
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 dan implementasi MMNP (MM NEW PROJECT) setiap PIC bisa 

menjalankan sesuai timeline.  

10. Doakan workshop yang diadakan di JOY dan pelatihan di JOY.  

11. Doakan untuk persiapan pengajar dan teman-teman semangat untuk belajar.  

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

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

13. Doakan dalam persiapan rapat Kuartal 1.  

14. Doakan untuk pelaksanaan rapat Board di Jakarta. 

 

  



Senin, 15 April 2019 

POKOK DOA JOYERS 

Ani (CG Ifon)  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

buat saya dan keluarga  

 Doakan buat kakak Ako  yang  sudah  

mulai kerja semoga  selalu  

dilancarkan setiap  pekerjaannya  

 Doakan relasi saya dengan Tuhan 

semoga semakin hari semakin erat  

 Doakan  agar  saya  dijauhkan dari  

rasa  malas  yang  berlebihan  

Ardo (CG Ifon)  

 Bersyukur atas napas kehidupan yang 

telah di berikan oleh Tuhan  

 Doakan buat kelancaran study saya 

 Doakan buat kesehatan saya dan 

keluarga dimana pun mereka berada  

 Doakan juga semoga Tuhan selalu 

memberikan rejeki yang cukup  

Oga (CG Ifon)  

 Bersyukur untuk satu minggu ini  

 Doakan untuk mama yang sedang 

sakit  

 Doakan untuk keluarga dan adik-adik  

 Doakan untuk study  

 Doakan untuk finansial yang bisa 

mencukupi kebutuhan sehari hari  

 Doakan untuk relasi dengan sesama  

 Doakan untuk joy ministry dan CG  

Ori (CG Ifon)  

 Bersyukur Tuhan masih diberikan 

berkat sampai hari ini  

 Doakan buat keluarga yang di Alor 

biarlah sehat selalu 

 Doakan buat kesehatan saya supaya 

bisa mengikuti mulianya dengan baik  

 

 

Rino (CG Ifon) 

 Doakan untuk kesehatanku  

 Doakan untuk keluargaku  

 Doakan untuk pekerjaanku  

Anggy (CG Edwin) 

 Bersyukur buat berkat dan kesehatan 

dan nafas kehidupan yang masih 

Tuhan berikan buat kami sekeluarga  

 Doakan buat kuliahku, study adik-

adikku dan pekerjaan kedua 

orangtuaku, usaha mereka dan 

pelayanan mereka agar semuanya 

berjalan lancar dan diberkati  

 Doakan juga buat kesehatan kami 

sekeluarga, relasi kami dengan 

sesama serta Tuhan agar selalu 

berjalan dengan baik dan lancar 

Rostori (CG Edwin)  

 Bersyukur  hingga saat ini  masih  di 

berikan nafas kehidupan kesehatan 

kekuatan umur yang panjang  

 Doakan juga untuk kuliah semoga 

selalu lebih rajin dan semangat  

 Doakan juga untuk  kesehatan orang 

tua  semua keluarga dan pekerjaan  

 Doakan juga untuk relasiku sama 

Tuhan dan teman-teman  

Pidang (CG Edwin)  

 Bersyukur atas kebaikan Tuhan 

selama ini dihidupku  

 Doakan pendaftaran yudisiumku 

dilancarkan  

 Doakan untuk keluarga dan aku agar 

sehat selalu  

 Doakan relasiku dengan Tuhan dan 

sesama  

 

 

 



Natalia (CG Edwin)  

 Bersyukur untuk segala Berkat Tuhan 

dalam hidup saya 

 Doakan untuk kesehatan pribadi dan 

keluarga  

 Doakan untuk semangat mengerjakan 

tugas tugas dan seminar 

 Doakan untuk segala urusan di 

lancarkan Tuhan 

 Doakan agar bisa berhikmat dalam 

mengatur waktu dan uang dengan 

baik 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

dan sesama 

 Doakan untuk teman-teman CG selalu 

semangat dan rajin melayani Tuhan di 

manapun  

Roby (CG Edwin)  

