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POKOK DOA UMUM JOY 
 

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

dari alumni, joyer mahasiswa dan pendukung serta doakan agar semakin banyak alumni yang bisa 

terlibat mendukung persekutuan JOY, juga doakan untuk kecukupan dana staf dan operasional 

bulan ini. 
 

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

dengan alumni semakin baik, serta doakan agar Tuhan memberikan hikmat dan komunikasi yang 

baik di antara Board. 
 

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

4.  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. 

5.  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. 
 

6.  Doakan untuk perencanaan dan implementasi MMNP (MM NEW PROJECT) setiap PIC bisa 

menjalankan sesuai timeline. 

7.  Doakan workshop yang diadakan di JOY dan pelatihan di JOY, serta Doakan untuk persiapan 

pengajar dan teman-teman semangat untuk belajar. 
 

 

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

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

9.   Doakan agar bisa menentukan waktu yang tepat untuk encounter. 
 

10.  Doakan setiap proses kepengurusan tanah dan yayasan.  
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Senin, 17 Juni 2019 
 

POKOK DOA JOYERS  

 

Anggy (CG Edwin) 

 Bersyukur atas kebaikan Tuhan buat 
kehidupan kami sekeluarga selama ini 

 Doakan buat kelancaran pekerjaan orang 
tua agar selalu diberkati dan diberikan 
rezeki yang cukup 

 Doakan juga buat kami sekeluarga agar 
selalu sehat, baik jasmani dan rohani, dan 
dihindarkan dari segala marabahaya serta 
malapetaka 

 Doakan buat kami sekeluarga agar selalu 
membangun hubungan yang intim 
dengan Tuhan serta relasi yang baik 
dengan orang-orang sekitar 

 Doakan buat kami sekeluarga agar selalu 
semangat dalam menempuh pendidikan, 
pekerjaan, dan pelayanan kami dan juga 
bisa memberikan yang terbaik 
semaksimal kami tanpa ada rasa malas-
malasan 

Anita (CG Edwin) 

 Bersyukur untuk kasih Tuhan setiap 
harinya 

 Doakan untuk kesehatan keluarga, 
karena banyak yang sedang flu 

 Doakan untuk lebih semangat dalam 
studi supaya dapat mengejar dan 
menyelesaikan target 

 Doakan supaya dapat lebih mengontrol 
pikiran 

 Doakan untuk lebih berhikmat membagi 
waktu dan menjaga kesehatan 

 Doakan untuk relasi pribadi dengan 
Tuhan 

Natako (CG Edwin)  

 Bersyukur buat kebaikan dan penyertaan 
Tuhan buat hidupku.  

 Doakan untuk kelancaran UAS  dan 
laporan-laporannya dapat dirampung 
tanggal 20 Juni. 

 Doakan untuk kesehatan dan semoga jari 
telunjuk bisa cepat membaik dan bisa 
main basket lagi  

 Doakan untuk keluarga kesehatan, 
keuangan, relasi dengan Tuhan dan 
sesama agar tetap baik dan menjadi 
berkat bagi sesama  

 Doakan juga buat kakak perempuan saya, 
agar dapat diberi momongan secepatnya 

 Doakan untuk lebih berhikmat dalam 
membagi waktu, keuangan, dan menjaga 
kesehatan, serta dapat memberikan 
pioritas-prioritas dalam hidup 

 Doakan untuk lebih peka terhadapan diri 
sendiri dan sesama  

 Doakan untuk relasi pribadi dengan 
Tuhan serta sesama 

Novita(CG Edwin) 

 Bersyukur atas kebaikan yang diberikan 
Tuhan atas kesehatan keluaraga dan saya 
sendiri sampai saat ini 

 Doakan buat kelancaran selama UAS 1 
minggu ini 

 Doakan untuk studiku dan adik-adik ku 
 Doakan untuk kesehatan keluargaku 

terutama kedua orang tuaku 
 Doakan buat relasiku dengan Tuhan dan 

sesama 

Roby (CG Edwin) 

