
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 untuk persiapan retreat doa tgl 25-26 mei, doakan untuk suster yang akan 

memimpin retreat doa dan teman-teman yang sudah diundang dan sudah konfirmasi .  

14. Doakan agar bisa menentukan waktu yg tepat untuk encounter.  

15. Doakan setiap proses kepengurusan tanah dan yayasan. 

 

  



Senin, 13 Mei 2019 

POKOK DOA JOYERS 

Mesak (CG Sandra)  

 Bersyukur buat kasih dan berkat 

Tuhan dalam seminggu  

 Bersyukur buat UTS yang sudah 

selesai, doakan agar hasil memuaskan  

 Doakan buat mama dan bapa biar 

sehat selalu 

 Doakan buat ulang tahun adik yang 

ke-16  

Elfin (CG Sandra)  

 Bersyukur telah selesai UTS 

 Doakan buat opa dan oma agar selalu 

sehat  

 Doakan buat mama dalam pekerjaan 

di Bali  

 Doakan buat kuliah agar lancar dan 

semangat  

Anggy (CG Edwin)  

 Bersyukur buat berkat Tuhan buat 

kami sekeluarga selama ini  

 Doakan buat kesehatan dan kekuatan 

kami sekeluarga agar selalu sehat 

jasmani dan rohani  

 Doakan buat pekerjaan, pelayanan 

dan pendidikan kami sekeluarga 

dilancarkan dan diberkati 

 Doakan proses pengerjaan skripsiku 

agar banyak waktu bisa ketemu dosen 

pembimbing 1 dan 2 

 Doakan juga buat rezeki kami 

sekeluarga agar selalu di cukupkan  

 Doakan juga buat relasi kami 

sekeluarga dengan Tuhan serta 

sesama agar berjalan dengan baik dan 

membangun hubungan yang intim 

tiap hari  

 

 

Elva (CG Edwin) 

 Doakan buat pekerjaan orang tua  

 Doakan buat kesehatan orang tua  

 Doakan buat study dan kesehatan 

Elva  

Datu (CG Edwin) 

 Bersyukur untuk kasih penyertaan 

Tuhan sampai hari ini 

 Doakan untuk orang tuaku, untuk 

kesehatan dan pekerjaan mereka 

 Doakan untuk abang dan adikku 

dalam study, kesehatan, relasi dengan 

Tuhan dan sesama, juga untuk 

pekerjaan abangku semoga bisa 

membagi waktu dengan bijaksana  

 Doakan untuk studyku agar bisa 

melawan rasa malas  

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

dan sesama  

Pidang (CG Edwin) 

 Bersyukur atas kebaikan Tuhan 

padaku dan keluarga  

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

lewat QT agar aku boleh semakin 

intim dengan Tuhan  

 Doakan untuk persiapan wisudaku 

agar dilancarkan sampai hari H dan 

juga kecukupan rezeki  

 Doakan relasiku dengan sesama  

Roby (CG Edwin)  

 Bersyukur buat kebaikan Tuhan di 

dalam kehidupanku 

 Doakan untuk studyku 

 Doakan untuk kesehatan dan rejeki 

keluarga  

 Doakan untuk pelayananku 

 Doakan untuk semakin kenal Tuhan 

dalam pengalaman sehari hari 

 Doakan untuk relasi dengan teman-

teman bisa jadi berkat 



Anita (CG Edwin) 

 Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan 

berikan setiap hari 

 Doakan untuk berhikmat dengan 

waktu yang ada agar bisa 

memanfaatkan dengan baik 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

dan sesama supaya bisa lebih baik 

Damar (CG Edwin)  

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

selama ini  

 Doakan buat kesehatan keluarga dan 

kerabat  

 Doakan buat kelancaran dalam 

perkuliahan dan pergumulan  

Fidel (CG Edwin)  

 Bersyukur untuk berkat Tuhan yang 

selalu melimpah  

 Doakan untuk studyku agar semester 

ini hasil akhirnya bisa tuntas semua 

dan mendapat nilai yang memuaskan  

 Doakan agar aku bisa mengatur 

keuanganku dengan baik 

 Doakan untuk kesehatan dan 

pekerjaan orang tuaku dan study 

saudara-saudaraku  

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

dan sesama  

Ardo (CG Ifon) 