 Bersyukur kemarin sudah bertambah 

umur itu semua karena berkat Tuhan  

 Doakan untuk semakin taat kepada 

Tuhan  

 Doakan untuk kesehatan dan rejeki 

orang tua  

 Doakan untuk study adik  

 Doakan untuk terus semangat 

pengerjaan skripsi  

Vicky (CG Oni)  

 Bersyukur atas penyertaan tuhan 

selama TTS kemarin  

 Doakan juga agar bisa mendapatkan 

hasil yang terbaik dari TTS kemarin  

 Doakan juga untuk kesehatanku dan 

juga keluarga  

 Doakan juga agar studyku tetap 

dilancarkan  

Yoga (CG Oni)  

 Doakan untuk kesehatan aku dan 

keluarga  

 Doakan supaya berhikmat menjaga 

kesehatan  

 Doakan untuk ekonomi keluarga 

supaya Tuhan berkati  

 Doakan untuk study dan pelayananku 

supaya bisa seimbang  

 Doakan untuk komitmen bertumbuh 

dalam Tuhan yang sudah aku ambil  

benar-benar aku lakukan dengan setia  

 Doakan untuk persiapan paskah 

supaya bisa memberi persembahan 

yang baik pada Tuhan  

Virda (CG Oni)  

 Bersyukur untuk kesempatan 

berkuliah  

 Bersyukur untuk orang tua yang masih 

lengkap  

 Doakan agar Tuhan tetap menyertai 

dengan rejeki, berkat, kesehatan dan 

hati yang tenang  

 Doakan untuk proposalku supaya aku 

bisa tenang untuk mengerjakan 

proposal  

 Doakan kelancaran pemilu dan 

pasangan yang terpilih dapat 

melaksanakan pemerintahan dengan 

bertanggung jawab  

 Doakan untuk yang golput supaya 

tergerak untuk memilih  

 Doakan untuk perayaan paskah tahun 

ini supaya orang kristen dapat lebih 

menghayati keselamatannya  

 Doakan agar Tuhan memberkati yang 

berdoa  

Dea (CG Oni)  

 Bersyukur untuk lindungan Tuhan  

 Doakan penyertaan Tuhan dalam 

studiku  

 Doakan penyertaan Tuhan dalam 

pelayaananku  

 Doakan supaya berhikmat atur waktu, 

uang dan kesehatan  

 Doakan buat relasi dan Tuhan sertai  

 



Ria (CG Oni)  

 Doakan supaya dimudahkan rezeki 

ortu dan kakak-kakakku  

 Doakan untuk kesehatan ortu, kakak 

dan aku  

 Doakan untuk pergumulanku, 

sekiranya selalu bersukacita meski 

banyak cobaan  

 Doakan untuk relasiku dengan 

sesama, khususnya dengan pacar agar 

hubungan kami tetap baik dan sehat 

terlebih dengan keluarganya  

 Doakan supaya relasiku dengan Tuhan 

lebih lebih baik dan agar aku tetap 

mengandalkan Tuhan dalam segala 

hal  

 Doakan untuk kelancaran studyku  

 Doakan untuk setiap latihan yang aku 

jalani dalam persiapan pelayanan di 

Easter  

Edis (CG Dwi) 

 Bersyukur buat tubuh yang sehat 

sampe hari ini  

 Doakan buat hasil UTS semoga baik  

 Doakan buat papa mama adik biar 

selalu sehat  

 Doakan buat tugas-tugas yang masih 

ada semoga cepat terselesaikan  

Nano (CG Dwi)  

 Bersyukur buat nafas sampe saat ini  

 Doakan buat pekerjaan ortu, sukses 

dan diberkati selalu oleh Allah serta 

panjang umur dan sehat selalu  

 Doakan buat study dan kesehatanku, 

adik-adikku dan kakakku selalu di 

berkati  

 Doakan buat ujianku semoga berjalan 

dengan lancar dan baik  

 Doakan buat relasiku sama Allah bisa 

lebih baik lagi  

 Doakan buat aku untuk lebih pintar 

bagi waktu untuk hal yang lebih 

penting  

Anggie (CG Dwi)  

