persoalan saat 

ini,  kiranya Tuhan Yesus beri jalan keluar 

yang terbaik 

 Doakan buat perkuliahan dan UTS minggu 

depan agar dimampukan 

 Doakan buat pekerjaan bapak agar selalu 

diberkati 

 Doakan relasi ku dengan Tuhan agar lebih 

baik lagi 

 

Yoga_CG Dhea 

 Bersyukur sampai saat ini masih diberikan 

kesehatan oleh Tuhan ditengah maraknya 

corona 

 Doakan untuk studi ku yang harus online 

supaya aku bisa nyaman dengan sistem 

kuliah online tersebut, soalnya aku merasa 

kesusahan memahami materi kuliah dengan 

sistem kuliah online ini 

 Doakan aku lagi dalam tekanan stress 

karna kebosanan dan corona 

 

Laras_CG Dhea 

 Bersyukur Tuhan berikan kesehatan untuk 

ku dan keluargaku dirumah. 

 Doakan untuk kakakku yg jadi ODP (Orang 

Dalam Pengawasan) di ciputat, semoga 

Tuhan berikan kekuatan sehingga tidak 

positif corona. 

 Doakan aku yang sedang stress karena 

harus menunda waktu pendadaran sampai 

dengan entah kapan nanti. 

 

Edis_CG Rista 

 Bersyukur buat kesehatan sampai hari ini 

 Doakan buat kelancaran kerja skripsi yang 

sudah di gantungin ini 

 Doakan buat kesehatan orangtua dan adek 

 Doakan buat kesehatan pribadi karna 

sudah agak parnoan karna corona 

 Doakan buat pekerjaan orangtua agar 

selalu di lancarkan 

 

Anggie_CG Rista 

 Bersyukur berkat penyertaan Tuhan 

sepanjang minggu ini 

 Doakan untuk kuliah online dan uts online, 

semoga berhikmat untuk belajar dan 

mengerjakan tugas yang diberikan dengan 

baik 

 Doakan kesehatan, biar bisa menjaga 

kesehatan dan fit 

 Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan 

orang tua yang jauh 

 Doakan untuk Indonesia kita, biar Tuhan 

selalu jaga dan lindungi terutama orang-

orang di garda terdepan yang berperan 

untuk mengatasi wabah virus corona ini 

 

Angel_CG Rista 

 Bersyukur buat tiap penyertaan Tuhan 

sampai saat ini 

 Doakan untuk keluarga dan aku juga selalu 

dalam tuntunan dan perlindungam Tuhan 

dan kami juga berhikmat untuk menjaga 

kesehatan kami 

 Doakan untuk aku dan adek aku Nini yang 

akan berangkat tanggal 28 ini biar bisa 

tiba dirumah dengan selamat dan sehat 

 Doakan buat studyku biar berhikmat dan 

bertanggung jawab dengan semua 

kegiatanku 

 Doakan buat aku, keluarga, dan teman-

teman juga biar terus bersukacita dan 

bersyukur buat tiap hal yang terjadi, biar 



kami berhikmat dalam menjaga kesehatan 

dan dijauhkan dari hal buruk 

 Doakan buat bangsa Indonesia ini biar 

apapun yang terjadi biar terjadi seturut 

kehendak Tuhan Yesus dan biar cepat 

terjadi pemulihan untuk Indonesia 

 Doakan buat Pak Jokowi biar dia diberikan 

kekuatan dan kesehatan untuk memimpin 

negara ini ditengah semua hal yang terjadi 

biar dia berhikmat dan bijaksana dalam 

mengambil tiap keputusan dan 

menjalankan tugasnya 

 Doakan buat tiap petugas yang masih 

bekerja dimana pun berada biar Tuhan 

lindungi, kuatkan, dan diberi kesehatan 

 

Dwi_CG Rista 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan buat kesehatanku, sudah batuk 

seminggu lebih, doakan supaya cepat pulih 

dan fit kembali 

 Doakan buat Natalia, Kepi, Bastian, Mama 

dan Bapak supaya tetap sehat dan selalu 

dalam perlindungan Tuhan 

 Doakan buat Bapak, kemarin habis periksa 

di rumah sakit Provinsi, dan ternyata 

bapak harus operasi di Jakarta, namum 

karena kondisi belum memungkinkan jadi 

masih menunggu hingga Jakarta sudah 

kondusif kembali, doakan supaya obat dan 

proses cek’up rutin Bapak berjalan lancar, 

dan Tuhan berkati obat serta dokter yang 

menangani Bapak 

 Doakan supaya Tuhan berikan bapak 

hikmat supaya bisa menjaga kesehatannya, 

karna beliau susah sekali dibilangin 

 Doakan supaya mama tetap sehat, kuat 

dan semangat merawat bapak 

 

