
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 hingga saat ini masih diberikan nafas kehidupan kekuatan dan umur yang
panjang
Doakan untuk usulan skripsi ku biar lebih dipermudah dan dilancarkan
Doakan juga untuk kesehatan seluruh keluarga, orang tua dan saudara ku
Doakan untuk pekerjaan orang tua dan usaha agar selalu dilancarkan
Doakan juga untuk relasiku dengan Tuhan dan teman- teman atau orang-orang di
sekitarku

Bersyukur buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan
Doakan untuk manajemen waktu dan keuangan dengan baik 
Doakan untuk relasi dengan Tuhan lebih intim lagi dan selalu mengandalkan Tuhan
Doakan untuk semangat dan fokus dalam pengerjaan tugas akhir
Doakan untuk pekerjaan orang tua dan kakak selalu menjadi berkat, dan mereka
selalu diberi kesehatan yang baik

Bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan sampai hari ini
Doakan untuk orang tuaku dalam relasi mereka satu sama lain, pekerjaan dan
kesehatan mereka, kiranya bisa berhikmat dan menjadi berkat untuk orang banyak
Doakan untuk abangku yang sedang skripsi dan adik ku yang sedang PKL
Doakan juga untuk studiku, semoga aku bisa beradaptasi dengan lingkungan baru
dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan sesama

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama satu minggu 
Doakan saya yang sekarang lagi UTS biar berjalan lancar
Doakan untuk biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari agar tercukupi
Doakan pekerjaan saya biar tetap semangat dan tekun dalam bekerja 
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan org tua agar diberkati
Doakan relasi saya dengan orang di sekeliling dan relasi dengan Tuhan agar tetap
terjaga
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Bersyukur buat anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan agar aku lebih semangat lagi dalam mengerjakan setiap tugas
Doakan untuk UTS yang sedang berlangsung minggu ini biar Tuhan sertai
Doakan buat pekerjaan orang tua agar di berkati Tuhan dan menjadi berkat
bagi orang-orang sekitar
Doakan buat relasiku dengan Tuhan biar semakin intim lagi

Bersyukur untuk berkat dan kebaikan Tuhan sampai hari ini
Doakan untuk proses hasil interview di kampus tangerang supaya dapat hasil
yang baik dan bisa melanjutkan pada tahap berikutnya
Doakan untuk keluarga di rumah agar selalu sehat

Bersyukur untuk penyertaan dan kemurahan Tuhan sampai dihari ini
Doakan untuk relasi dengan Tuhan lebih intim lagi dan terus percaya pada
Tuhan
Doakan untuk mama dan kakak-kakak di papua agar selalu sehat, disertai dan
dicukupi
Doakan untuk saya segera pulih dari sakit, karena 2 hari ini drop kembali
Doakan agar lancar lanjut sekolah
Doakan agar lebih berhikmat gunakan waktu dan uang
Doakan agar selalu dicukupi keuangan

Bersyukur buat kebaikan Tuhan
Bersyukur untuk setiap orang baik yang Tuhan kirimkan untuk aku
Doakan buat setiap rencana ke depan biar Tuhan mampukan
Doakan buat kesehatan dan pekerjaan orang tua
Doakan buat relasi dengan Tuhan agar lebih dekat dan peka mendengar
suaraNya

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan bunda Maria selamat satu minggu
Doa untuk relasi dengan Tuhan lebih intim lagi dan selalu mengandalkan
Tuhan
Doa kesehatan saya dan keluarga saya di Papua
Doaku agar berhikmat mengatur waktu dan keuangan
Doa pekerjaan orang tua, kaka agar selalu diberkati
Doa untuk skripsi aku semoga berjalan dengan lancar
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Rabu
20 Oktober 2021

Selasa
19 Oktober 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
Doakan kebutuhan SDM untuk proses pelayanan

CMD

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

HRD



Bersyukur untuk ulang tahun mama.doakan agar ortu dalam masa tua terus hidup
dalam iman
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan ,secara khusus untuk persiapan encounter
Doakan untuk kesehatanku di tengah kesibukan tetap terjaga

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 orang tuaku

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

Riana_Direktur
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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 buat persiapan UTS di Minggu depan, biar bisa mempersiapkan diri dengan
baik
Doakan biar aku bisa lebih sabar dan tidak mengeluh melayani teman' CG
Doakan biar bisa mengatur waktu dengan baik
Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama lebih baik lagi

Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan selama seminggu ini
Doakan kebutuhan dana kuliahku agar dicukupkan
Doakan agar berhikmat mengatur waktu dan keuanganku
Doakan relasiku dengan Tuhan agar semakin intim
Doakan pekerjaan orangtuaku agar selalu diberkati
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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
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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 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 dalam pelayanan di media IG dan pembuatan flyer

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 bisa pulang ke Kupang.
Bersyukur karena kepergian nenek bisa buat relasi orang tua n Om Tante
bisa kembali baik. Doakan agar relasi mereka tatap terjalin dengan baik
terus-menerus.
Doakan hikmat dalam pelayanan
Doakan aku dan semua keluarga selalu sehat
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