
Bersyukur untuk dukungan dari
alumni, pendukung. Doakan untuk
hikmat dalam berelasi dengan
alumni dan pendukung
Doakan untuk kebutuhan
keuangan untuk dana operasional
dan dana staf
Doakan untuk pelaksanaan JFM
(Online-offline setiap bulannya)
Doakan untuk proses pelatihan
pekerja baru
Doakan untuk pengurusan
yayasan
Doakan untuk JOYer dalam
berelasi dengan Tuhan
Doakan untuk JSC (JOY Saturday
Club) agar menjadi sarana sharing
is caring 
Doakan agar ada teman-teman
baru yang bergabung di JOY

POKOK DOA 
UMUM



Julita_CG Master
Doakan buat kesehatan
Doakan buat setiap rencana ke depan biar Tuhan ikut campur tangan
Doakan buat relasi dengan Tuhan
Doakan kesehatan dan pekerjaan orang tua
Doakan untuk pekerjaan bang Julis agar selalu di lindungi Tuhan dan Tryaka yang
lagi skripsi biar dia semangat

Shella_CG kris
Bersyukur buat penyertaan Tuhan setiap saat dalam hidupku
Doakan untuk managemen waktu dengan baik
Doakan agar lebih semangat lagi dan dilancarkan dalam pengerjaan tugas akhir 
Doakan untuk pekerjaan kakak dan orang tua agar menjadi berkat buat banyak
orang
Doakan untuk relasi dengan Tuhan selalu intim dan selalu mengandalkan Tuhan
dalam setiap keputusan yang ku buat

Angel_CG Anggie
Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini
Bersyukur sudah sehat sekarang 
Doakan buat skripsiku biar Tuhan mampukan dan aku juga semangat
mengerjakannya karena mandet-mandet 
Doakan papa aku yg lagi sakit matanya biar Tuhan pulihkan 
Doakan adek ku nini yang jauh dari rumah biar Tuhan sertai tiap kegiatannya
terus dalam perlindungan Tuhan
Doakan Nini kakinya yang lagi sakit biar Tuhan pulihkan
Doakan keluargaku biar kami sehat dan berhikmat juga dalam menjaga kesehatan
kami
Doakan buat study ku dan adek-adek biar kami semangat dan bertanggung jawab
dgn tiap tugas kami
Doakan Nini yang sedang UAS biar Tuhan beri hikmat dan kekuatan agar dapat
menyelesaikan dengan baik tiap ujiannya
Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama biar terus baik
Doakan biar aku dapat mengendalikan diri dan mengatur waktu ku dengan baik

Ori_CG Ifon
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk skripsi saya biarlah dimudahkan sama Tuhan
Doakan kesehatan saya dan keluarga biarlah diberikan kesehatan selalu
Doakan buat keluarga selalu diberikan kecukupan
Doakan relasi saya dengan Tuhan agar tetap terjaga lewat QT
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Bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan sampai hari ini
Doakan untuk orang tuaku dalam pekerjaan dan kesehatan mereka, kiranya
bisa berhikmat dan menjadi berkat untuk orang banyak
Doakan untuk abang dan adekku yang sedangkan kuliah sambil kerja
Doakan juga dengan rencanaku untuk kerja sambil kuliah, mudah-mudahan
Tuhan berikan hikmat dalam setiap keputusan yang ku buat

Bersyukur untuk suka cita seminggu belakangan ini
Doakan untuk kedua orang tuaku yang positif covid, agar bisa dipulihkan
secepatnya
Doakan agar aku bisa disiplin akan kesehatan tubuhku
Doakan agar hubunganku dengan Tuhan menjadi jauh lebih intim dari
sebelumnya
Doakan untuk studyku yang sudah mulai memasuki tahap yang lebih sulit
Doakan untuk kesehatan dan finansial keluargaku

Bersyukur untuk wisuda hari ini (28/7) 
Bersyukur bisa menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu
Doakan agar bisa cepat menemukan dan menjalani langkah selanjutnya 
Doakan keluarga di Palangkaraya agar sehat selalu

Bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidupku
Bersyukur karena masih di berikan kesehatan yang baik
Doakan untuk masa PLP ini biar Tuhan yang sertai dan beri kekuatan 
Doakan agar selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal
Doakan untuk setiap tugas yang di kerjakan dapat terselesaikan dengan baik
Doakan untuk manajemen waktu
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan biar semakin intim lagi