 Bersyukur untuk penyertaanTuhan 

yang memberikan memberikan nafas 

kehidupan 

 Doakan buat keluarga dimanapun 

mereka berada 

 Doakan buat keluarga dari bapa 

angkat saya 

 Doakan buat orang-orang yang selalu 

membantu saya dalam berbagai hal  

 Doakan buat study saya agar selalu 

lancar dan selalu dibawah naungan 

Tuhan  

Oga (CG Ifon) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

selama satu minggu ini  

 Doakan untuk keluarga  

 Doakan untuk study 

 Doakan untuk adik yang sedang sakit  

 Doakan agar rajin kerja tugas dan 

jangan putus asa  

 Doakan untuk adik yang besok mau 

berangkat dari Kupang ke Jogja  

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

dan sesama  

 Doakan untuk kesehatannya Oga  

 Doakan untuk berkat Tuhan dengan 

finansial yang bisa mencukupi 

kebutuhan setiap hari  

Ani (CG Ifon)  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

buat saya dan keluarga  

 Doakan agar saya cepat sembuh  

 Doakan relasi saya dengan Tuhan 

semoga semakin dekat  

Ida (CG Ifon) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

hari ini  

 Doakan saya supaya tanggal 20 bisa 

ujian dengan baik  

 Doakan keluarga saya dimana pun 

mereka berada  

 Doakan saya agar semakin dekat 

dengan Tuhan  

Laras (CG Oni) 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

supaya jangan malas QT 

 Doakan untuk kesehatan ku agar 

tetap sehat walau banyak tugas  

 Doakan untuk perkuliahanku yang 

sedang padat-padatnya  

 Doakan untuk kedua orang tuaku  

 



Virda (CG Oni)  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

selama kuliah  

 Doakan supaya dapat SMA  

 Doakan untuk orang tua, agar 

berhikmat dalam kesehatan 

Vicky (CG Oni) 

 Doakan untuk kesehatanku dan juga 

keluarga 

 Doakan untuk kelancaran studyku dan 

juga adik-adikku 

 Doakan juga untuk manajemen 

keuangan agar bisa lebih berhemat 

lagi 

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 

supaya benar-benar aku lakukan 

dengan setia  

Dea (CG Oni)  

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan  

 Doakan buat deadline tugas tanggal 

14 Mei dan pengerjaan tugas lainya  

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

dan sekitar 

 Doakan supaya berhikmat 

memanfaatkan waktu dengan baik  

Ria (CG Oni)  

 Bersyukur dengan kembalinya 

saudara kita yang lama hilang  

 Bersyukur ada pribadi yang mau 

memberi hati, waktu dan tenaganya 

untuk melayani di tim inti  

 Doakan biar aku tetap sehat  

 Doakan untuk kesehatan keluarga dan 

orang spesial  

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

dan sesamaku  

 Doakan untukku bisa membagi waktu 

dan menggunakannya dengan baik  

 Doakan untuk studyku biar tetap 

lancar  

Kris (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan selama 

seminggu ini 

 Doakan pelayanan di CG dan ministry 

agar tetap jadi berkat 

 Doakan agar tetap berjuang dengan 

komitmen 

 Doakan relasi dengan Tuhan, orang 

tua, orang sekitar dan orang terdekat 

 Doakan agar berhikmat 

memanajemen waktu dan keuangan 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan 

orang tua 

 Doakan proses study semester ini  

Fanti (CG Yosua) 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

hingga saat ini 

 Bersyukur karena kemarin praktikum 

UAS berjalan lancar 

 Doakan untuk perkuliahanku agar 

tetap semangat  

 Doakan untuk pekerjaan orang tua di 

berkati 

 Doakan untuk keluargaku agar tetap 

sehat 

 Doakan untuk manajemen waktu dan 

keuangan 

 Doakan untuk relasiku bersama Tuhan 

dan orang-orang di sekitar  

 



