
POKOK DOA UMUM JOY 
 

 
 

1. Bersyukur untuk pemeliharaan Allah kepada persekutuan JOY melalui dukungan doa dan dana dari 
alumni, joyer mahasiswa dan pendukung. 

 

2.    Doakan agar semakin banyak alumni yang bisa terlibat mendukung persekutuan JOY. 
 

3. Doakan untuk hikmat bagi pekerja untuk menjalin relasi dengan alumni, sehingga relasi JOY dengan 
alumni semakin baik. 

 

4.    Doakan untuk kecukupan dana staf dan operasional bulan ini. 
 

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

6. Doakan untuk fokus JOY tahun 2019: teachable spirit, regenerasi (penjangkauan di kampus-kampus yang 
sudah ada CG), dan online ministry agar Tuhan berkati membawa kemuliaan bagi Tuhan 

 
7. Doakan  agar SC  dapat  dipakai  sebagai tempat  meeting  point  sehingga  joyer  dapat  berinteraksi dan 

membangun relasi yang baik dengan belajar kelompok dan kegiatan yang lain dan bermanfaat.Doakan 

untuk langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pengadaan gedung pertemuan. 
 

8.    Doakan agar Tuhan memberikan hikmat dan komunikasi yang baik di antara board. 
 

9. Doakan untuk perencanaan & 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, 25 Maret 2019 
 

POKOK DOA JOYERS 

Try (CG Dwi) 

 Berdoa agar dimampukan ngerjain tugas 

akhir dan selalu sabar 

 Berdoa agar diberi kerendahan hati 

menghadapi apapun 

Ani (CG Ifon) 

 Bersyukur  untuk penyertaan Tuhan  buat  
saya  dan  keluarga.  

 Doakan  agar  kuliah  saya  berjalan  
dengan  baik dan  bisa  membagi waktu  
juga  untuk pelayanan.  

 Doakan  adik Ami  agar bisa pulih dan 
tidak  ada  efek berkepanjangan dari  
sakitnya 

Anggie (CG Dwi) 
 

 Bersyukur atas berkat penyertaan tuhan 
 Doakan untuk segala komitmen yang 

sudah aku ambil, semoga tetap setia 
menjalankan komitmen tersebut 

 Doakan untuk kuliah dan persiapan UTS 
 Doakan untuk relasiku dengan teman-

teman yang dekat dengan aku dan juga 
orang-orang disekitarku 

 Doakan untuk pelayananku dan relasiku 
bersama tuhan 

 Doakan untuk kesehatanku dan kedua 
orangtuaku 

 Doakan untuk manajemen waktu, 
manajemen keuangan dan manajemen 
stresku 

Sera (CG Dwi) 
 
 Bersyukur buat kebaikan Tuhan 
 Doakan buat kesehatan pribadi,orang tua 

dan adikku 
 Doakan untuk perkuliahan  
 doakan buat relasiku keluarga dan orang-

orang sekitar. 
Oya (CG Sandra) 
 

 Doakan buat PKL yang lagi seminggu biar 

diberi hikamat  

 Doakan buat keluarga terutama bapak 

dan  mama  

 Doakan buat kakak dan adik dalam studi 

dan kerja biar selalu sehat dan selalu 

diberkati 

Edis (CG Dwi) 

 Berdoa buat tugas kuliah agar dapat 
menyelesaikannya dengan tepat waktu. 

 Berdoa buat kesehatan kedua orang tua. 

 Berdoa buat adekku agar ujiannya di 
lancarkan. 