Beryukur buat berkat Tuhan sampai saat ini
Doakan buat kesehatanku di sini, semoga tetap dalam keadaan baik
Bersyukur buat proses yudisium,Tuhan sudah lancarkan
Doakan buat pekerjaan orang tua, semoga dilancarkan selalu
Doakan buat relasi dengan sesama terlebih dengan Tuhan semoga tetap
dalam keadaan baik

Datu_CG Shelda

Oliv_CG Gian

Megan_CG Master

Fanti_CG Kris

Nia_CG Shelda
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Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk aku dan
keluargaku di Kalimantan
Doakan untuk pengerjaan skripsi supaya aku bisa tekun dan diberikan
hikmat dalam proses koding
Doakan untuk kesehatan jasmani dan mentalku selama mengerjakan
skripsi
Doakan agar aku bisa memanajemen waktu istirahatku dengan baik
Doakan untuk aku bisa membangun kebiasaan baik berelasi dengan
Tuhan melalui qt

Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan untuk 1 minggu
ini
Bersyukur karena masih diberi kesehatan
Doakan agar saya tidak egois dan lebih memperhatikan pola makan
Doakan agar radang tenggorokan ku bisa sembuh
Doakan agar aku bisa melawan egoku untuk tidak memakan makanan
yang menjadi pantangan 
Doakan buat cuaca di Ambon yang sangat ekstrim perpindahannya

Bersyukur untuk kasih, penyertaan, perlindungan Tuhan dalam hidupku
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua, kiranya selalu sehat
dan pekerjaan selalu diberkati 
Doakan untuk magangku biar hanya Tuhan yang beri hikmat dan
kemampuan 
Doakan untuk studi adik-adik agar mereka selalu semangat belajar
Doakan untuk manajemen waktu dan keuanganku agar lebih berhikmat 
Doakan relasiku dengan Tuhan agar semakin intim dan terus
menjalankan komitmen yang sudah dibuat

Bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan sampai saat ini
Doakan buat bapa dan mama agar selalu di berikan kesehatan dan di
lancarkan berkat mereka oleh Tuhan
Doakan untuk virus corona agar cepat mereda

Erwin_CG Anggi

Ody_CG Gian

Lani_CG Kris

Juan_CG Shelda
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Bersyukur atas kesehatan
Doakan untuk perkuliahan
Doakan aku lagi UAS, semoga bisa mengerjakan soal-soal dengan baik
Doakan kesehatan ku, ibu dan papa dan kesehatan nene yang di
Bulagi, dimasa tuanya
Doakan hati dan pikiranku untuk selalu positif
Doakan relasiku bersama Tuhan, teman-teman di perkuliahan dan di
JOY
Doakan semoga aku selalu dikuatkan dalam menjalani hari-hariku 
Doakan disetiap hariku bisa dipenuhi dengan sukacita
Doakan setiap rencanaku kedepan, semoga bisa merealisasikan apa
yang direncanakan

Bersyukur untuk kasih dan berkat Tuhan dalam hidupku 
Bersyukur untuk beberapa tahap sulit yang sudah dilewati dengan
baik
Doakan orang tuaku semoga tetap sehat dan bahagia di masa tua
Doakan stamina dan kesehatan tubuh dalam proses skripsi
Doakan proses skripsiku semoga bisa berjalan lancar dan selesai
sesuai target

Bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan agar proses skripsi yang sedang dijalani bisa lancar sampai
akhir
Doakan untuk manajemen waktu dan keuanganku agar bisa
mengelola dengan baik
Doakan untuk kesehatan kedua orang tuaku

Bersyukur untuk berkat Tuhan sampai saat ini
Doakan buat kesehatan orang tua dan pekerjaan
Doakan agar covid mereda di sumba 
Doakan agar saya dan teman-teman disni tetap sehat

Puput_CG Anggie 

Ine_CG Gian

Boro_CG Kris

Umbu Awang_CG Shelda
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Bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan selama seminggu ini
Bersyukur atas kecukupan finansial
Berdoa untuk kesehatan orang tua, khususnya mama supaya cepat ada jalan dalam
pemulihannya
Berdoa untuk pekerjaan papa supaya tetap diberi kelancaran
Berdoa untuk adik yang akan memasuki tahun terakhir SMA supaya bisa menentukan
pilihannya dan diberi hikmat dalam menjalani studinya
Doakan agar aku dapat lebih berhikmat dalam melakukan apa yang Tuhan mau dalam
hidupku
Doakan agar aku bisa diterima di salah satu tempat yang sempat ku apply untuk
bekerja 
Doakan agar aku bisa menjaga kestabilan pikiran dan emosi