Shelda (CG Yosua)  

 Bersyukur buat berkat Tuhan dalam 

hidupku  

 Doakan buat kesehatan dan pekerjaan 

orang tua  

 Doakan buat perkuliahanku biar 

lancar  

 Doakan buat kesehatan yang kurang 

baik minggu ini  

 Doakan biar bisa memanagemen 

keuangan serta waktu lebih baik lagi  

 Doakan buat relasi sama Tuhan dan 

sesama lebih baik lagi  

Juan (CG Yosua) 

 Bersyukur karena Tuhan masih 

memberikan nafas kehidupan dan 

berkat tiap hari 

 Doakan kesehatan beberapa minggu 

belakangan ini, biar Tuhan Yesus yang 

memberikan kesembuhan dan 

kekuatan 

 Doakan presentasi akhir praktikum 

dan tugas praktikum serta segala 

tanggungjawab di kampus biar Tuhan 

yang kuatkan dan tuntun 

 Doakan kesehatan bapak, yang sering 

batuk-batuk belakangan ini, biar 

Tuhan berikan kesembuhan  

 Doakan Manajemen uang dan waktu 

agar tidak terbuang sia-sia 

 Doakan Ibu dalam pekerjaan agar 

supaya diberikan kekuatan dan 

kesehatan 

Gio (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat minggu ini 

 Bersyukur atas kesehatan dan berkat 

ke orang tua 

 Doakan agar orang tua selalu diberi 

kesehatan dan berkat melimpah 

 Doakan agar proses perkuliahan bisa 

selesai dengan hasil baik dan lancar 

 Doakan relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

 Doakan agar tetap setia pada 

komitmen yang sudah diambil 

 Doakan manejemen keuangan dan 

waktu 

Shella (CG Yosua)  

 Bersyukur buat Berkat Tuhan, masih 

diberikan nafas hidup 

 Bersyukur bisa melewati responsi 

kimia dengan lancar 

 Doakan buat kesehatanku karena lagi 

sakit kepala, dan kesehatan keluarga 

 Doakan buat pekerjaan orang tua 

diberkati 

 Doakan biar aku bisa menjadi orang 

yang konsisten dalam segala hal 

 Doakan untuk managemen waktu dan 

keuangan 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

lebih intim dan relasi dengan sesama 

lebih baik lagi 

 Doakan untuk setiap pergumulan 

teman-teman di CG dan choir 

Jojo (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk kasih Tuhan sampai 

saat ini, Jo masih bisa merasakan 

banyak berkat dari Tuhan  

 Doakan buat komitmen dan relasi 

dengan Tuhan  

 Doakan buat relasi dengan sesama  

 Doakan perkuliahan semoga diberi 

kekuatan terus untuk semangat dan 

berjuang  

 Doakan manajemen keuangan  

 Doakan manajemen waktu  

 Doakan pelayanan  

 Doakan keluarga dan kesehatan  

 Doakan semoga Jo bisa jadi berkat 

bagi orang lain  

 Doakan cita-cita dan harapan biar 

diberikan yang terbaik oleh 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 untuk setiap relasiku dengan 

Tuhan dan sesama  

Lina (CG Yosua) 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan  

 Doakan agar perkuliahan saya tetap 

lancar  

 Doakan agar saya diberi kesehatan  

 Doakan agar keluarga diberkati  

 Doakan supaya relasi dengan Tuhan 

dan sesama bisa lebih baik lagi  

Levin (CG Alfian)  

 Bersyukur untuk setiap berkat Tuhan 

dalam kehidupan 

 Doakan untuk kelancaran dalam 

perkuliahan agar diberi semangat dan 

kekuatan 

 Doakan buat kesahatan orang tua 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan  

Zico (CG Alfian) 

 Bersyukur karena sampai saat ini 

Tuhan masih menyertai dan 

mencukupkan 

 Doakan buat kesehatan mama karena 

masih sakit  

 Doakan buat study saya  

Gian (CG Alfian) 