Dian (CG Sandra) 

 Bersyukur buat kesehatan 

 Bersyukur juga buat kesehatan bapa dan 

mama 

 Bergumul buat semua kelancaran kuliah 

dan doakan buat kesehatan saat ini yang 

lagi sakit 

Yuyun (CG Sandra) 

 Doakan biar berapa PKL berjalan baik 

   Doakan juga agar bisa menjaga kesehatan 

dengan baik 

 Doakan buat kedua orang tua agar selalu 
sehat 

Elva (CG Edwin) 

 Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 
orang tua 

 Doakan untuk studi ku 
 Doakan agar tetap kuat dalam iman dan 

pengharapan pada Tuhan 
Anita (CG Edwin) 

 Doakan untuk kesehatan pribadi, supaya 
lebih berhikmat jaga kesehatan 

 Doakan semangat bimbingan dan 
mengerjakan tugas akhir 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan 
sesama supaya bisa lebih baik 

Gio (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat Tuhan minggu ini 
 Bersyukur atas nilai semester 5 
 Berdoa untuk kesehatan dan berkat ke 

orang tua 
 Berdoa untuk proses PKL 
 Berdoa untuk proses pembuatan laporan 
 Berdoa untuk kecukupan dana 

pembiayaan kuliah dan kost 
 Berdoa untuk manage uang dan waktu 
 Berdoa untuk kesiapan pelayanan m3 

jumat ini 
 Berdoa untuk relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

 
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 
benar-benar aku lakukan dengan setia. 



 Doakan untuk UTS mulai hari senin ini 
bisa berjaan lancar dan aku tekun belajar 
juga berintegritas.  

 Doakan supaya hasilnya memuaskan 

 

Shelda (CG Yosua) 

 Bersyukur buat Berkat Tuhan 
 Doakan buat Kesehatanku   
 Doakan buat Kesehatan dan pekerjaan    

orang tua 
 Doakan untuk persiapan UTS nanti. 
 Doakan buat relasi dengan  Tuhan dan 

sesama  lebih baik lagi 

 



Selasa, 26 Maret 
2019 

 

POKOK DOA KHUSUS  

Pokok Doa_HRD Departement  

 Doakan untuk proses 

pelatihan calon dan ass. Staff, 

supaya para pengajar 

diberikan hikmat dan peserta 

juga diberikan semangat dan 

hikmat mengatur waktu. 

 Bersyukur untuk penyelesaian 

pembuatan Masterplan 

kurikulum JOY 

 Doakan utk persiapan mbak 

Nevi di workshop Sex 

Education tanggal 29 Maret. 

Doakan supaya banyak yang 

tertarik fan akhirnya 

teredukasi. 

 Doakan untuk persiapan 

workshop-workshop Iainnya di 

bulan April Dan Mei 

 

Presti_Kadep HRD Departement  

 Doakan supaya bisa 

manajemen kesehatan dan 

manajemen waktu. 

 Doakan supaya saya selalu 

punya semangat untuk belajar 

dan diisi 

 Doakan untuk hikmat dalam 

pendampingan di dance, 

mengajar dan dalam 

pelayananku di HRD 

 

Gloria_Ass. Staff HRD Departement 

 Doakan untuk kesehatanku 

sudah mulai demam karena 

cuaca yang tidak menentu 

 Doakan untuk semangat dalam 

pelayanan dan lebih rajin lagi 

dalam membaca buku.  

 Doakan untuk relasi dengan 

Tuhan agar semakin intim lagi 

 
 

 

POKOK DOA JOYERS 

Angel (CG Dwi) 

 Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan 
dalam hidup ku sampai saat ini.  

 keluarga selalu dalam penyertaan dan 
perlindungan Tuhan diberikan kesehatan. 
Khusus untuk mama yang sedang kurang 
enak badan biar dipulihkan.  

 Doakan untuk kesehatan aku minggu ini 
biar terus diberi kekuatan dalam tiap 
kegiatan. Dan beri hikmat juga supaya aku 
bisa jaga kesehatan.  

 Doakan untuk studi, dalam UTS. Biar aku 
mempersiapkannya dengan sungguh-
sungguh. 

 Doakan dalam Relasi dengan keluarga 
maupun orang-orang sekitar. 

