
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 Berkat dan penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini
Doakan buat penyelesaian revisi proposal saya dan perijinan penelitian saya
Berdoa buat pelayanan saya agar terus semangat dan diberikan kesehatan yang
terbaik

Bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi saya dan keluarga saya, selama masa pandemi
ini selalu dalam lindungan Tuhan.
Doakan supaya saya semangat selalu dalam kuliah
Doakan supaya saya dapat berelasi dengan baik dengan Tuhan dan dapat menjadi
berkat untuk orang-orang sekitar sekitar saya.

Bersyukur buat anugerah Tuhan sepanjang Minggu ini
Bersyukur buat orang baik yang Tuhan kirimkan untuk aku
Doakan buat setiap rencana ke depan biar Tuhan pimpin
Doakan agar aku berhikmat menggunakan waktu dengan baik
Doakan buat kesehatan dan pekerjaan orang tua

Bersyukur buat penyertaan Tuhan setiap saat dalam hidupku
Doakan untuk managemen waktu dengan baik
Doakan relasi dengan Tuhan selalu intim dan selalu mengandalkan Tuhan
Doakan untuk pekerjaan orang tua dan kakak selalu menjadi berkat
Doakan untuk kesehatan aku dan keluarga

Bersyukur untuk kecukupan dan pernyertaaan Tuhan selama seminggu ini
Doakan untuk kestabilan finansial keluarga dan kebutuhan dana kuliahku agar
dicukupkan
Doakan agar diberi hati yang tidak bersungut-sungut ketika diberi tugas banyak dan
hikmat untuk dapat menyelesaikan tugas kuliah
Doakan relasiku dengan Tuhan agar semakin intim
Doakan pekerjaan orangtuaku agar selalu diberkati
Doakan untuk pemulihan tulang pahaku agar cepat tersambung dan pulih
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Bersyukur untuk berkat dan kemurahan Tuhan sampai dihari ini
Doakan mama dan kakak-kakak di papua agar selalu sehat, dicukupi, dan
disertai
Doakan agar lancar lanjut studi
Doakan relasiku dengan Tuhan lebih intim lagi
Doakan untuk saya segera pulih
Doakan untuk berhikmat gunakan waktu dan uang
Doakan agar keuangan selalu dicukupi

Bersyukur untuk kecukupan dan kesehatan sampai hari ini
Doakan untuk proses rekrutmen di kampus Joggja yang memakan waktu dan
tenaga yang cukup banyak
Doakan untuk kepastian rekrutmen lanjutan kampus di Tangerang agar bisa
terima kepastian secepatnya
Doakan untuk orang tua di Palangkaraya agar sehat selalu

Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan buat UKCG yang akan dilaksanakan hari Jumat, biar Tuhan yang
menolong dan mampukan
Doakan agar tetap semangat dalam perkuliahan serta semangat mengerjakan
tugas-tugas yang ada
Doakan buat pekerjaan orang tua agar di berkati dan menjadi berkat bagi
orang-orang sekitar
Doakan buat relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi

Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi saya dan keluarga, selama
masa pandemik ini kami tetap sehat
Bersyukur untuk overthingkin aku sudah mulai berkurang
Doakan agar saya berhikmat dalam mengerjakan tugas akhir saya
Doakan agar saya dapat berelasi dengan baik dengan Tuhan dan juga orang-
orang disekitar
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Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan kesehatan ku dan keluarga agar selalu baik dan sehat
Doakan untuk pekerjaan orang tua diberkati dan selalu jadi berkat
Doakan untuk studiku dan adik-adik agar kami selalu semangat belajar
Doakan menejemen waktu dan keuangan ku agar lebih berhikmat
Doakan relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi

Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini
Bersyukur untuk ujian kompetensiku sabtu 30 Oktober lalu 
Doakan untuk tugas akhirku biar Tuhan mampukan
Doakan adikku Jerry yang sedang kerja lapangan biar Tuhan sertai tiap
kegiatannya terus dalam perlindungan Tuhan
Doakan keluargaku agar sehat dan berhikmat juga dalam menjaga kesehatan 
Doakan buat studiku dan adik-adik agarkami semangat dan bertanggungjawab
dalam setiap tugas kami
Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama agar terjalin dengan baik
Doakan aku dapat mengatur waktuku dengan baik

Bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan lewat kesehatan dan bisa
melakukan tiap tugas yg ada
Doakan untuk kesehatan orangtua dan adik-adik di Lampung semoga
terlindung dari corona
Doakan untuk rejeki orangtua supaya tercukupi setiap kebutuhan
Doakan untuk semakin membangun Relasi yang intim dengan Tuhan
Doakan untuk pekerjaan supaya berhikmat melakukan pekerjaan dengan baik,
semangat, dan depat bertemu dengan teman-teman yang berdampak positif
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Rabu
3 november 2021

Selasa
2 november 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
Doakan proses pengenalan teman-teman baru melalui New
Community

CMD

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

HRD



Doakan untuk hikmat dalam pelayanan.
Doakan untuk kesehatan jadwal.cek up.minggu depan
Doakan untuk orang tua dalam.masa.lansia,terus hidup.dalam.imam

Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan
Doakan agar diberikan hikmat dan kepekaan dalam
melayani Tuhan
Doakan agar keluarga selalu diberikan kesehatan
Doakan agar JOYer terus diberikan pertumbuhan iman oleh Tuhan

Bersyukur buat kecukupan yang Tuhan berikan
Bersyukur untuk penambahan usiaku
Bersyukur untuk penyertaan dan hikmat yang Tuhan beri dalam melayani JOYers
Doakan relasiku dengan Tuhan lewat QT dan Bible study
Doakan bisa memanjemen waktu dengan baik agar relasiku dengan teman-teman
non JOYers tetap baik
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Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan agar tidak malas-malasan kerjakan deadline
Doakan agar berhikmat mengatur waktu dan keuanganku
Doakan relasiku dengan Tuhan agar semakin intim
Doakan pekerjaan orangtuaku agar selalu diberkati

Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan buat pekerjaan dan kesehatan keluarga di Maluku di masa pandemi
Doakan pekerjaan orangtua tetap diberikan kekuatan untuk menghadapi segala
kesulitan
Doakan agar aku bisa menjaga kesehatanku dengan baik dimasa pandemi
Doakan biar aku bisa lebih sabar dan tidak mengeluh melayani teman-teman di CG
Doakan biar bisa mengatur waktu dengan baik
Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama lebih baik lagi

Bersyukur atas berkat pnyertaan 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 utk pekerjaan dan kesehatan orangtua 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
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Bersyukur karna masih dikasih nafas kehidupan oleh Tuhan sampai saat
ini
Doakan agar orang tua dan saudara2ku bisa sehat dan terhindar dari
covid juga berdoa untuk pekerjaan mereka
Doakan agar aku diberikan hikmat dalam pelayananku dibagian media
saat ini

Bersyukur buat kasih Tuhan yang terus ku terima hingga detik ini.
Doakan hikmat dalam pelayanan
Doakan untuk kesehatan, sampai sekarang masih batuk. Doakan biar
segera pulih, dan aku juga berhikmat jaga makan
Doakan semua keluarga dan orang-orang terkasih selalu sehat.

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 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
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