
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 untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan buat study agar tetap berjalan dengan lancar 
Doakan untuk keluarga di Papua semoga sehat selalu dalam perlindungan
Tuhan Yesus
Doakan buat manajemen waktu
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan biar semakin intim lagi
Doakan kesehatan saya dan kaka di jakarta semoga sehat selalu dalam
perlindungan Tuhan Yesus

Bersyukur atas tergenapinya doaku mengenai wisuda dan kemarin
prosesnya lancar 
Bersyukur sekali untuk adanya keluarga Agite teman kuliahku yang
memberi rasa bahagia dan damai saat keluargaku tidak hadir di wisudaku 
Bersyukur atas kesehatan yang baik
Bersyukur atas CG Gian dan JOY yang senantiasa mendukungku dan jadi
rumah untukku
Doakan untuk proses pencarian pekerjaan
Doakan agar aku memiliki iman yang besar dan berhikmat mengambil
keputusan untuk masa depan
Doakan agar relasiku dengan Tuhan lebih kuat lagi dan aku bisa selalu
mengandalkan-Nya dalam setiap pergumulan
Doakan kesehatan keluargaku

Bersyukur atas berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini 
Doakan untuk keseharian saya, kuliah saya, semga hikmat Tuhan selalu
menyertai agar saya bisa mengerjakan tugas-tugas kuliah dengan baik
Doakan orang tua saya dan keluarga saya di Sulawesi semga selalu dalam
lindungan kasih Tuhan
Doakan kedepan supaya saya bisa menjadi berkat untuk orang lain

Bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan baik saya maupun
keluarga
Doakan untuk perkuliahan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar
Doakan untuk pekerjaan orang tua biar lancar
Doakan untuk relasi saya dengan orang-orang sekitar biar baik adannya
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Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi saya dan keluarga, selama
masa pandemik ini kami tetap sehat
Doakan agar saya berhikmat dalam mengerjakan tugas akhir saya
Doakan agar saya tidak tenggelam dalam stress 
Doakan agar saya tidak over thinking terhadap masa lalu dan masa depan 
Doakan agar saya dapat berelasi dengan baik dengan Tuhan dan juga orang-
orang disekitar

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk saya dan keluarga
Doakan untuk studi agar tetap lancar 
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan keluarga agar selalu dalam
penyertaan Tuhan 
Doakan untuk relasi saya dengan orang-orang di sekitar saya dan relasi
dengan Tuhan agar tetap terjaga

Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan buat skripsiku biar Tuhan mampukan
Doakan adek ku Nini yang jauh dari rumah biar Tuhan sertai tiap
kegiatannya terus dalam perlindungan Tuhan
Doakan keluarga ku biar kami sehat dan berhikmat juga dalam menjaga
kesehatan kami
Doakan buat study 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 untuk berkat dan setiap peristiwa yang Tuhan ijinkan terjadi
dalam hidupku
Berdoa untuk kesehatan papa dan mama, semoga sukacita selalu di masa
tua mereka
Berdoa untuk relasi antara aku dengan Tuhan, semoga lebih rindu menjalin
relasi yang intim dengan-Nya
Berdoa untuk proses penulisan naskah skripsi dan publikasi jurnal semoga
lancar dan selesai sesuai target
Berdoa untuk kesehatanku semoga lebih stabil dalam menjalani rutinitas
Berdoa untuk kehidupan pelayanan semoga lebih sungguh-sungguh dan
lebih tulus melayani
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Bersyukur untuk berkat dan kemurahan Tuhan sampai hari ini
Doakan agar relasi lebih intim lagi dengan Tuhan
Doakan untuk mama dan 3 kakak di Papua agar selalu sehat, disertai dan
dicukupi 
Doakan agar saya segera pulih dari sakit
Doakan untuk kelancaran lanjut study
Doakan agar lebih berhikmat dalam mengatur waktu dan keuangan
Doakan agar Tuhan selalu mencukupi dalam keuangan