 Bersyukur untuk setiap berkat Tuhan 

dalam kehidupan 

 Doakan untuk kelancaran dalam 

perkuliahan 

 Doakan buat kesehatan orang tua 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan  

Adel (CG Alfian) 

 Bersyukur atas berkat-berkat Tuhan 

dalam hidupku sampai hari ini 

 Doakan untuk orang tua dalam 

pekerjaan, kesehatan dan pergumulan 

 Doakan untuk pengerjaan skripsi serta 

dosen pembimbing 1 dan 2 supaya  

bisa membantu dalam proses 

pengerjaan  

 Doakan untuk semangat  dalam 

membangun relasi yang lebih intim 

dengan Tuhan dan berbagi 

semangat/encouragement kepada 

sesama 

 Doakan untuk pelayanan di JOY 

Adhi (CG Alfian) 

 Bersyukur atas berkat Tuhan selama 

satu minggu ini 

 Doakan untuk keluarga dalam 

pekerjaannya dan kesehatan 

 Doakan untuk pengerjaan skripsi 

 Doakan untuk relasi bersama Tuhan 

agar semakin rindu dan juga relasi 

sesama 

 Doakan untuk pelayanan di JOY  

Eka (CG Dwi) 

 Bersyukur untuk semua yang 

diberikan Tuhan  

 Doakan untuk kuliah, kesehatan 

pribadi dan orang tua  

 Doakan agar dapat mengurangi 

kemalasanku  

 Doakan agar dapat menyelesaikan 

tugas-tugas kuliah dengan lancar  

 Doakan agar organisasi berjalan 

dengan baik  

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan, 

keluarga dan teman  

 



Edis (CG Dwi) 

 Bersyukur buat kesehatan sampai hari 

ini  

 Doakan buat tugas-tugas yang belum 

terselesaikan agar cepat selesai  

 Doakan buat pekerjaan orang tua agar 

selalu dilancarkan  

 Doakan buat berhikmat jaga 

kesehatan  

 Doakan agar bisa buat pola tidur yang 

baik 

Rista (CG Dwi) 

 Doakan buat kesehatanku, orang tua 

dan kedua adikku  

 Doakan buat skripsiku, semoga 

semangat dalam mengerjakannya 

 Doakan buat pelayananku untuk terus 

berkomitmen dalam menjalankannya 

Try (CG Dwi) 

 Doakan agar diberi kemampuan kerja 

skripsi 

 Doakan buat pengerjaan video online 

ministry 

 Doakan agar berhikmat dan selalu 

rendah hati 

Angel (CG Dwi)  

 Bersyukur buat tiap penyertaan 

Tuhan sampai saat ini 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan 

biar semakin hari makin rindu kenal 

Tuhan lebih lagi  

 Doakan untuk perlindungan dan 

penyertaan Tuhan selalu pada 

keluarga 

 Doakan untuk perkuliahanku agar 

selalu semangat dan antusias karena 

minggu-minggu ini baru mulai tugas-

tugas akhir dan sebentar lagi UAS  

 Doakan untuk kesehatan dan 

kekuatan buat aku dan keluarga 

dalam tiap kegiatan  

Anggie (CG Dwi)  

 Bersyukur atas berkat dan penyertaan 

Tuhan sepanjang minggu ini  

 Doakan untuk segala komitmen yang 

sudah aku ambil, semoga tetap setia 

menjalankan komitmen tersebut  

 Doakan untuk kuliah agar tetap 

berhikmat mengerjakan tugas-tugas 

dengan baik 

 Doakan untuk pelayananku dan 

relasiku bersama Tuhan 

 Doakan untuk kesehatanku 

 Doakan untuk pekerjaan dan 

kesehatan kedua orang tuaku 

 Doakan agar dapat mengatur waktu 

dan keuangan dengan baik 

Sera (CG Dwi) 

 Doakan buat penyelesaian tugas-

tugas akhir semester ini 

 Doakan buat manajemen waktuku 

 Doakan komitmenku dalam pelayanan 

 Doakan buat adikku yang akan lanjut 

SMA  

 Doakan agar orang tua dan adikku 

selalu sehat  

Rio (CG Master) 