 Bersyukur atas berkat penyertaan 

tuhan sepanjang minggu ini  

 Doakan untuk segala komitmen yang 

sudah aku ambil, semoga tetap setia 

menjalankan komitmen tersebut  

 Doakan untuk kuliah dan UTS yang 

sudah selesai, semoga nilai yang 

keluar baik 

 Doakan untuk relasiku dengan orang-

orang yang dekat dengan aku dan 

juga orang-orang disekitarku  

 Doakan untuk pelayananku dan 

relasiku bersama Tuhan  

 Doakan untuk kesehatanku  

 Doakan untuk pekerjaan dan 

keseahatan kedua orangtuaku  

 Doakan untuk manajemen waktu, 

manajemen keuangan dan 

manajemen stresku  

Joy (CG Dwi)  

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

seminggu ini  

 Doakan untuk perkuliahan aku, biar 

aku boleh lebih semangat untuk 

kuliah  

 Doakan untuk relasi aku dengan 

sesama dan juga dengan Tuhan, agar 

bisa lebih erat lagi  

 Doakan untuk orang tua yang 

kerjanya keluar-keluar kota agar tetap 

dijaga dan diberi kesehatan  

 Doakan untuk adik aku biar diberkati 

sekolahnya dan selalu diberi 

kesehatan  

 

 

 



Sera (CG Dwi)  

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan  

 Doakan buat perkuliahanku  

 Doakan buat studi adikku  

 Doakan buat kesehatan Keluargaku  

Angel (CG Dwi)  

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan 

Yesus sampai saat ini  

 Doakan relasiku dengan Tuhan biar 

terus dekat dan rindu buat kenal 

Tuhan lebih lagi  

 Doakan relasi dengan keluarga, 

persekutuan, teman-teman maupun 

orang lain disekitarku biar terus dalam 

penyertaan dan perlindungan Tuhan  

 Doakan pelayananku agar sungguh-

sungguh untuk memuliakan Tuhan  

 Doakan untuk study biar diberi 

kelancaran dan semangat ditiap 

kegiatan  

 Doakan kesehatan aku dan keluarga 

biar kami berhikmat buat jaga 

kesehatan  

 Doakan agar berhikmat dalam 

manajemen waktu dan keuangan  

Vivi (CG Dwi)  

 Bersyukur untuk orang-orang yang 

Tuhan hadirkan dalam hidupku  

 Doakan kuliahku agar aku selalu 

semangat  

 Doakan untuk acara keluarga di 

Makassar semoga lancar dan 

kesehatan keluarga besar di Makassar 

semoga selalu sehat  

 Doakan untuk kesehatan mamaku 

agar selalu sehat  

 Doakan kakak ku juga dalam kuliah  

Try (CG Dwi)  

 Doakan buat semangat dan sabar 

kerja tugas akhir  

 Doakan agar lebih rendah hati 

menghadapi apapun  

Vera (CG Master) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

 Doakan untuk kesehatan orang tua, 

saudara dan saya 

 Doakan untuk management waktu 

dan keuangan 

Julita (CG Master)  

 Bersyukur karena Tuhan baik  

 Doakan buat kesehatan dan pekerjaan 

orang tua  

 Doakan buat kesehatan pamanku 

semoga cepat pulih dan sehat  

 Doakan buat ujian UTS semoga 

hasilnya baik  

 Doakan buat pemilu Indonesia agar 

berjalan damai, dan Tuhan beri 

pemimpin yang baik  

Awi  (CG Master)  

 Bersyukur untuk kesempatan 

melayani di JOY Easter  

 Doakan koordinasi pelayanan dan 

manajemen waktu untuk persiapan 

pelayanan di JOY Easter  

 Doakan untuk kesehatan keluarga di 

Kalimantan dan adik di Kalimantan  

 

  



Selasa, 16 April 2019  

POKOK DOA KHUSUS  

HRD Departement  

Gloria_Ass. Staff HRD Departement  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

dalam kehidupan saya dan keluarga  

 Doakan untuk adik saya Gery yang 

mengikuti Ujian Nasional SMP agar 

Tuhan selalu sertai  

 Doakan agar saya selalu diberikan 

hikmat untuk mengatur waktu, 

keuangan dan kesehatan 

 