Puput_CG Rista 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Bersyukur untuk kesehatan 

 Doakan semoga bisa menjalani hari-hari 

dengan baik dimasa saat ini 

 Doakan untuk kuliah online, semoga aku 

bisa memahami semua materi yang 

diberikan 

 Doakan aku supaya lebih rajin membaca 

 Doakan buat keluarga, Ibu, Papa, Kak Edis 

dan aku agar selalu di beri kesehatan dan 

kelancaran apapun yang sedang di 

kerjakan 

 

Niko_CG Gian 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 

ini 

 Doakan  agar selalu di berikan kesehatan  

 Doakan agar bisa manajemen keuangan 

 

Gab_CG Gian 

 Bersyukur untuk setiap kasih Tuhan 

 Doakan kesehatanku agar tetap sehat, 

doakan Tuhan mau mencukupi segala 

kebutuhanku 

 Doakan keluargaku mau tetap Tuhan rawat 

dan kiranya Tuhan mau jauhkan dari wabah 

ini 

 Doakan adikku Gabriella yang sudah mulai 

bersiap-siap mengahadapi keadaan isolasi 

di kotanya 

 Doakan Karin dalam masa penyembuhannya 

 Doakan agar Tuhan tidak berlama-lama 

menutup mata dalam situasi ini 

 Doakan kita semua dapat melewati wabah 

ini dengan baik 

 

Shella_CG Gian 

 Bersyukur atas berkat yang diberikan 

Tuhan selama ini , untuk pertambahan usia  

 Doakan untuk kesehatan orang tua dan 

kita semua 

 Doakan relasiku 

 

Regi_CG Gian 

 Bersyukur untuk hari ini bisa menikmati 

berkat Tuhan 

 Bersyukur diberi nafas hidup sampai 

sekarang 



 Doakan buat persiapan UTS dan tugas-

tugas 

 Doakan buat kesehatan 

 Doakan buat kesehatan keluarga 

 Doakan adik perempuan semoga praktek 

online selama seminggu ini berjalan dengan 

baik 

 Doakan buat kota Jogja dan negara 

Indonesia agar cepat pulih 

 

Ine_CG Gian 

 Bersyukur untuk berkat, penyertaan dan 

kasih setia Tuhan 

 Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama 

khususnya dengan kaka 

 Doakan agar lebih hemat 

 Doaka agar lebih bisa menahan diri untuk 

tidak keluar kos untuk hal yang tidak 

penting 

 Doakan kesehatan kaka, orang tua dan kita 

semua 

 

Thalia_CG Gian 

 Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan 

berikan 

 Bersyukur untuk anggota cellgroup Gian 

yang masih dalam keadaan baik dan sehat 

 Doakan kesehatan orangtua ku, papaku 

belum WFH di Medan 

 Doakan agar mamaku cepat pulih karena ini 

sudah bulan ke 5 dia sakit 

 Doakan untuk studi teori dan mayorku 

secara online 

 Doakan untuk adikku yang masih di asrama 

 Doakan keuanganku serta supaya lebih 

berhikmat menabung  

 Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama 

 Doakan semoga Jogja dan Indonesia 

segera pulih keadaannya 

 

Romy_CG Gian 

 Bersyukur untuk hidup dan berkat Tuhan 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan 

orangtuaku dan sekolah adek-adekku 

 Doakan kesehatanku 

 Doakan persiapan-persiapanku saat ini 

untuk masuk dunia kerja 

 Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama 

 

Dian_CG Gian 

 Bersyukur untuk kasih setia Tuhan 

disepanjang hidupku 

 Doakan dunia beserta isinya agar segera 

membaik keadaannya khususnya dari 

corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selasa, 31 Maret 2020  

POKOK DOA KHUSUS 

HRD 

 Bersyukur pelatihan calon staff masih 

berjalan via online. Doakan untuk pelatihan 

ini agar berjalan lancar ya 

 Doakan kebutuhan pekerja di JOY 

 

Igin_Direktur 

 Doakan untuk proses pemulihan pasca 

operasi hidung dan pemulihan Pak Daud 

pasca operasi amandel 

 Doakan agar bisa pulang (dapat ijin masuk 

Indonesia). Hari ini baru dapat info 

Garuda, kalo penerbangan di cancel yang 

kedua kali (kupindahin tanggal 7 April tapi 

di cancel juga) 