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 Gian agar tetap menjadi persekutuan yang
baik agar anggota persekutuan dapat bertumbuh, berbuah, dan berakar
didalam Kristus
Doakan kesehatan kedua orang tua saya, dalam dunia pekerjaan, serta
kegiatan sehari-hari agar dalam perlindungan Tuhan
Doakan keluarga/saudara yang dekat maupun jauh agar dalam perlindungan
Tuhan 
Doa untuk pendidikan dalam perkuliahan saya, serta kakak-kakak dalam
mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja

Bersyukur atas penyertaan Tuhan selama seminggu ini 
Doakan kesehatan ku, kesehatan ibu dan papa dirumah serta kesehatan nene
yang di Bulagi, dimasa Tuanya
Doakan hati dan pikiranku untuk selalu positif 
Doakan perkuliahan ku, semoga dihindari dari kemalasan
Doakan relasiku sama teman-teman di perkuliahan dan di JOY
Doakan relasiku bersama Tuhan juga 
Doakan semoga aku selalu dikuatkan dalam menjalani hari-hari ku ini
Doakan disetiap hariku bisa dipenuhi dengan sukacita
Doakan setiap rencana ku kedepan, semoga bisa merealisasikan apa yang
direncanakan
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Rabu
29 September 2021

Selasa
28 September 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
ini

HRD



Bersyukur untuk kekuatan dan penghiburan yang Tuhan
berikan lewat qt
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan
Doakan untuk orang tua dalam masa lansia terus hidup
dalam iman

Bersyukur karna 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 terutama di pelayanan Media IG Joy

Bersyukur untuk kesehatan dan kecukupan dari Tuhan
Bersyukur untuk setiap pelatihan calon staff yang sedang
berlangsung
Doakan proses pelatihan calon staff semoga berjalan
dengan baik
Doakan kakak-kakak pengajar agar sehat-sehat
Doakan kesehatan kedua orangtuaku

Doakan hikmat dalam pelayanan
Doakan aku dan semua orang terkasih selalu sehat

Riana_Direktur

Gloria_Staff

Sisilia_ Calon Staff

Oya_Staff
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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 bisa mengatur waktu dengan baik
Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama lebih baik lagi

Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan kebutuhan dana kuliahku agar dicukupkan
Doakan agar tidak malas malasan mengerjakan deadline
Doakan agar berhikmat mengatur waktu dan keuanganku
Doakan relasiku dengan Tuhan agar semakin intim
Doakan pekerjaan orang tuaku agar diberkati dan bisa mencukupi kebutuhan
keluarga
Doakan proses follow-up anak baru di cg agar lebih semangat

Bersyukur untuk berkat dan kebaikan Tuhan, masih disertai dan diberkati Tuhan
dalam segala hal
Doakan untuk penggarapan tugas akhirku dalam bentuk laporan meringkas
praktikum dari semua semester agar dapat diselesaikan sebelum habis bulan
september ini
Doakan untuk manajemen waktu dan pikiran agar bisa lebih terfokuskan untuk
hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari
Doakan untuk relasiku bersama Tuhan dalam bentuk quiet time agar terus
dilakukan sebagai kebutuhan untuk diri yang fana ini

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 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 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
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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
30 September 2021

Jumat
1 Oktober 2021



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

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama seminggu ini
Doakan agar diberikan hikmat dan hati yang mau dibentuk dalam
melayani Tuhan
Doakan untuk kesehatan ku, kak Yesti dan suami, serta bapak dan
mace
Doakan agar teman-teman mahasiswa diberikan pertumbuhan iman

Bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan untuk kesehatan pribadi, orang tua dan adikku
Doakan untuk kerendahan hati dan kesabaran dalam menghadapi
masalah
Doakan untuk relasi dengan Tuhan juga sesama

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

Tinnong_Asisten Staff
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