
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



Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan buat skripsiku biar Tuhan mampukan dan aku juga semangat
mengerjakannya 
Doakan adekku Nini yang jauh dari rumah biar Tuhan sertai tiap
kegiatannya terus dalam perlindungan Tuhan dan apapun yang dia
sedang rencanakan biar terjadi seturut rancangan Tuhan 
Doakan keluargaku biar kami sehat dan berhikmat juga dalam menjaga
kesehatan kami
Doakan buat studi ku dan adek-adek biar kami semangat dan
bertanggung jawab dengan tiap tugas kami
Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama biar terus baik
Doakan biar aku dapat mengatur waktu ku dengan baik

Bersyukur atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini
Doakan untuk kesehatan saya dan kesehatan orang tua di kampung
halaman
Doakan untuk pemuihan Bapak saya
Doakan buat kesehatan teman-teman JOY
Doakan buat rencana saya kedepannya agar selalu dimudahkan

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari 
Doakan untuk setiap rencana saya kedepan mau kerja sambil kuliah
semoga berjalan baik dan setiap keputusan yang saya buat itu
datangnya dari Tuhan 
Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orang tua dan keluarga 
Doakan relasih dengan teman-teman dan Tuhan agar tetap terjaga

Bersyukur untuk segala pemberian dalam hari ini
Doakan untuk orang tua ku agar diberi kesehatan dan kelancaran
dalam melakukan segala pekerjaan
Doakan agar bisa memulai semester baru dengan lancar, penuh
semangat, lebih rajin dan mengurangi kemalasan
Doakan agar semakin bisa menjaga anugerah kesehatan yang diberikan
Doakan agar memiliki buah kesabaran untuk tetap panjang sabar dalam
melakukan segala pekerjaan
Doakan agar dapat tetap teguh dalam pelayanan dan berelasi dengan
Tuhan
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Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan beri
Doakan kesehatan ku, kesehatan ibu dan papa dirumah dan kesehatan
nene yang di Bulagi, dimasa Tuanya  
Doakan hati dan pikiranku untuk selalu positif 
Doakan relasiku sama teman-teman di perkuliahan dan di JOY
Doakan relasiku bersama Tuhan 
Doakan semoga aku selalu dikuatkan dalam menjalani hari-hari ku dan
disetiap hariku bisa dipenuhi dengan sukacita
Doakan setiap rencana ku kedepan, semoga bisa merealisasikan apa
yang direncanakan

Bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan sampe hari ini
Doakan untuk orang tua ku dalam pekerjaan dan kesehatan mereka,
kiranya bisa berhikmat dan menjadi berkat untuk orang banyak
Doakan untuk abang dan adekku yang sedang kuliah sambil kerja
Doakan juga untuk studiku, mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan
lingkungan baru dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan sesama

Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk aku dan
keluargaku di Kalimantan
Doakan untuk kesehatanku saat ini karna sering kurang tidur dan sering
kena hipertensi
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
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Rabu
25 Agustus 2021

Selasa
24 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



Bersyukur untuk penghiburan dan kekuatan yang Tuhan berikan
melalui QT
Doakan untuk aku terus diberi hikmat dalam mengelola stresku
Doakan untuk hikmat dalam pelayananku di JOY
Doakan untuk kesehatanku biar tetap terjaga di tengah
kesibukan.bersyukur urusan di faskes 1 dan 2 bpjs sudah
selesai.doakan untul berobat dan cek lab di faskes 3 minggu depan
Doakan untuk orang tuaku dalam masa tua mereka biar terus hidup
di dalam iman

Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kesehatanku dan keluarga
Doakan untuk pelayanan agar selalu melibatkan Tuhan dan bisa
memberkati orang-orang
Doakan untuk setiap perencanaan setelah selesai dari JOY
Doakan untuk rejeki keluarga agar dicukupkan dan terus
berpengharapan bersama Allah
Doakan agar aku tidak selalu overthinking untuk masa depan
Doakan agar aku dan keluarga selalu diberikan kesehatan
Doakan agar aku dan kakakku tidak sulit mencari vaksin

Bersyukur karena masih dikasih nafas kehidupan oleh Tuhan
sampai saat ini
Doakan agar orang tua dan saudara-saudaraku bisa sehat dan
terhindar dari covid juga berdoa untuk pekerjaan mereka
Doakan agar aku diberikan hikmat dalam pelayananku sebagai
pekerja JOY

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai sekarang
Doakan untuk mama, papa sama kakakku semoga mereka selalu
diberi kesehatan
Doakan semoga aku juga selalu sehat dan berhikmat jaga kesehatan
Doakan relasiku dengan orang tua
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Bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan untuk pengerjaan skripsi, semoga bisa tetap berhikmat
mengerjakan setiap bagiannya
Doakan buat anak-anak CG biar bisa tetap semangat ikut Cell group,
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 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 kesehatan saya dan keluarga agar selalu sehat 
Doakan relasi saya dengan Tuhan agar tetap terjaga melalui QT
Doakan studi saya dan adik Fanti, Sri dan Herni agar selalu lancar
Doakan pekerjaan orang tua agar selalu lancar
Doakan agar berkat selalu dicukupkan

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 biar disemester yang baru ini lebih rajin, semangat buat belajar
lagi
Doakan biar bisa mengatur waktu dan keuangan dengan baik
Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama lebih baik lagi
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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
2 September 2021

Jumat
3 September 2021



Bersyukur untuk setiap kecukupan dan penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan proses adaptasi ku dalam perubahan pelayanan di kuartal ini 
Doakan aku semangat buat belajar
Doakan kesehatan papa, skarang masih rutin kontrol 
Doakan papa berhikmat jaga kesehatannya
Doakan keluarga dan semua orang terkasih selalu sehat

Doakan untuk adaptasi ku di JOY agar pelayananku bisa maksimal
Doakan bapak dan mama karena aku khawatir mereka belum vaksin
Doakan ponakan-ponakanku di Alor yang sudah mulai masuk sekolah semoga
dijauhkan dari covid karena rata-rata masih SD dan belum cukup usia untuk
vaksin

Bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan dalam seminggu ini
Doakan agar aku dan keluarga dimanapun mereka berada bisa menjaga
kesehatan
Doakan agar aku selalu dengar dan patuh sama Tuhan
Doakan agar teman-teman Cg Kris boleh diberikan pertumbuhan iman oleh Tuhan

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

Bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan untuk kesembuhan mama dan adik yang sedang sakit
Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan papa semoga selalu sehat dan lancar
dalam pekerjaannya
Doakan agar aku berhikmat dalam manajemen waktu dan keuangan
Doakan agar selalu sehat dan tetap berhikmat menjaga kesehatan
Doakan untuk relasi dengan Tuhan juga sesama
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Bersyukur sudah vaksin tahap kedua
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