 Doakan dalam Pelayanan minggu ini biar 
Tuhan tuntun tiap latihannya biar lancar 
juga. 

 

Lani (CG Yosua) 

 Bersyukur  buat berkat dan penyertaan 
Tuhan 

 Doakan untuk kesehatan saya, orang tua 
dan adik-adik saya 

 Doakan untuk pekerjaan orang tua 
 Doakan untuk studi dan pelayanan saya 
 Doakan untuk menejeman waktu dan 

keuangan 
 Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan 

dan sesama 
 
Tami (CG Edwin) 
 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan Yesus 

yang begitu luar biasa buat saya dan 
keluarga sampai hari ini masih sehat-sehat 
semua 

 Bersyukur untuk masalah dan cobaan yang 
Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup 
saya dan keluarga  

 Tolong doakan saudara-saudara saya yang 
terkena bencana di Sentani dan di kota-
kota lain 

 Doakan saya agar lebih bisa membagi 
waktu dengan baik  

 Doakan relasi saya dengan Tuhan dan 
dengan sesame 
 

Datu (CG Edwin) 
 

 Bersyukur buat kebaikan Tuhan yang 
sungguh luar biasa dalam hidup ku dan 
keluarga 



 Doakan untuk orangtua ku, untuk 
kesehatan dan pekerjaan mereka, 
mudah-mudahan selalu mengandalkan 
Tuhan 

 Doakan untuk abang dan adek ku, dalam 
pekerjaan dan studi mereka.  

 Doakan untk kesehatan nenek ku yg 
beberapa minggu yang lalu masuk 
rumah sakit, dan masih proses 
pemulihan 

 Doakan untuk kuliah ku, minggu depan 
sudah mulai UTS, doakan supaya bisa 
lebih semangat belajar dan bisa 
membagi waktu lebih baik.  

 Doakan untuk relasi ku bersama Tuhan 
dan sesama 

Shella (CG Yosua) 
 Bersyukur untuk Penyertaan Tuhan 

selama ini 
 Doakan untuk managemen waktu dan 

keuangan dengan baik 
 Doakan untuk proses UTS biar di 

mampukan Tuhan 
 Doakan untuk kesehatan keluarga  
 Doakan untuk pekerjaan orang tua 

menjadi berkat buat sesama 
 Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan 

sesama lebih baik lagi 
Virda (CG Oni) 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 
selama kuliah di Jogja  

 Bersyukur untuk jadwal praktek, semoga 
diberkati dengan kesehatan biar praktek 
lancar  

 Bersyukur untuk orang percaya 
 

Vivi (CG Dwi) 

 Doakan untuk kesehatan dan persiapan 
UTS 

 Doakan untuk pemulihan mama karena 
baru jatuh kemarin 

 

Mezakh (CG Sandra) 
 

 Bersyukur buat berkat dan penyertaan 
Tuhan selama ini 

 Doakan untuk perkuliahan agar 
semangat dan lebih baik dari semester 
kemarin 

 Doakan untuk semngt Quiet time 
 Doakan untuk kesehatan dan pekerejaan 

orang tua agar baik-baik saja. 

Dini (CG Edwin) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

sampai hari ini 

 Doakan untuk orangtuaku dalam 

segala pekerjaan, aktifitas dan 

kesibukan yang mereka lakukan 

 Doakan untuk saudara-saudara ku 

dalam aktifitas, pekerjaan dan 

pendidikan mereka 

 Doakan untuk kesehatanku, orangtua 

dan saudara-saudara ku semoga 

selalu sehat dalam menjalankan 

kesibukan-kesibukan dan 

tanggungjawab 

 Doakan untuk persiapan UTS, smoga 

segala sesuatu yang dibutuhkan dapat 

dipenuhi 

 Doakan untuk relasiku dengan sesama 

 

Pidang (CG Edwin) 

 Bersyukur atas nafas kehidupan yang 
Tuhan beri pada ku dan keluarga. 