 

Try_Student Staff PartTime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rabu, 01 April 2020  

POKOK DOA KHUSUS 

CMD 

 Doakan untuk CG yang sementara off  dan 

mengusahakan cg online, supaya teman-

teman tetap semangat dalam relasi dengan 

Tuhan 

 Doakan agar Tuhan kirimkan teman-teman 

baru dan Joyer semangat menjangkau 

 Doakan untuk penyelesaian bahan Joy 

Issue 

 

Riana_Kadep CMD 

 Doakan untuk terus pemulihan hati buatku 

dan keluarga, khususnya kesehatan papa 

dan mama yang agak menurun, biar Tuhan 

memulihkan dan aku juga tenang karena 

tidak ada di dekat dengan mereka 

 Doakan untuk hikmat mengerjakan tesis, 

biar menemukan sumber-sumber yang 

tepat 

 Doakan untuk hikmat dalam pelayanan 

terutama dalam masa corona 

 Doakan untuk keadaan dunia dengan 

adanya virus corona, biar segera berlalu 

 

Ria_Staff CMD 

 Bersyukur untuk penyertaan dan kebaikan 

Tuhan yang gak pernah berhenti dalam 

segala hal 

 Bersyukur Megan lolos SKB, doakan untuk 

tahap selanjutnya biar Tuhan yang pegang 

kendali 

 Doakan untuk pelayanan online di tengah-

tengah situasi saat ini biar Ria dan teman-

teman semua tetap on fire 

 Doakan agar Tuhan tetap melindungi dan 

di jauhkan dari sakit penyakit yang sedang 

mewabah saat ini agar Ria dan seluruh 

orang-orang terkasih di berikan daya 

tahan tubuh yang baik 

 Doakan agar Tuhan segera pulihkan 

Indonesia dengan kemurahan-Nya 

 

POKOK DOA LEADER 

Ani_CG Leader 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat 

saya dan keluarga sepanjang minggu ini 

 Bersyukur buat kakak yang sudah lulus tes 

Skb, untuk melanjutkan ke tahap Skd 

semoga Tuhan terus menyertai 

 Doakan agar wabah covid-19 segera 

berakhir, biar semua rencana (wisuda, 

pulang, JOY kembali adakan ibadah) 

segera berjalan 

 Doakan agar Tuhan turut berkerja lewat 

orang tua dan kakak-kakak dalam 

mengambil keputusan yang baik buat masa 

depan saya, karena belum ada titik terang 

antara mau studi lanjut atau bekerja 

 Doakan agar keluarga di NTT dan Palu 

selalu diberikan hikmat untuk mampu 

menjaga kesehatan mereka 

 

Ifon_CG Leader 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan untuk kesehatan saya dan keluarga 

agar selalu sehat 

 Doakan agar berkat bagi keluarga selalu 

dilancarkan  

 Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan 

tetap terjaga 

 

Datu_CG Leader 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan untuk orang tuaku untuk 

kesehatan dan pekerjaan mereka. 

Terkhusus untuk Bapakku yang sementara 

sedang terkena peradangan pada kulit, 

doakan mudah-mudahan bapakku bisa 

lebih berhikmat lagi dalam menjaga 

kesehatannya 

 Doakan untuk adek dan abang ku yang 

sedang kuliah sambil kerja 

 Doakan untuk studyku, supaya tidak malas 

cek situs kuliah dan uts bisa berlangsung 

dengan baik 



 Doakan relasi ku dengan Tuhan dan sesama 

 

Kris_CG Leader 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 

tuhan sepanjang minggu ini  

 Doakan agar tetap produktif mengikuti 

kuliah secara online 

 Doakan kecukupan dana untuk bayar sks 

 Doakan relasiku dengan Tuhan agar lebih 

intim lagi 

 Doakan relasiku dengan anak cg agar lebih 

intim lagi 

 Doakan agar bisa mengatur waktu dan 

keuanganku dengan baik 

 Doakan pertumbuhan iman dan komitmen 

anak CG 

 Doakan agar Cg Kris ada orang baru secara 

khusus dari Kampus Atmajaya 

 