 Bersyukur buat semua kebaikan Tuhan  
 Doakan untuk semakin mencintai Yesus 

dan semakin tahu tujuan hidupku 
 Doakan untuk bisa jadi berkat buat orang 

lain 
 Doakan dalam perjuangan melawan 

dosa-dosa favorit  
 Doakan untuk studi  
 Doakan untuk kesehatan orang tua 

terkhusus mama yang sedang sakit 
 Doakan rejeki orangtua agar lancar, 

karena lagi banyak pengeluaran  
 Doakan studi adik-adik dan kesehatan 

mereka 

Nia (CG Edwin) 

 Bersyukur buat semua berkat Tuhan 
sampai saat ini 

 Doakan buat persiapan UAS 
 Doakan buat kesehatan orang tua, dan 

adik-adik semoga sehat selalu 
 Doakan buat orang tua dalam 

pekerjaannya, semoga dilancarkan selalu 
 Doakan buat relasi ku dengan sesama 

terlebih dengan Tuhan 

Dino (CG Ifon) 

 Doakan saya dan  keluarga saya serta 
saudara/i semua biar tetap sehat 

 Doakan buat studi saya dan adik-adik 
saya. 

 Doakan buat saya yang besok mau 
pulang ke Jogja biar tuhan melindungi 
sampai tujuan. 
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 Doakan buat keluarga saya familia Fresco 
biar tetap semangat selama kuliah di 
Jogja, dan tetap bersatu dalam dalam 
Kristus. 

Ani  (CG Ifon)  

 Bersyukur buat kasih Tuhan selama  
minggu ini  buat  saya  dan  keluarga   

 Berdoa  buat  kelancaran kuliah saya, 
semoga  dijauhkan dari rasa  malas  yang 
berlebihan 

 Berdoa buat   orang  tua  saya semoga  
selalu  ada dalam lindungan Tuhan.  

 Berdoa  buat  adik  Ance yang akan kuliah 
dan  adik Ami  yang  mau masuk  SMA 
semoga  Tuhan mencukupkan biaya  yang  
dibutuhkan. 

Rino(CG Ifon) 

 Doakan buat keluarga  
 Doa buat kesehatan saya. 
 Doa buat adek saya besok ujian 

pendadarannya di Timor Leste. 

Oga (Cg Ifon) 

 Bersyukur untuk perlindungan Tuhan 
selama satu minggu 

 Berdoa untuk keluarga semoga selalu dlm 
lindungan Tuhan. 

 Berdoa untuk adik inyo akan datang dari 
jepara untuk kuliah. 

 Berdoa untuk adik mita yg akan dengar 
pengumuman tanggal 9 juli nanti. 

 Berdoa untuk finansial kami setiap hari 
semoga selalu tercukupi. 

Ajuvi (CG Ifon) 

 Doa untuk keluar saya 
 Doa untuk Kesehatan 
 Saya. 
 Doa untuk ujian UAS besok Hari senin 

sampai srlesai 

Mitha (CG ifon) 

 Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan 
 Doakan untuk keluarga agar selalu dalam 

lindungan Tuhan 
 Berdoa untuk pengumuman hasil tes di 

UGM tanggal 9 Juli 

Ardo (CG ifon)  

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan  selama 
ini 

 Berdoa buat persiapa ujian bulan Juli 
 Berdoa buat keluarga biar selalu dalam 

lindungan Tuhan 

 

 

Elfin (CG Sandra) 

 Bersyukur buat kasih Tuhan selama 
seminggu 

 Berdoa buat kuliah hari senin yang sudah 
mulai biar semangat 

 Berdoa buat opa yang sedang sakit 

Mesak (CG Sandra) 

 Bersyukur buat kasih Tuhan Yesus 
 Berdoa buat kesehatan mama dan bapak 

di Kupang 
 Berdoa buat kuliah yang mulai Senin biar 

lebih rajin 

Yuyun (CG Sandra) 