 Bersyukur atas rejeki yang Tuhan beri 
untuk keluargaku dan untuk ku. 

 Doakan agar aku semangat mengerjakan 
tugasku dalam mengejar target revisiku. 

 Doakan untuk pelayananku didalam 
ministry-ku. 

 Doakan agar pergumulan dalam 
keluargaku dapat kami lewati dengan 
selalu mengandalkan Tuhan Yesus disetiap 
langkah yang kami ambil. 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan 
sesamaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rabu, 27 Maret 2019 
 

                           POKOK DOA KHUSUS 

Pokok Doa_CMD 

 Doakan untuk pembicara 

retreat doa pada bulan Mei 

Karen Romo dari wisma sang 

penebus  

 Doakan untuk hikmat para 

staf dalam mendampingi 

mahasiswa 

 Doakan agar ada teman baru 

dari angkatan 2018 di  CG 

 Doakan agar joyer semangat 

untuk QT dan menjangkau 

 Doakan untuk pembuatan 

bahan Joy spirit biar segera 

selesai 

Riana_kadep CMD 

 Doakan untuk kesehatan tetap terjaga di 
tengah segala aktifitas 

 Doakan untuk hikmat dalam pelayanan 
(pendampingan, konseling, mengajar, 
sharing firman). 

 Doakan untuk proyek pribadiku, menulis 
buku, untuk revisi yang harus dibuat, 
doakan agar aku diberi hikmat 

 Doakan untuk orang tua dalam masa tua 
mereka dapat terus merasakan 
penyertaan Tuhan dan hidup di dalam 
iman 

Astry_Ass. Staf CMD 
Doakan supaya lebih giat 
memperlengkapi diri untuk melayani 
teman-teman dan untuk persiapan 
kuliah. 

Ria_calon staff CMD 

 Doakan agar berhikmat dalam segala hal 
terutama untuk proses pelatihan calon 
staff dan pelayananku di CG ONI dan CG 
DWI  

 Doakan agar lebih berani terbuka saat 
konseling dengan Mbak Ri 

 Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan 
ibuku (lagi kurang enak badan - Flu) 

 

POKOK DOA LEADERS 

 Dwi (CG Leader) 

 Bersyukur kerena bisa mengumpulkan 
gambar kerja dan poster untuk uji 
kelayakan  

 Doakan supaya hasilnya boleh baik 
 Doakan buat kesehatan orang tua di 

Curup dan pekerjaannnya supaya lancar 

 Doakan untuk kesehatanku, Kepi, Titut dan 
Bas 

 Doakan untuk proses penjangkauan teman 
baru supaya tetap semangat menjangkau 

 Doakan supaya ada teman teman di 
cellgroup yang mau memberi dirinya 
sebagai tim inti 

Ifon (CG Leader) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 
sampai sekarang  

 Berdoa untuk kelancaran studi saya dan 
adik-adik agar selalu lancar 

 Doakan untuk kesehatan saya dan 
keluarga 

 Doakan untuk berkat biar selalu di 
cukupkan 

 Doakan untuk teman-teman CG agar tetap 
semangat dalam kuliah dan pelayanan. 

Sandra (CG Leader) 
 

   Bersyukur buat selama PKL berjalan 

baik biar selalu di beri hikmat dan 

kesehatan 

   Berdoa buat kesehatan mama sama 

bapa biar selalu sehat 
 

Edwin (CG Leader) 
 Bersyukur untuk berkat Tuhan bagi saya 

dan keluarga 
 Doakan buat semangat kuliah dan rajin, 

doakan juga buat proses pengerjaan 
seminar, supaya bisa berjalan baik dan 
lancar 

 Doakan supaya bisa mengatur waktu, dan 
uang dengan baik 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan 
sesama 

 Doakan supaya tetap semangat melayani 
Tuhan di CG dan Ministri  

 Doakan buat regenerasi CG, ada anak baru 
2018 

 Doakan buat anak anak CG tetap rajin dan 
semangat melayani Tuhan di CG maupun 
di Ministri sama sama seimbang 