Dhea_CG Leader 

 Bersyukur untuk saat ini masih dalam 

keadaan sehat 

 Bersyukur untuk penyertaan dan 

pertolongan Tuhan untuk kecukupan 

kebutuhan 

 Doakan buat keluarga di kampung dan aku 

disini tetap dalam keadaan sehat dan 

berhikmat menjaga kesehatan dan 

kebersihan untuk mencegah virus 

 Doakan lockdown tidak berpengaruh buruk 

pada kuliah online ku 

 Doakan untuk tetap mengandalkan Tuhan 

dan percaya penyertaan Tuhan apapun 

situasinya saat ini 

 

Rista_CG Leader 

 Bersyukur karna penyertaan Tuhan selama 

ini masih boleh di beri kesehatan kepada 

keluarga dan saya 

 Doakan semoga relasi dengan Tuhan 

semakin dekat dan semoga bisa terus 

melakukan sesuatu berfaedah walaupun 

stay di kos aja karena keadaan seperti 

sekarang ini 

 Doakan semoga keluarga dan saya tetap 

berhikmat menjaga kesehatan ditengah 

maraknya covid-19 dan semoga virus ini 

cepat berlalu 

 Doakan semoga Else bisa semangat 

mengerjakan tugas-tugas onlinenya 

 Doakan agar keadaan seperti ini tidak 

menghambat relasiku dengan anak-anak 

CG serta relasi anak cg dengan yang 

lainnya, semoga kami tetap bisa melakukan 

komunikasi lewat sosial media  

 Doakan teman-teman cg terus berhikmat 

dalam menjaga kesehatan dan semangat 

mengerjakan tugas online dan mereka bisa 

memanfaatkan waktu dengan sebaik-

sebaiknya 

 

Gian_CG Leader 

 Bersyukur untuk penjagaan Tuhan untuk 

beberapa hari ini hingga detik sekarang ini 

 Doakan untuk semangatku dalam 

membenah diri dan juga dalam 

mengintropeksi diri, karena hari-hari yang 

kulalui penuh dengan trouble yang 

datangnya dari diriku sendiri 

 Doakan untuk proses pengerjaan 

skripsiku, biar selalu lancar jaya dan 

doakan untuk bimbingan onlinenya 

bersama dosen selalu lancar 

 Doakan untuk hatiku dalam setiap 

pelayananku di cellgroup, agar selalu 

dimampukan karena aku merasa masih 

banyak yang kurang dari diriku dalam 

melayani sesama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamis, 02 April 2020  

POKOK DOA KHUSUS 

 

Management  

 Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan 

lewat alumni. Doakan agar alumni 

dimanapun tetap sehat dan fit dalam masa 

WFH ini, doakan juga agar Tuhan cukupkan 

kebutuhan mereka karena situasi ekonomi 

yang menurun drastis akibat korona 

 Bersyukur untuk kecukupan dana 

operasional 

 Doakan untuk kecukupan dana staff bulan 

ini 

 Doakan untuk kesehatan Pak Sugeng agar 

Tuhan terus pelihara dalam masa-masa 

corona virus ini 

 

Oya_Calon Staff Management 

 Bersyukur adek ku dan mama sudah keluar 

dari rumah sakit (sehari setelah adek ku 

keluar RS gantian mama yang di rawat di 

RS karna kecapean sama ada luka di bekas 

operasinya) doakan untuk proses 

pemulihannya di rumah. Doakan papa dalam 

pekerjaannya biar dia juga bisa jaga 

kesehatannya. 

 Doakan agar keluarga di Kupang tidak 

menganggap remeh situasi saat ini biar 

mereka tetap jaga kesehatan dan patuh 

sama peraturan pemerintah 

 Doakan aku bisa berhikmat dalam 

memanfaatkan waktu dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jum’at, 03 April 2020  

POKOK DOA KHUSUS 

MMD 

 Doakan untuk koordinasi dan segala 

perubahan rencana kegiatan Mass 

Meeting selama sebulan ke depan karena 

situasi Covid-19 

 Doakan untuk regenerasi di ministry-

ministry, supaya ada orang-orang baru 

 Doakan supaya staff pendamping diberi 

hikmat dan kreativitas dalam mendampingi 

ministry 

 

Presti_Kadep MMD 

 Doakan untuk supaya tetap sehat 

 Doakan supaya tetap diberikan hikmat 

dalam pelayanan dan pendampingan 

walaupun cuma bisa via online 

 Doakan untuk Wuri dalam pengerjaan 

tesisnya, karena kampus di offkan hingga 

akhir semester, jadi hanya bisa bimbingan 

jarak jauh 

 Doakan untuk kesehatan orang tua dan 

nenekku di Pontianak, agar selalu diberi 

perlindungan oleh Tuhan 

 