Semoga cepat diberikan pekerjaan
Doa untuk kesehatan
Doa agar mempunyai kekuatan untuk melawan keinginan daging terus menerus

Beryukur buat berkat Tuhan sampai saat ini masih diberi kesehatan dan bisa
menghirup udara segar
Doakan papa&mama saya diberi kesehatan serta kekuatan 
Doakan agar saya lebih produktif dimasa pandemi ini

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai sekarang ini
Doakan pemerintah serta tenaga medis dalam menghadapi masalah covid-19
Doakan agar keadaan cepat membaik 
Doakan orang yang berulang tahun hari ini maupun yang kemarin
Doakan orang sakit agar Tuhan selalu memberikan kesehatan dan memberkati
obat,makanan dan minuman yang dikonsumsi agar dapat menjadi kekuatan
Doakan persekutuan JOY dan CG agar tetap menjadi persekutuan yang baik dan semua
anggota persekutuan dapat bertumbuh, berbuah, dan berakar didalam Kristus
Doakan kesehatan kedua orang tua dalam dunia pekerjaan serta kegiatan sehari-hari
agar dalam perlindungan Tuhan
Doakan keluarga/saudara yang dekat maupun jauh agar dalam perlindungan Tuhan 
Berdoa untuk pendidikan serta pekerjaan

Bersyukur untuk kesehatan yang telah diberikan Tuhan
Doakan orang tuaku agar selalu sehat dan dilancarkan segala pekerjaannya
Doakan agar aku dan adekku di Jogja selalu sehat dan dilancarkan studinya
Doakan untuk ketenangan jiwa kakak sepupuku yang telah dipanggil Bapa di surga
Doakan untuk seluruh anggota JOY agar selalu sehat dan dilancarkan segala
aktivitasnya

Thalia_CG Gian

Herjun_CG Kris

Dandy_CG Shelda

Titi_CG Gian

Clara_CG Shelda
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Selasa
3 Agustus 2021

Rabu
4 Agustus 2021

Doakan agar teman-teman bersemangat untuk ikut cg
Doakan agar leader dan tim inti tetap semangat memfollow-
up teman-teman baru dan yang sudah lama tidak ikut cg
Doakan untuk staff dalam proses pembuatan bahan cg

CMD

Doakan persiapan pelatihan periode berikutnya
Doakan proses pelatihan staff baru akan berlangsung bulan
juli ini

HRD



Doakan untuk hikmat dalam pelayanan
(konseling,mengajar,memimpin,buat bahan,dll)
Doakan untuk kesehatan di tengah masa pandemi ini,biar diberi
kesehatan
Doakan untuk orang tua di masa tua mereka terus dikuatkan untuk hidup
dalam iman
Doakan untuk hikmat dalam berkomunikasi dengan board

Bersyukur untuk setiap berkat dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu
kemarin
Doakan agar aku dan keluargaku selalu sehat dalam situasi pandemi dan
diberikan daya tahan tubuh yang kuat
Doakan untuk rejeki keluarga senantiasa dicukupkan selalu
Doakan untuk pelayanan di JOY terkhusus di Cell group Anggi dan Cell
Group Gian agar senantiasa diberikan hikmat dan kepekaan dalam
mendampingi mereka
Doakan untuk setiap perencanaan setelah kontrak pelayanan selesai agar
peka dalam tuntunan Tuhan

Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupanku dan keluargaku,
semoga kami tetap sehat, aman dalam lindungan Tuhan
Berdoa agar Tuhan memberikan imun yang kuat agar terhindar dari covid
Doakan untuk pekerjaan orang tua dan saudara-saudaraku serta kuliah &
sekolah adik-adikku agar diberkati oleh Tuhan
Doakan agar pelayananku di JOY bisa menjadi berkat bagi mahasiswa-
mahasiswa

Bersyukur untuk berkat Tuhan dan kesehatan yang masih Tuhan kasih
sampai hari ini
Doakan komunikasi dengan orang tua biar aku sama orang tua bisa saling
mengerti
Doakn buat kesehatan orang tua, sama semoga mereka selalu diberkati

Riana_Direktur

Ria_Staff

 Glo_Staff

Tinnong_Asisten Staff

Rabu
4 Agustus 2021
Pokok Doa Khusus



Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan selama seminggu ini
Doakan agar ada dana untuk nyicil uang kuliah
Doakan agar berhikmat mengatur waktu dan keuanganku
Doakan relasiku dengan Tuhan agar semakin intim
Doakan agar terus berkomitmen dengan Qt
Doakan pekerjaan kedua orang tuaku agar dilancarkan dan
diberkati selalu
Doakan CG kris agar ada orang baru secara khusus dari kampus
Atmajaya

Bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan utk pengerjaan skripsi, semoga bisa tetap berhikmat
mengerjakan setiap bagiannya
Doakan buat anak-anak CG biar bisa tetap semangat ikut Cellgroup,
online maupun offline
Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orang tua, agar Tuhan
selalu menyertai mereka
Doakan agar tetap berhikmat menjaga diri ditengah pandemi, dan
semoga setiap orang-orang dapat berhikmat juga dalam keadaan
yang belum stabil ini
Doakan agar selalu berhikmat menjaga kesehatan
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan biar semakin intim dan tidak
menjadi batu sandungan untuk diriku dan orang di sekitarku

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini 
Doakan studi saya dan adik-adik agar selalu lancar 
Doakan kesehatan saya dan keluarga agar selalu sehat 
Doakan berkat buat keluarga agar selalu dicukupkan 
Doakan relasi saya dengan Tuhan agar tetap terjaga melalui QT

Kris_CG Leader

Anggie_CG Leader

Ifon_CG Leader

Rabu
4 Agustus2021
Pokok Doa Leader



Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan buat pekerjaan dan kesehatan keluarga di Maluku, biar tetap
sehat di masa pandemi ini dan untuk pekerjaannya tetap diberikan
kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan
Doakan agar aku bisa menjaga kesehatanku dengan baik dimasa
pandemi ini
Doakan buat pengerjaan laporan akhir dan persiapan presentasi KKN
biar lancar 
Doakan biar bisa mengatur waktu dan keuangan dengan baik
Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama lebih baik lagi

Bersyukur untuk kebaikan Tuhan masih terus menjaga dan memberi
kesetahan untuk saya
Bersyukur orang tua saya sudah sembuh dari covid dan tes PCR orang
tua saya Puji Tuhan hasilnya sekarang negatif
Doakan untuk kelanjutan sosialisasi kurikulum baru tentang
mekanisme ujian kompre, biar jelas dan saya bisa mempersiapkan diri
untuk ujiannya
Doakan untuk saya yang lagi berjuang bisa quiet time kembali

Shelda_CG Leader

Gian_CG Leader

Rabu
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Bersyukur untuk dukungan dari alumni, pendukung. Doakan
untuk hikmat dalam berelasi dengan alumni dan pendukung
Doakan segala kepengurusan management di JOY, agar bisa
dilakukan dengan baik

Management

Doakan agar pelayanan media JOY dapat menjadi berkat
buat banyak orang
Doakan untuk setiap proses pembuatan konten agar
diberikan hikmat dan kreatifitas

Media

Kamis
5 Agustus 2021

Jumat
6 Agustus 2021



Oya_Staff
Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidupku & keluargaku
Doakan hikmat dalam pelayanan
Doakan semua keluargaku tetap sehat di mana pun mereka berada
Doakan adek ku sedang ikut tes CPNS Hukum & HAM, semoga dia bisa lolos

Sisilia_Calon Staff
Doakan orang tua semoga sehat-sehat (bapak darah Tinggi dan mama sakit
pinggang)
Doakan kakakku yang ke 3 akan melakukan ujian dinas akhir bulan ini
semoga dilancarkan
Doakan ponakan-ponakanku yang sekarang masih abelajar dari rumah
karena ada temannya yang tertular covid
Doakan proses pelatihan calon Staf semoga berjalan dengan baik
Doakan hikmat untuk memanage waktu dan keuangan
Doakan kesehatanku

Roby_Karyawan Management
Bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan lewat kesehatan dan bisa
melakukan tiap tugas yang ada
Doakan untuk kesehatan orang tua dan adek-adek disana semoga
terlindung dari corona
Doakan untuk rejeki orang tua supaya tercukupi setiap kebutuhan
terutama pembayaran kuliah adek
Doakan untuk semakin membangun Relasi yang intim dengan Tuhan
Doakan untuk pelayanan di manajemen supaya berhikmat melakukan
pekerjaan dengan baik
Doakan untuk proses pencarian pekerjaan supaya Tuhan berikan yang
sesuai dengan passionku dan aku gak kehilangan harapan

Geti_Staff
Bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidupku
Doakan agar aku, orang tua di Mamuju dan kuluarga kak Yesti diberikan
kesehatan
Doakan agar aku diberikan hikmat dalam melayani Tuhan
Doakan agar tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal

Jumat
6 Agustus 2021
Pokok Doa Khusus