Yosua (CG Leader) 
 

 Doakan buat perkuliahan supaya lancar 
terus 

 Doakan buat bisa berhikmat dalam 
menjaga kesehatan 

 Doakan buat teman-teman Cellgroup 
dalam pertumbuhan imannya 

Oni (CG Leader) 

 Bersyukur untuk hasil kelayakan hari ini 
 Doakan untuk kesehatan dan ekonomi 

keluarga 
 Doakan untuk kesehatanku 



 Doakan untuk setiap rencana yang aku 
rencanakan ke depan biar Tuhan yang 
tuntun 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 
biar semakin kuat 

Putri (Leader Equipment) 

 Bersyukur untuk kebaikan Tuhan di 
dalam keluargaku  

 Bersyukur aku merasakan kasih Tuhan 
setiap hari lewat keluarga, dan sekitarku 

 Doakan untuk korban bencana di 
Sentani dan Jayapura  

 Bersyukur teman-teman ministry sabtu 
kemarin datang ontime dan teman-
teman ministry semakin bertanggung 
jawab untuk pelayanan  

 Doakan untuk relasi ku bersama Tuhan 

                    POKOK DOA JOYERS 

Adet (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk berkat dan karunia-Nya 
kepada saya dan keluarga 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan orang 
tua 

 Doakan proses skripsi dan alatku supaya 
semuanya lancar 

 Doakan pergumulan dan relasiku dengan 
orang di sekitar 

 
Kris (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 
Tuhan selama seminggu 

 Bersyukur bisa datang CG 
 Doakan kesehatan dan pekerjaan 

orangtua 
 Doakan relasiku dengan Tuhan, 

orangtua, dan orang sekitar 
 Doakan masih dalam masa UTS agar 

berhikmat belajar 
 Doakan supaya aku tetap berjuang 

dengan komitmenku 
 
Joy (CG Dwi) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 
seminggu ini. 

 Bersyukur sudah sembuh dan doakan 
aku bisa tetap jaga kesehatan. 

 Doakan untuk persiapan UTS minggu 
depan biar bisa mempersiapkan diri 
dengan baik dan dapat mengerjakan UTS 
dengan baik juga. 

 Doakan relasi aku dengan sesama dan 
juga dengan Tuhan agar bisa lebih baik 
lagi. 

 

Fanti (CG Yosua) 

 Bersyukur atas setiap penyertaan dan 
anugerah  Tuhan setiap saat 

 Bersyukur atas setiap berkat  
 Doakan untuk studiku 
 Doakan untuk  UTS 2 minggu ini biar 

berjalan lancar sesuai kehendak Tuhan 
 Doakan untuk adiku yang mau mengikuti 

ujian  
 Doakan untuk manajemen waktu  
 Doakan untuk kesehatanku dengan 

keluarga 
 Doakan untuk pekerjaan orang tua 
 Doakan relasiku dengan Tuhan. 

 
Nia (CG Edwin) 

 Bersyukur buat berkat Tuhan yang selalu 
mengalir 

 Doakan buat lebih berhikmat menjaga 
kesehatan 

 Doakan buat persiapan presentasi dan 
UTS 

 Doakan untuk relasi dengan sesama 
terlebih dengan Tuhan 

 
Anggy (CG Edwin) 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan atas 
keluargaku dan pribadiku sampai saat ini 

 Bersyukur juga masih bisa bernafas 
sampai saat ini, baik saya maupun 
keluarga 

 Doakan juga buat pelayanan, pendidikan 
dan pekerjaan kami sekeluarga agar 
semuanya lancar dan mendapatkan rezeki 
yang cukup dari Tuhan 

 Doakan juga untuk kesehatan, kekuatan, 
saya dan keluarga 

 Doakan juga untuk menjalin relasi dengan 
Tuhan bahkan sesama, baik saya dan 
keluarga dalam menekuninya hari lepas 
hari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kamis, 28 Maret 2019 
 

POKOK DOA KHUSUS 

 
Gina_Direktur JOY 

 Bersyukur untuk kesehatan hati & 
pikiran selama seminggu 

 Doakan hikmat dalam mendampingi CG 
Alfian & CG Ester 

 Doakan hikmat mengelola operasional 
dan urusan tanah, yayasan, struktur 
board untuk pertimbangan masukan di 
board bulan depan. 