Geti_Staff MMD 

 Bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan 

di beberapa minggu ini 

 Doakan agar tetap diberikan hikmat dalam 

menjalani hari-hari 

 Doakan untuk kesehatan orang tua, 

keluarga di Toraja dan keluarga Kak Yesti 

 Doakan agar lebih kreatif dalam 

mendampingi teman-teman di ministri 

 

Gloria_Staff MMD 

 Doakan untuk kesehatanku karena dua 

hari ini demam dan pusing, semoga tidak 

panik  dan besok bisa sembuh  

 Doakan keluargaku, Mama dan saudara-

saudaraku agar mereka tetap aman dan 

sehat, khususnya Papaku yang setiap hari 

ketemu pasien, semoga tetap sehat tidak 

tertular penyakit-penyakit 

 Doakan agar kita semua bisa bertahan dan 

tetap sehat sampai wabah ini berlalu 

 

POKOK DOA LEADER 

Shella_Choir Ministry 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai 

hari ini 

 Doakan buat kesehatanku karena lagi 

batuk biar Tuhan pulihkan 

 Doakan buat relasi dengan Tuhan selalu 

terjaga 

 Doakan buat keluarga tetap sehat dan 

diberkati pekerjaan orangtua  

 Doakan buat UTS sisa 2 mata kuliah lagi 

semoga di beri kelancaran 

 Doakan buat dunia agar Tuhan pulihkan 

 

Nael_Multimedia Ministry 

 Bersyukur untuk berkat dan pertolongan 

Tuhan Yesus 

 Doakan untuk skripsi, semoga Tuhan selalu 

memimpin dalam progres dan proses yang 

aku jalani 

 Doakan semoga aku dan keluarga diberikan 

kesehatan selalu dan dihindarkan dari 

segala penyakit 

 Doakan untuk pekerjaan orang tua, semoga 

Tuhan Yesus selalu memberkati 

 

Zerah_Dance Ministry 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

seminggu ini 

 Doakan buat kesehatan pribadi orangtua 

dan adik agar selalu dijaga 

 Doakan buat perkuliahan online agar 

belajar dengan baik dan mampu 

mengerjakan tugas dengan baik pula 

 Doakan aku terus membangun relasiku 

makin dekat dengan Tuhan 

 Doakan agar keadaan Indonesia segera 

pulih dari covid-19



KESAKSIAN 

Berproses bersama Tuhan 

- 

Hallo semua yang gemar baca sharing pengalaman bersama Tuhan, nama ku Dea kesempatan kali 

ini aku akan mencoba sharing singkat pengalaman ku bersama Tuhan sepanjang hidup ku ini. Aku 

adalah orang yang paling tidak percaya diri dalam melakukan sesuatu apa lagi itu berhubungan 

dengan orang-orang, karena itu aku suka lari dari masalah itu, baik itu masalah dengan orang lain 

ataupun masalah pada diri sendiri, pada akhirnya tidak ada yang dapat aku lakukan aku hanya bisa 

berdiam diri.  

Ketika menjadi leader di JOY adalah hal yang tidak aku sangka, mau melayani orang-orang 

dengan mengorbankan diri? Hal yang aku pikirkan adalah apa yang bisa ku korbankan dalam hidup 

ku ini, aku tidak punya apa-apa,tidak banyak yang bisa kulakukan. Singkat cerita hal ini membuat 

ku kagum dengan pekerjaannya Tuhan. Tuhan menuntun ku,menyertai ku , segala sesuatu hal yang 

tidak bisa aku lakukan dibuat bisa oleh Tuhan, banyak pelajaran yang aku dapat dalam setiap 

tanggung jawab yang aku lakukan, aku tidak berjalan sendiri, ada Tuhan bersamaku dan orang-orang 

yang Tuhan kirim kan dalam hidup ku,  dari sini aku berusaha tidak lari dari masalah tapi aku harus 

menghadapinya.  

Dan sudah pasti itu bukan usaha ku sendiri tapi itu semua karena Tuhan, aku bersyukur atas 

semua berkat yang Tuhan kasih. Sabar dan setia berjalan bersama Tuhan, walau sekarang pun aku 

masih banyak belajar apalagi proses ku lebih lambat dari orang. Tapi menjalaninya dengan penuh 

syukur adalah hal terbaik. Terima kasih, sekian sharing dari aku. Tuhan Yesus selalu memberkati 

- 

Dhea_Leader Cell Group 


