
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 atas penyertaan Tuhan
Bersyukur atas waktu dan kesempatan yang masih diberikan kepada saya sehingga
bisa bertemu dengan keluarga besar saya di Poso
Doakan untuk keluarga besar saya, beberapa hari lalu dirundung duka, semoga kami
selalu dikuatkan oleh Tuhan.
Doakan keseharian saya dan keluarga dirumah, semoga selalu dalam berkat
pemeliharaan Tuhan.

Bersyukur untuk kesehatan dan kecukupan sampai saat ini
Doakan untuk bisa peka dengan mau Tuhan dalam hidupku untuk langkah besar
maupun kecil
Doakan untuk keluarga di Palangkaraya agar sehat selalu

Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk tugas akhirku biar Tuhan mampukan
Doakan adek ku Jerry yang sedang kerja lapangan dan sedang sakit biar Tuhan sertai
tiap kegiatannya dan dipulihkan 
Doakan buat pekerjaan orangtua biar Tuhan sertai
Doakan keluarga ku biar kami sehat dan berhikmat juga dalam menjaga kesehatan
kami
Doakan buat studi ku dan adik-adik 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 buat kebaikan Tuhan dalam hidupku
Doakan buat setiap rencana ke depan biar Tuhan yang boleh tuntun
Doakan agar aku selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal

Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi saya dan keluarga, selama masa
pandemi ini kami tetap sehat
Doakan agar saya berhikmat dalam mengerjakan tugas akhir saya 
Doakan agar saya dapat berelasi dengan baik dengan Tuhan dan juga orang-orang di
sekitar
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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



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

Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan buat keluarga yang di Maluku agar diberikan kesehatan
Doakan keluarga di Maluku agar berhikmat menghadapi kesulitan dalam pekerjaan
Doakan agar aku bisa menjaga kesehatan di masa pandemi
Doakan agar aku bisa mencari judul proposal sesuai dengan kemampuanku
Doakan proses pengerjaan proyek komputer akuntasi agar terhindar dari kemalasan
untuk bisa segera selesai sesuai deadline
Doakan agar bisa mengatur waktu dengan baik
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan sesama agar lebih baik
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Doakan untuk hikmat dalam pelayanan (konseling,pendampingan, dll)
Doakan untuk hikmat persiapan rapat kuartal
Doakan untuk kesehatan untuk cek darah minggu depan
Doakan untuk orangtua dan tante dalam masa tua mereka

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam seminggu ini
Bersyukur masih bisa berpengalaman bersama Tuhan
Doakan agar diberikan hikmat dan hati yang mau terus dibentuk 
Doakan untuk teman-teman mahasiswa agar diberikan pertumbuhan iman oleh
Tuhan

Bersyukur untuk kemurahan Tuhan lewat kecukupan dan kesehatan
Bersyukur untuk hikmat dalam mengatur waktu dan keuangan
Doakan proses pelatihan staff agar berjalan dengan baik
Doakan untuk setiap pengambilan keputusan terutama dalam pelayanan
Doakan relasiku dengan Tuhan
Doakan relasiku dengan teman-teman JOYers dan juga di luar JOY
Doakan keluargaku yang di Alor semoga selalu berhikmat menjaga kesehatan
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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 karena masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan sampai
saat ini
Doakan agar orangtua dan saudara-saudaraku bisa sehat dan terhindar
dari covid
Doakan untuk pekerjaan keluarga
Doakan agar aku diberikan hikmat dalam pelayananku di bagian medi
saat ini

Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup ku
Doakan hikmat dalam pelayanan secara khusus pelayanan di JOY-Nite
nanti
Doakan semua keluarga dan orang-orang terkasih selalu sehat

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan biar bisa bertanggungjawab dengan setiap pilihanku
Doakan semoga orangtua selalu sehat

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan kesehatan orangtua dan adik
Doakan relasiku dengan Tuhan dan orangtua
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