 Doakan proses registrasi pernikahan di 
Korea, pengurusan ijin nikah bulan April 
nanti di kedutaan Jakarta dan urusan 
dokumen di catatan sipil Jogja agar 
Tuhan lancarkan. 

 Doakan untuk pencarian rumah buatku  
& David nanti tinggal setelah menikah. 

 
Pokok Doa_Management Departement 
 Bersyukur untuk dukungan alumni dan 

pendukung dalam bulan lalu 
 Doakan hikmat mengelola keuangan 

terutama perawatan student center 
selama musim tak menentu ini, banyak 
bocor dll 

 Doakan kesehatan Pak Sugeng yang 
menurun di tengah kesibukan mengurus 
cucu dan mbak Neng yang baru 
melahirkan 

 Doakan hikmat dalam mengelola relasi 
dengan alumni dan pendukung 

 
POKOK DOA JOYERS 

 Thina (CG Sandra) 

 Mengucap syukur Atas Nafas kehidupan 

   Doakan Kesehatan kedua Orang Tua   

 Doakan buat keluarga yang di Papua 

dalam mengalami musibah biar selalu 

aman  

 Doakan Kesehatan saya, aktifitas sehari-

hari dan Mau memulai Aktif Kuliah lagi 

 

Valensia (CG Yosua) 
 Bersyukur buat berkat dan penyertaan 

Tuhan setiap hari 
 Doakan untuk kuliah dan proses mencari 

tempat magang 
 Doakan untuk kesehatan orang tua dan 

keluarga 

 Doakan untuk usaha orang tua lancar dan 
bisa menjadi berkat untuk orang banyak 

 Doakan untuk dapat managemen waktu 
dan keuangan dengan baik 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan 
sesama dengan baik 

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  

 Doakan juga biar lebih semangat untuk 
pelayanan di  ministri 

 Doakan juga untuk  kesehatan orang tua  
semua keluarga dan pekerjaan  

 Doakan juga untuk relasi Aku sama Tuhan 
dan teman-teman 

Felli (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat Tuhan dalam 
seminggu ini. 

 Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 
orang tua. 

 Doakan untuk pengerjaan skripsiku dan 
proses dalam bimbingan semoga 
dilancarkan. 

 Doakan agar lebih bisa mengatur waktu 
dan keuangan dengan baik. 

 Doakan untuk setiap relasiku dengan 
Tuhan dan sesama. 

Roby (CG Edwin) 

 Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan Yesus 
sejauh ini, buat setiap kebaikan yang 
masih dirasakan  

 Doakan untuk kesehatan orang tua 
terlebih mama yang saat ini sedang sakit, 
dan sedang berobat semoga sehat sehat 
saja  

 Doakan untuk rejeki keluarga 
 Doakan untuk studi dan pergaulan adek-

adek semoga tetap baik 
 Doakan untuk kelancaran studi ku terlebih 

pengerjaan skripsi, karena harus membagi 
waktu antara magan dan skripsi 

 Doakan untuk semakin mengenal dan 
mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan 
sehari-hari 

 Doakan untuk bisa jadi berkat bagi sesama 
 Doakan untuk regenerasi CG agar ada 

anak baru 2018 yang ikut bergabung 

 
Wulan (CG Yosua) 

 Bersyukur buat kasih-Nya untukku dan 
keluarga 

 Doakan untuk keluargaku, untuk 
kesehatan dan pekerjaan orang tua, dan 
sekolah adikku yang memasuki tahap ujian 



 Doakan untuk persiapan UTS dan 
pengajuan proposal 

 Doakan untuk kegiatan magang dan 
persiapan KKN agar bisa membawa 
berkat 

 Doakan untuk keuangan dan 
manajemen waktuku 

 
Nata (CG Edwin) 

 
 Bersyukur buat setiap pelukan dan 

pepeliharaan Tuhan di setiap hari pasti 
saja Dia buat saya senyum.   