POKOK DOA JOYERS  

Aquela (CG Ester)  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

selama satu minggu ini  

 Doakan Untuk kesehatan keluarga  

 Doakan untuk study 

Putri (CG Ester)  

 Bersyukur untuk penyertaan dan 

berkat Tuhan selama minggu ini  

 Doakan untuk studi khususnya 

kelancaran penelitianku  

 Doakan agar dapat memanagemen 

waktu dengan baik  

 Doakan untuk segala pergumulan 

Tata (CG Ester)  

 Doakan untuk segala keluh kesah yang 

sedang di rasakan, segala keputusan 

yang di pertimbangkan  

 Doakan untuk kesehatan keluarga  

 Doakan agar lebih giat dalam QT dan 

hal hal lainnya  

 Bersyukur untuk setiap hari nya  

 

 

Garry (CG Ester)  

 Bersyukur atas berkat dan penyertaan 

Tuhan selama satu minggu ini  

 Doakan agar bisa sembuh secepatnya 

karena sedikit mengganggu jadwal 

kegiatanku dari hari senin semenjak 

sakit, doakan biar tetap berhikmat 

dengan Kesehatan kalo sudah sembuh 

nanti  

 Doakan untuk persiapan pelayanan 

Paskah di Gereja dan JOY  

 Doakan untuk persiapan bawa bahan 

hari minggu nanti di CG, belum 

sempat ketemu dengan coach karena 

kesehatan yang sedang terganggu  

Gab (CG Ester)  

 Bersyukur untuk setiap kasih Tuhan 

smpai saat ini  

 Doakan kesehatan, keuangan dan 

kuliahku  

 Doakan kesehatan dn kecukupan 

orang tua  

 Doakan Glen untuk persiapan dan 

totalitas untuk UN  

 Doakan Gaby dalam setiap 

pengurusan di kedutaan dan hatinya 

agar tegas dan tegar  

 Doakan Gidion agar bisa sembuh dari 

sakitnya  

 Doakan kak Bai dengan pekerjaannya  

 Doakan kak Ria yang hari ini berulang 

tahun  

 Doakan relasiku biar Tuhan yang 

kendalikan  

 Doakan untuk setiap masalah agar 

Tuhan tuntun  

 Doakan untuk setiap talentaku agar 

tidak menjadi kesalahanku  

 Doakan komitmenku di Joy khususnya 

CG 

 

  



Rabu, 17 April 2019  

POKOK DOA KHUSUS  

Pokok Doa_CMD  

 Doakan untuk pencarian pembicara 

retreat doa 

 Doakan untuk pembuatan bahan joy 

spirit biar diberi hikmat untuk 

menyelesaikan 

 Doakan untuk semangat menjangkau 

agar ada anak-anak baru 2018 di 

setiap CG 

 Doakan untuk setiap anggota CG 

mengalami Kristus secara pribadi  

Riana_Kadep CMD  

 Bersyukur untuk ulang tahun papa 

 Doakan untuk kesehatanku biar tetap 

terjaga di tengah kesibukan 

 Doakan untuk hikmat dalam 

pelayanan (membawa firman-

khususnya persiapan easter, 

konseling, pendampingan dan 

mengajar) 

 Doakan untuk kebutuhan studiku di 

bulan Juni 

 Doakan untuk ortu dalam masa tua 

mereka terus hidup dalam iman 

kepada Tuhan 

Astry_Ass. Staff CMD  

 Doakan agar berhikmat dalam 

pelayanan dan mempersiapkan diri ke 

depan  

 Doakan agar makin peka mendengar 

kehendak Tuhan dalam setiap hal 

yang direncanakan  

Ria_Calon Staff CMD  

 Doakan agar relasi dengan Tuhan 

selalu intim setiap hari 

 Doakan agar dipakai Tuhan untuk jadi 

berkat  

 Doakan agar berhikmat dalam 

pelayanan dan peka dengan 

kebutuhan teman-teman yang ku 

layani di cell group Oni dan Dwi 

 Doakan agar selalu semangat belajar 

dan diajar terutama dalam proses 

pelatihan 

 