 Bersyukur buat kasih Tuhan 
 Berdoa buat kesehatan mama dan bapak 

dan keluarga doakan buat kebutuhan 
keuangan 

Shella (CG Yosua) 

 Bersyukur buat nafas hidup yang masih 
Tuhan berikan 

 Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan 
masih berikan buat saya dan keluarga 

 Doakan buat keluarga sahabat saya agar 
diberikan penghiburan karena hari 
minggu kemarin sahabat saya dipanggil 
Tuhan 

 Doakan buat nilai semester ini agar 
hasilnya memuaskan 

 Doakan buat persiapan Ekskursi 24 Juni 
nanti ke Bali agar Tuhan lancarkan dalam 
kebutuhan dana dan keselamatan dalam 
perjalanan 

 Doakan agar hubungan saya sama Tuhan 
lebih baik lagi dan relasi dengan sesama 

 Doakan untuk persiapan pelayanan PNW 
jumat ini dan juga persiapan Choir di 
berkati 

 Doakan untuk setiap pergumulan teman-
teman CG 

Gio (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat Tuhan seminggu 
ini 

 Doakan untuk kesehatan diriku dan 
orang tua 

 Doakan untuk pekerjaan orang tua, 
selalu diberkati dan bisa menjadi berkat 

 Doakan untuk proses pembuatan tugas 
akhir, dilancarkan dan tetap semangat 
sampai akhir 

 Doakan untuk komitmen yang sudah 
diambil agar tetap setia sampai akhir 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan 
sesama 
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Felli (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat Tuhan dalam 
minggu ini. 

 Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 
orang tua. 

 Doakan untuk kesehatanku semoga lebih 
berhikmat lagi buat jaga kesehatan. 

 Doakan untuk pengerjaan skripsiku dan 
proses dalam bimbingan semoga 
dilancarkan. 

 Doakan juga untuk  kesiapan ujian 
sertifikasi semoga lancar dan doakan juga 
untuk kelancaran pembuatan project 
UAS. 

Lina (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 
Tuhan selama seminggu ini 

 Doakan agar bisa mengikuti masa  UAS 
dengan lancar 

 Doakan agar berhikmat mengatur waktu 
dan keuangan 

 Doakan saya agar bisa jadi berkat buat 
orang di sekitar 

 Doakan agar orangtua dan keluarga 
diberi kesehatan yang baik 

Kris (CG Yosua) 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 
Tuhan selama seminggu ini 

 Doakan dalam masa UAS agar lebih 
berhikmat untuk belajar 

 Doakan agar berhikmat mengatur waktu 
dan keuangan 

 Doakan pelayananku di CG maupun di 
ministry agar jadi berkat buat teman-
teman 

 Doakan agar terus berjuang dengan 
komitmenku 

Juan (CG Yosua) 

 Bersyukur atas berkat Tuhan sehingga 
boleh diberikan kesempatan beraktifitas 
dalam usbu ini 

 Bersyukur karena boleh dipulihkan dari 
sakit beberapa waktu lalu 

 Doakan dalam persiapan mengikuti kuliah 
lapangan 1, agar dipersiapkan sebaik 
mungkin, juga semangat dalam belajar 

 Doakan hasil semester 4 ini agar sesuai 
dengan kehendak Tuhan saja 

 Doakan pekerjaan kedua orangtuaku agar 
dilimpahkan berkat selalu, khususnya 
bagi persiapan dana kakaku untuk 
Semester ini agar dicukupkan segalanya 

 Doakan relasi dengan Tuhan terutama 
dalam Quiet time, juga sesama 

Gab (CG Ester) 

 Bersyukur untuk berikan dan penyertaan 
Tuhan. 

 Doakan agar ku tetap sehat. 
 Doakan agar semester ini kuliahku 

memenuhi target. 
 Doakan agar Gabriella di beri hikmah 

lebih dlm setiap prosesnya. 
 Doakan pelayananku. 