 Bersyukur bisa bergabung dan 
bertumbuh didalam JOY terimaksih telah 
membimbing dan melihat lagi betapa 
indahnya Tuhan di dalam hidup.        

 Bersyukur mempunyai CG yang akhirnya 
bisa membuat saya terbuka untuk 
berbagi dan saling mendoakan.   

 Doakan juga untuk kuliah,  asistensi dan 
bimbingan semoga selalu lebih rajin.   

 Doakan juga biar lebih semangat untuk 
pelayanan di  ministri dan sesama  

 Doakan juga buat korban banjir di 
Sentani “semoga cepat di temukan 
mayat yang hilang di daerah banjir,  
doakan buat relawan,  daerah 
pengungsian, orang luka², orang 
meninggal dan bala bantuan cepat di 
kirim,  agar mereka kembali tersenyum 
lagi 

 Doakan juga untuk  kesehatan orang tua  
semua keluarga dan pekerjaan  

 Doakan juga untuk relasi saya sama 
Tuhan dan sesama 
 

Dea (CG Oni) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 
 Berdoa buat kuliah lancar dan UTS  
 Berdoa Buat pelayanan 
 Berdoa buat kesehatan keluarga 
 Berdoa buat Relasi dengan Tuhan dan 

Sekitar 
Ansio (CG Ifon) 

Minta doakan bapakku dimana beberapa 
hari yang beliau lalu ulang tahun biar 
panjang umur dan sehat selalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jumat, 29 Maret 2019 
 

POKOK DOA KHUSUS 
 

Pokok Doa_Mass Meeting Department 
 

❖ Doakan project online ministry bisa 
berjalan dengan baik, doakan kesehatan 
para tim 

❖ Doakan agar proses mass meeting new 
project agar dapat menentukan 
pelayanan yang tepat nantinya 

❖ Doakan agar para coach dan staf 
pendamping diberi hikmat dalam 
mendampingi para joyers 

 
Villy_Kadep Mass Meeting Department 

 

❖ Bersyukur karena Tuhan baik 

❖ Doakan untuk berhikmat dalam segala   
hal 

 
Agnes Ass. Staff MMD 
 
 Bersyukur untuk kesehatan selama 

seminggu ini, bersyukur Tuhan juga 
cukupkan segala kebutuhanku. 

 Doakan untuk pendampingan di 
Multimedia dan MC, bersyukur ada 
teman baru di masing-masing ministry.  

 Doakan untuk penyelesaian masterplan 
untuk handbook training dan kelas 
bahasa Inggris.  

 Doakan untuk adikku, Agung yang 
sedang US dan persiapan UN mulai 
tanggal 1 April nanti, dan rencana lanjut 
kuliah agar bisa diterima di kampus yang 
baik dan sesuai dengan passion-nya, 
doakan agar Tuhan cukupkan kebutuhan 
biayanya juga. 