 Doakan agar saya mempersiapkan 

ujian dengan baik  

 Doakan agar bisa berhikmat mengatur 

uang dan mengatur waktu pelayanan 

di CG, ministry dan gereja  

Awi (CG Master) 

 Doakan untuk kesehatan orang tua 

dan keluarga besar di Kalimantan  

 Doakan untuk rencana kedepan 

setelah wisuda  

 Doakan adik yang akan ujian sekolah 

agar Tuhan berikan hikmat saat ujian  

 

 



Julita (CG Master) 

 Bersyukur buat Tuhan Yesus yang baik 

 Doakan untuk kesehatan dan 

pekerjaan orang tua 

 Doakan untuk perkuliahan semoga 

bisa membagi waktu dengan baik 

 Doakan untuk relasi dengan teman-

teman dikampus supaya dapat 

menjadi berkat 

 Doakan untuk Indonesia semoga 

selalu damai dan indah kebersamaan 

selalu terjalin  

Vera (CG Master) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

 Doakan untuk kesehatan, perkerjaan 

orang tua dan kakakku 

 Doakan untuk kesehatan dan studyku 

 Doakan untuk managemen keuangan 

dan waktu  

 

  



Selasa, 14 Mei 2019  

POKOK DOA KHUSUS  

HRD Departement  

 Bersyukur untuk workshop-workshop 

yang sudah diadakan selama bulan 

April dan Mei 

 Doakan untuk persiapan para 

pengajar pelatihan periode 2  

 Doakan supaya para JOYer semakin 

diperlengkapi lewat pelatihan-

pelatihan di JOY 

 Doakan untuk pelatihan calon staff 

yang sedang berlangsung  

Presti_Kadep HRD  

 Doakan untuk adaptasi dengan peran 

yang baru di kuartal 2 ini 

 Doakan supaya bisa manajemen 

kesehatan dan manajemen stres 

dengan baik 

 Doakan supaya saya bisa terus 

mengembangkan diri lewat belajar 

 Doakan supaya saya bisa terus belajar 

rendah hati dan mengandalkan Tuhan 

Gloria_Ass. Staff HRD Departement  

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

dalam kehidupanku dan keluargaku 

 Doakan untuk pekerjaan orang tuaku 

dan saudara-saudaraku agar selalu 

diberkati Tuhan 

 Doakan untuk workshop jumat ini 

agar berjalan dengan baik 

 Doakan untuk semangatku dalam 

belajar agar setiap hari selalu 

termotivasi 

 Doakan agar aku selalu diberikan 

hikmat untuk memutuskan segala 

sesuatu  

 

 

 

  



Rabu, 15 Mei 2019 

POKOK DOA KHUSUS  

Pokok Doa_CMD  

 Bersyukur dapat selesaikan bahan JOY 

spirit, doakan agar desain pdf nya 

segera selesai 

 Doakan untuk persiapan retreat doa 

 Doakan agar ada teman-teman baru 

dari angkatan 2018 

 Doakan agar teman-teman terus 

bertumbuh di dalam Tuhan 

Riana_Kadep CMD  

 Bersyukur sudah beli tiket PP Jogja-

Malang  

 Doakan untuk hikmat dalam 

pelayanan (konseling, mengajar dan 

pendampingan)  

 Doakan untuk orang tua dalam masa 

tua mereka terus hidup dalam iman 

Ria_Calon Staff CMD  

 Doakan agar selalu semangat dan 

berhikmat dalam pelayananku di CMD 

terutama dalam proses coaching dan 

mentoring untuk cellgroup Dwi, Oni 

dan Sandra  

 Doakan agar terus mengandalkan 

Tuhan dalam setiap pergumulanku 

terutama untuk setiap prosesku 

mengalami Kristus setiap hari  

 Doakan agar dimampukan untuk terus 

berhikmat menjaga hati dalam segala 

situasi  

 Doakan untuk pekerjaan Ibuku dan 

kakakku agar menjadi berkat untuk 

orang banyak dan doakan juga untuk 

kesehatan mereka 

 