Dian (CG Ester) 

 Doakan kesehatan aku dan orang tua 
 Doakan studiku 

Awi  (CG Master) 

 Bersyukur untuk kesempatan melayani di 
JFM Minggu ini 

 Berdoa untuk kesehatan keluarga di 
Kalimantan 

 Doakan kecukupan dana untuk adik 
kembali ke Semarang 

 Doakan relasi saya pribadi dengan Tuhan, 
agar bisa terus bertumbuh dalam quiet 
time dan waktu penyembahan 

Julita  (CG Master) 

 Bersyukur buat Berkat Tuhan Yesus 
 Bersyukur karena bisa merasakan Kasih 

Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja 
begitu nyata 

 Doakan buat ujian UAS minggu depan 
semoga lancar dan tidak malas belajar 

 Doakan buat berhikmat menjaga nafsu 
dunia keinginan daging 

 Doakan buat Relasi dengan Tuhan biar 
semakin akrab 

Rio (CG Master) 

 Berdoa agar saya mempersiapkan ujian 
dengan baik  

 Berdoa agar bisa berhikmat mengatur 
uang dan mengatur waktu pelayanan di 
CG, ministry dan Gereja dengan baik 

Vera (CG Master) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 
 Doakan untuk persiapan ujian UAS 
 Doakan perkerjaan dan kesehatan ortu 

serta kakak 

Megan (CG Master) 

 Bersyukur buat kesehatan dan 
kecukupan sampai bulan ini 

 Doakan untuk berhikmat menjaga emosi 
pribadi 

 Doakan untuk keluarga di Palangkaraya
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Selasa, 18 Juni 2019 
 

POKOK DOA KHUSUS  

HRD Departement 

  Bersyukur untuk workshop-workshop 

yang sudah diadakan selama bulan 

April dan Mei 
  Doakan supaya para JOYer semakin 

diperlengkapi lewat pelatihan- 

pelatihan di JOY 

  Doakan untuk pelatihan calon staff 

yang sedang berlangsung.
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Rabu, 19 Juni 2019 

POKOK DOA KHUSUS  

 

Pokok Doa_CMD 

 Doakan untuk Cell Group terus dipakai 

menjadi tempat di mana anggota 

mengalami Kristus 

 Doakan semangat penjangkauan 
 

 
POKOK DOA LEADERS  

Edwin (CG Leader) 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan dalam 

hidup saya 

 Doakan buat perlindungan selalu buat 

saya dan keluarga 

 Doakan buat UAS biar bisa lancar 

segala proses pengerjaan dan 

mendapat hasil yang memuaskan 

 Doakan buat pengerjaan seminar , biar 

lancar dan selesai sebelum 29 Juni 

 Doakan buat relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

 

Ifon (CG Leader) 

 Bersyukur untuk pertambahan umur 1 

tahun ini biar lebih dewasa dan relasi 

saya dengan Tuhan terus terjaga 

 Berdoa untuk kelancaran studia saya 

dan adik-adik saya biar selalu lancar 

 Doakan untuk kesehatan saya dan 

keluarga agar selalu sehat 

 Doakan untuk teman-teman CG yang 

lagi liburan biar tetap semangat QT 

 Doakan biar berkat untuk keluarga 

selalu dicukupkan 

Sandra (CG Leader) 

 Bersyukur buat tugas akhir yang sudah 

di ACC 

 Berdoa buat persiapan pendadaran 

 Berdoa buat keluarga yang berduka 

biar diberi penghiburan 

Yosua (CG leader) 

 Bersyukur buat pernyertaan Tuhan 

 Doakan proses UAS semoga diberi 

hikmat buat mau belajar dan 

mengerjakan soal dengan baik 

 Doakan rencana pulang batam 27 juni 

 Doakan buat relasi saya dengan Tuhan 

supaya lebih intim lagi 

 Doakan buat pertumbuhan iman anak 

CG 

Ester (CG Leader)  