 Doakan untuk papa mama dan adik-adik 
agar selalu sehat dan sukacita 
melakukan tugas dan tanggung jawab 
masing-masing 

 
Geti Ass. Staff MMD 
 

 Bersyukur karna Tuhan mengingatkan ku 
akan tujuan kembali ke Jogja 

 Bersyukur untuk pernikahan Ochie 
 Doakan untuk Bapak-Mace dan kak 

Yesti-Ab agar mereka boleh terus 
merasakan kasih Allah dan membagikan 
kepada org lain 

 Doakan untuk pendampingan di Pubz, 
EQ dan FM agar diberikan hikmat 
 
 

Megan karyawan MMD 
 
 Doakan untuk kesungguhan hati terhadap 

setiap kegiatanku 
 Doakan untuk terus mengandalkan Tuhan 

dalam setiap keputusanku 
 Doakan untuk kesehatan keluarga di 

Palangkaraya 
  

POKOK DOA JOYERS 

 
Nael (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk berkat dan pertolongan 
Tuhan 

 Bersyukur setelah dua minggu tidak bisa 
bertemu dosen, akhirnya bisa bimbingan 
dan bertatap muka dengan dosen 

 Doakan untuk kesehatan saya dan 
keluarga di Kalimantan 

 Doakan untuk skripsi dan proses 
bimbingan, biarlah Tuhan pimpin 

 Doakan untuk kebutuhan dana kuliah dan 
kebutuhan sehari-hari 

 Doakan untuk komitmen Quiet time, 
berjuang untuk untuk berkomitmen 

 Doakan untuk pelayanan di Multimedia 
Ministry, semoga bisa menjadi berkat 

 Doakan untuk komitmen teman-teman di 
Multimedia Ministry 

 
Fidel (CG Edwin) 
 Bersyukur atas penyertaan Tuhan karena  

upacara adat pemakaman nenekku bisa 
berjalan dengan lancar 

 Bersyukur karena minggu lalu saya bisa 
bertemu dengan keluarga besar saya. 

 Doakan untuk 2 minggu kedepan, saya 
akan mengikuti UTS, doakan agar saya 
bisa melawan rasa malas dan rasa ngantuk 
agar saya bisa belajar dengan baik 

 Doakan agar UTS saya berjalan dengan 
baik dan mendapatkan hasil yang 
memuaskan 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan 
relasiku dengan sesama. 

 Doakan untuk pelayananku agar lebih 
bertanggung jawab dan bisa mengatur 
waktu. 

 Doakan untuk kesehatanku, orang tuaku, 
adik-adikku dan keluargaku, agar sehat 
selalu. 

 
Juan (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan tiap 
hari 

 Doakan dalam proses UTS agar lebih 
semangat dalam belajar 



 Doakan untuk manajemen waktu dan 
uang, agar lebih berhikmat 

 Doakan Pekerjaan orangtuaku dan 
kesehatan mereka, semoga selalu 
diberkati 

 Doakan dalam relasi ku dengan sesama 
maupun dengan Tuhan 

 Doakan agar semakin semangat dalam 
pelayanan di Joy 

 Doakan kesehatanku, khususnya 
kesehatan telingaku, agar segera 
diberikan kesembuhan 

 
Novita (CG Edwin) 
 Bersyukur atas berkat Tuhan yang 

melimpah bagi saya dan keluarga 
 Doakan buat kesehatan saya dan 

keluarga  
 Doakan studi dan juga minggu depan 

UTS, doakan supaya lebih semangat 
balajar dan agar UTS saya berjalan 
dengan baik 

 Doakan kesehatan keluarga yang berada 
dimuntilan 

 Doakan kakak saya yang sebentar lagi 
ujian skripsi 

 Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan 
dan sesama 

 
Livia (CG Oni) 

 Bersyukur untuk nafas dari Tuhan saat 
ini 

 Doakan buat kesehatan aku, adik-adiku 
ku dan kedua orangtuaku, semoga tetap 
sehat selalu, dan diberi umur panjang 

 Doakan buat studi ibu, aku dan adik-
adiku agar tetap semangat belajar dan 
bagi waktu buat belajar dan komitmen 
untuk tujuan kami di masa depan 

 Doakan agar aku rajin kerja tugas-
tugasku 

 Doakan buat pekerjaan orangtua 
semoga tetap lancar dan selalu di 
berkati oleh Allah.