POKOK DOA LEADERS  

Sandra (CG Leader)  

 Bersyukur buat kasih Tuhan dalam 

satu minggu ini 

 Bersyukur buat ACC laporan hari ini  

 Doakan buat tugas akhir dan 

kelancaran wawancara di RSJ Grhasia  

 Doakan buat kesehatan mama dan 

bapa agar sehat selalu 

 Doakan buat adik cowok yang ikut tes 

biar Tuhan berkati  

Edwin (CG Leader)  

 Bersyukur untuk segala berkat Tuhan  

 Doakan untuk perlindungan dan 

berkat Tuhan bagi saya dan keluarga 

 Doakan untuk kelancaran pekerjaan 

orang tua 

 Doakan buat kelancaran Seminar  

 Doakan buat semangat dalam 

mengerjakan dan mengikuti kuliah 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

dan sesama  

Ifon (CG Leader)  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

hingga saat ini 

 Doakan saya yang sedang sakit agar 

cepat sembuh 

 Doakan keluarga saya biar selalu 

sehat 

 Doakan untuk study saya dan adik-

adik saya biar selalu lancar 

 Doakan biar berkat bagi keluarga 

selalu di cukupkan 

 Doakan untuk relasi saya dengan 

Tuhan tetap terjaga 

Oni (CG Leader)  

 Bersyukur untuk kesehatan papa 

mama sampai saat ini, semoga 

mereka tetap sehat dan kuat dalam 

kegiatan sehari hari  

 Bersyukur untuk kelancaran yudisium 

 Doakan untuk regenerasi CG 

 Doakan untuk kecukupan dana 

wisuda 



Yosua (CG Leader) 

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan 

 Doakan buat study agar bisa 

semangat walaupun sudah menjelang 

UAS dan libur panjang  

 Doakan buat rencana pulang 

 Doakan buat pertumbuhan iman 

anak-anak CG dan regenerasi leader  

Alfian (CG Leader)  

 Bersyukur untuk berkat Tuhan sampai 

saat ini  

 Doakan buat studyku biar semester ini 

dapat berjalan lancar terutama 

persiapan KKN dan kecukupan dana  

 Doakan buat keluarga di Manokwari 

agar selalu sehat dan pekerjaan 

mereka juga selalu diberkati  

 Doakan buat study adikku juga  

 Doakan buat relasiku bersmaa Tuhan 

Dwi (CG Leader) 

 Bersyukur sudah selesai daftar wisuda 

Jumat lalu 

 Doakan kecukupan dana untuk bayar 

keperluan wisuda  

 Doakan supaya aku semangat 

menyelesaikan urusan lainnya terkait 

wisuda, supaya semua bisa selesai 

tepat waktu 

 Doakan buat kesehatan orang tua di 

Curup, supaya selalu sehat dan Tuhan 

berkati mereka dalam aktivitas dan 

pekerjaannya 

 Doakan buat Natalia supaya semangat 

untuk tugas akhirnya 

 Doakan buat Bastian agar tetap 

semangat dalam persiapan UTBK 

gelombang 2 di akhir Mei ini  

 Bersyukur untuk semangat dan 

komitmen anak cellgroup, doakan 

supaya kami tetap semangat 

bertumbuh dan semangat 

menjangkau teman teman baru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kamis, 16 Mei 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Gina_Direktur JOY  

 Bersyukur untuk kesehatan hati dan 

pikiran selama seminggu 

 Doakan hikmat dalam mendampingi 

CG Alfian, CG Ester dan CG Ifon  

 Doakan hikmat mengelola operasional 

dan urusan tanah, yayasan dan 

struktur board  

 Bersyukur urusan dokumen di catatan 

sipil sudah beres, dan doakan urusan 

vitas  

 Doakan untuk pencarian rumah 

buatku dan David nanti tinggal setelah 

menikah  

Management Departement  

 Bersyukur untuk dukungan alumni 

dan pendukung dalam bulan lalu 

 Doakan kesehatan Pak Sugeng agar 

tetap fit 

 Doakan hikmat dalam mengelola 

relasi dengan alumni dan pendukung 

 