 Bersyukur untuk berkat selama ini  

 Bersyukur untuk bisa pendadaran 

 Doakan untuk orang tuaku dalam 

kesehatan dan dalam pekerjaan biar 

dilindungi Tuhan  

 Doakan untuk adikku Yuli dimanapun 

dia ditempat biar Tuhan yang tentukan 

untuk kuliah dimana



7 

 

Kamis, 20 Juni 2019 
 

POKOK DOA KHUSUS 

Gina_Direktur JOY 

 Bersyukur untuk kesempatan  

one to one bisa saling belajar 

 Doakan hikmat dalam mendampingi 

CG Alfian & CG Ester & CG Ifon 

 Doakan hikmat mengelola operasional  

dan urusan tanah dan yayasan agar sabar 

 Dersyukur urusan dokumen di catatan  

sipil sudah beres. Doakan urusan vitas  

dan visa ke Korea. 

 Doakan rencana pindahan  

rumah supaya berjalan lancar. 
 

Management Departement 
 

 Bersyukur untuk dukungan alumni 

dan pendukung dalam bulan lalu 

 Doakan kesehatan Pak Sugeng agar 

tetap fit. 

 Doakan hikmat bagi Wuri dan Igin 

dalam mengelola keuangan 
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Jumat, 21 Juni 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 

 

POKOK DOA LEADERS  

Putri (Equipment) 

 Bersyukur untuk kebaikan Tuhan 

 Bersyukur untuk kasih yang aku 

rasakan di keluargaku 

 Doakan agar aku berhikmat menjaga 

kesehatan 

 Doakan Aldits bisa berhikmat 

mengerjakan tugasnya buat UAS 

 Doakan untuk regenerasi anggota dan 

Leader di Equipment ministry 

 Doakan relasiku bersama Tuhan 

Oya (Choir) 

 Bersyukur buat kasih Tuhan Yesus 

selama seminggu 

 Berdoa buat keluarga yang berduka 

 Berdoa buat kesehatan mama dan 

bapa 

 Berdoa buat pelayanan hari Jumat 

Nael (Multimedia) 

 Bersyukur untuk berkat dan 

pertolongan Tuhan Yesus setiap hari 

 Doakan untuk kesehatan saya dan 

keluarga di Kalimantan 

 Doakan untuk pengerjaan skripsi, 

doakan biar tidak mudah menyerah dan 

tidak bermalasan mencari referensi 

 Doakan semoga selalu diberikan hikmat 

mengatur kesehatan, waktu, dan 

keuangan 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

Yesus setiap hari melalui saat teduh, 

semoga bisa menjadikan itu sebagai 

landasan menjalani hari dan berjuang 

tidak bolong 

 Doakan semoga bisa saya bisa menjadi 

berkat dimanapun saya berada 

Adet (Music) 

 Bersyukur buat berkat dan penyertahan 

Tuhan kepadaku dan keluarga 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan 

keluarga 

 Doakan orang tuaku dimana kebunnya 

dikontrak oleh perusahaan semoga dia 

mempergunakan dananya dengan baik  

 Doakan skripsiku biar bulan ini selesai 

 Doakan setiap pergumulanku supaya 

dapat pencerahan 

 Doakan relasiku dengan Tuhan, 

keluarga dan orang disekitar 

 Doakan adekku yang mulai masuk SMK 

dipekanbaru semoga diterima dan bisa 

mengikuti semua peraturan dan 

persyaratan disana 

 Doakan teman-teman di ministry 

maupun di CG supaya tetap ikut terlibat 

dalam melayani Tuhan 

Wulan (Publishing) 

 Bersyukur berkat Tuhan untukku, 

keluargaku, dan orang-orang yang 

kukasihi 

 Doakan untuk penyusunan proposal 

seminar dan KKN 
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 Doakan setiap pergumulanku dan 

orang di sekitarku 

.