POKOK DOA LEADERS  

Ifon (CG Leader) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

sampai saat ini 

 Doakan adik Sri yang sedang 

mengikuti ujian sekolah biar selalu 

dilancarkan  

 Bersyukur untuk ulang tahun papa 

hari ini semoga tetap sehat selalu 

 Doakan kesehatan saya dan keluarga 

 Doakan studi saya dan adik-adik biar 

selalu lancar 

 Doakan untuk relasi saya dengan 

Tuhan biar lebih intim lagi 

 Doakan berkat buat keluarga biar 

selalu di lancarkan  

Edwin (CG Leader)  

 Bersyukur untuk segala Berkat Tuhan 

dalam Hidup saya 

 Doakan untuk kesehatan pribadi dan 

keluarga 

 Doakan untuk semangat mengerjakan 

tugas tugas dan seminar 

 Doakan untuk segala urusan di 

lancarkan Tuhan 

 Doakan untuk bisa mengatur waktu 

dan uang dengan baik 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

dan sesama 

 Doakan untuk teman-teman CG selalu 

semangat dan rajin melayani Tuhan  

 



Oni (CG Leader)  

 Bersyukur untuk kasih setia Allah yang 

tidak pernah meningalkanku 

sedetikpun dan selalu mengajariku 

dalam setia saat untuk menjadi lebih 

baik  

 Bersyukur untuk hati orang terkasih di 

sekitarku yang selalu membawakan 

sukacita  

 Bersyukur untuk anak baru di CG (Ien) 

doakan semoga bisa bertahan  

 Bersyukur untuk kecukupan dana 

keluarga yang selalu Tuhan cukupkan  

 Doakan untuk kesehatan dan ekonomi 

keluarga  

 Doakan untuk kelancaran urus 

yudisium  

 Doakan untuk Nano yang lagi ujian 

saat ini supya Tuhan lancarkan  

Dwi (CG Leader)  

 Bersyukur jumat kemarin Tuhan 

lancarkan proses sidang, doakan 

supaya aku tetap semangat untuk 

menyelesaikan syarat syarat yudisium  

 Bersyukur hari ini tanggal 10 mama 

ulang tahun yang ke 55, doakan 

supaya mama sehat terus dan Tuhan 

berkati pekerjaan mama  

 Doakan untuk bapak juga supaya 

diberikan hikmat buat jaga 

kesehatannya, dan Tuhan lancarkan 

pekerjaan dan pelayanan bapak  

 Doakan buat kepi, titut dan bastian 

supaya apapun yang menjadi 

pergumulan mereka saat ini, biar 

Tuhan mampukan mereka untuk 

menghadapinya  

 Bersyukur cellgroup kedatangan 

teman baru (Eka), doakan supaya eka 

maupun semua teman-teman 

cellgroup tetap semangat bertumbuh 

di persekutuan ini 

 

Yosua (CG Leader)  

 Doakan buat perkuliahan supaya 

lancar terus  

 Doakan buat bisa berhikmat dalam 

menjaga kesehatan  

 Doakan buat teman teman CG dalam 

pertumbuhan imannya  

 Doakan buat persiapan pelayanan 

sebagai korlap  

Ester (CG Leader)  

 Doakan agar bisa terima dan bijak  

untuk apapun proses yang Tuhan 

ijinkan di dalam hidupku saat ini  

 Doakan anak Cell Group agar 

berkomitmen dan bertemu Yesus 

secara pribadi  

 

  



Kamis, 18 April 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Gina_Direktur JOY   

Management Departement  

 

POKOK DOA JOYERS  

Lani (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat dan penyertaan 

Tuhan dalam seminggu ini 

 Doakan untuk kesehatan dan 

pekerjaan orang tua 

 Doakan untuk studi saya dan adik-adik 

saya 

 Doakan untuk menejemen waktu dan 

keuangan agar lebih baik 

 Doakan untuk relasi saya dengan 

Tuhan dan sesama 

Valensia (CG Yosua) 

 Bersyukur buat berkat dan 

penyertaan Tuhan setiap hari 

 Doakan untuk kuliahku 

 Doakan semoga di terima magang 

dihotel 

 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 

Fanti (CG Yosua) 