 

  



Jumat, 17 Mei 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Mass Meeting Department  

 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  JOYer bisa belajar 

bekerja sama dan mengembangkan 

skill 

 Doakan untuk proses pengerjaan 

editing online ministry, agar bisa 

menjadi berkat dan bisa menjangkau 

lebih banyak anak muda 

 Bersyukur untuk hati teman-teman 

dalam pelayanan 

 Doakan agar para coach dan staf 

pendamping agar diberi hikmat dari 

Tuhan dalam mendampingi 

mahasiswa 

 Bersyukur untuk teman-teman baru 

yang bergabung di ministry 

 Doakan untuk persiapan Mass 

Meeting New Project bulan Juli 

mendatang 

Geti_Ass. Staff MMD  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

dalam setiap hari yang dipercayakan 

buatku  

 Doakan untuk tiga ministry 

(Equipment, Fellowship, Publishing) 

yang kudampingi, semoga bisa 

mendampingi sesuai yang Tuhan 

inginkan 

Agnes_Ass. Staff MMD  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

dan kecukupan selama seminggu 

kemarin  

 Doakan untuk english club yang akan 

berjalan sampai awal bulan depan 

agar teman-teman yang sudah 

mendaftar terus semangat belajar dan 

memahami materi-materi yang 

diberikan  

 Doakan untuk keadaan Palu yang 

sedang musim hujan, beberapa 

tempat terkena musibah banjir 

bandang 

 Doakan untuk kebutuhan keuanganku 

untuk pindah ke Cikarang bulan 

depan, untuk kebutuhan keuangan 

keluarga juga untuk biaya awal kuliah 

dan keperluan lain untuk adekku 

Agung selama beberapa bulan ini agar 

Tuhan cukupkan  

 Doakan untuk proses peralihan dan 

penyelesaian tanggung jawab, 

khususnya ministry Multimedia dan 

MC 

Megan_Karyawan MMD  

 Bersyukur bisa sembuh dari sakit  

 Doakan untuk proses pendaftaran 

lanjut kuliah bulan ini  

 Doakan untuk pendampingan di musik 

ministry dan WL  

 Doakan untuk keluarga di 

Palangkaraya  

  

POKOK DOA LEADERS 

Putri (Equipment)  

 Bersyukur untuk kebaikan Tuhan 

dalam keluargaku 

 Doakan orang tuaku selalu sehat 

 Doakan aku biar berhikmat menjaga 

kesehatan 

 Doakan Fidel dan Yuyun untuk the 

next leader  

 Doakan relasiku bersama Tuhan 

 



Nael (Multimedia) 

 Bersyukur untuk berkat dan 

pertolongan Tuhan Yesus 

 Doakan untuk skripsi, biarlah proses 

pengerjaan dan bimbingan Tuhan 

selalu pimpin dan berkehendak 

 Doakan untuk kesehatan saya dan 

keluarga di Kalimantan 

 Doakan untuk kebutuhan keuangan, 

semoga Tuhan percukupkan  

Natalia (Dance)  

 Doakan biar tekun dan semangat 

dalam menjalankan penelitian 

 Doakan untuk kesehatan keluarga  

Adet (Music)  

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

buat saya dan keluarga 

 Doakan kesehatan dan perkerjaan 

keluargaku 

 Doakan skripsiku biar semuanya 

lancar 

 Doakan manejemen waktu dan 

keuanganku 

 Doakan setiap pergumulanku 

 Doakan relasiku dengan Tuhan, 

keluarga dan orang disekitar 

Wulan (Publishing)  

 Bersyukur untuk berkat Tuhan 

untukku dan keluarga 

 Doakan dalam pengerjaan seminar 

agar Tuhan pimpin 

 Doakan untuk saudaraku yang akan 

tes masuk kuliah semoga diberikan 

hasil terbaik 

 Doakan untuk rencana vision meeting 

Publishing agar dilancarkan 