 Bersyukur buat anugerah Tuhan 

setiap saat 

 Doakan buat papaku yang pada hari 

ini berulang tahun 

 Doakan buat study saya, kakak dan 

adik  

 Doakan buat kesehatan orang tua biar 

tetap sehat 

 Doakan buat pekerjaan orang tua biar 

tetap di berkati  

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan 

dan orang-orang disekitar  

Natput (CG Yosua)  

 Bersyukur untuk berkat Tuhan dalam 

sepekan ini  

 Bersyukur untuk adikku yang sudah 

selesai UN  

 Doakan agar rencana adikku ke depan 

boleh berjalan baik sesuai kehendak 

Tuhan  

 Doakan proses pencarian kerja supaya 

Tuhan berikan sesuai waktuNya  

 Doakan papa ku yang akan ke Bali 

akhir April agar biaya dicukupkan dan 

dapat pergi-pulang dengan selamat  

 Doakan pelayanan di JOY agar 

menjadi berkat dan tidak mencuri 

kemuliaan Tuhan  

Felli (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat Tuhan dalam 

minggu ini  

 Doakan untuk kesehatan dan 

pekerjaan orang tua 

 Doakan untuk pengerjaan skripsiku 

dan proses dalam bimbingan semoga 

dilancarkan 

 Doakan agar lebih bisa mengatur 

waktu dan keuangan dengan baik 

 Doakan buat kakak ku yang sekarang 

balik ke Jogja untuk pelatihan 

apoteker semoga semua kegiatannya 

selama di Jogja dilancarkan 

 Doakan untuk pelayananku di Cell 

Grup dan Ministry semoga bisa 

menjadi berkat 

 Doakan untuk setiap relasiku dengan 

Tuhan dan sesama 

 



Jumat, 19 April 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Mass Meeting Department 

Geti_Ass. Staff MMD 

 Doakan agar bisa peka mendengarkan 

suara Tuhan  

Megan_Karyawan MMD  

 Doakan dalam berhikmat terhadap 

keuangan  

 Doakan untuk keluarga di 

palangkaraya  

 Doakan untuk tetap terus bisa melihat 

dan peka terhadap kebaikan Tuhan 

setiap waktu  

 

POKOK DOA LEADERS 

Putri (Equipment)  

 Bersyukur sudah lahir keponakan ku 

dan kakak ku melahirkan normal  

 Bersyukur untuk sukacita yang ada di 

keluargaku 

 Doakan papa mamaku selalu di beri 

kesehatan dan di berkati 

pekerjaannya 

 Doakan Yuyun dan Fidel untuk the 

next leader di Equipment  

Nael (Multimedia) 

 Bersyukur untuk berkat dan 

pertolongan Tuhan setiap hari 

 Doakan untuk skripsiku, semoga 

proses bimbingan dilancarkan 

 Doakan untuk kesehatan keluarga di 

Kalimantan 

 Doakan untuk kebutuhan dana dan 

biaya kuliah, biar Tuhan percukupkan 

 Doakan untuk komitmen teman-

teman di Multimedia dan Cell Grup 

Yosua 

 Doakan semoga target bulan April 

Tuhan selalu sertai 

 

POKOK DOA JOYERS  

Gio (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat minggu ini  

 Doakan untuk kesehatan dan berkat 

ke orang tua 

 Doakan untuk kesehatan diri sendiri  

 Doakan untuk proses pembuatan 

laporan PKL  

 Doakan untuk kelancaran proses 

pengerjaan tugas akhir  

 Doakan untuk kelancaran acara 

seminggu ini  

 Doakan untuk manage keuangan dan 

waktu  

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

dan sesama  

Shella (CG Yosua) 

 Bersyukur Buat Berkat Tuhan  

 Doakan buat Kesehatan keluarga dan 

saya 

 Doakan agar saya menjadi pribadi 

yang lebih mengandalkan Tuhan 

dalam segala situasi 

 Doakan untuk Pekerjaan orang tua 

menjadi berkat  

 Doakan untuk managemen waktu dan 

keuangan 

 Doakan untuk studi saya agar lebih 

semangat lagi 

 Doakan relasiku dengan Tuhan dan 

sesama 

 


