
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 Webinar tanggal 30 okt
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 1 minggu ini
Doakan buat penyelesaian revisi proposal saya dan perijinan
penelitian saya 
Doakan buat pelayanan saya agar terus semangat dan diberikan
kesehatan yang terbaik

Bersyukur untuk berkat kesehatan sampai saat ini
Bersyukur untuk kesempatan baik yang masih bisa di lakukan
Bersyukur untuk semua anggota keluarga yang masih lengkap dan
sehat 
Doakan untuk kuliah biar tetap semangat
Doakn untuk orang tua dalam setiap tugas dan tanggung jawab
Doakan untuk adik-adik yang masih sekolah biar di tengah pandemi
tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik

Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku
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 studi adik-adik biar tetap semangat dan diberkati Tuhan
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
Doakan untukoverthingking saya mulai kumat lagi
Doakan agar saya berhikmatdalam mengerjakan tugas akhir saya 
Doakan agar saya dapat berelasi dengan baik dengan Tuhan dan juga
orang-orang disekitar
Doakan untuk pamanku yang tadi pagi meninggal dunia, doakan agar
segenap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan
penghiburan

Rio_CG Master
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Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan buat kesehatan saya dan keluarga semoga sehat selalu
dalam perlindungan Tuhan Yesus
Doakan relasiku dengan Tuhan agar lebih intim Lagi
Doakan agar tetap semangat dalam mengerjakan tugas akhir
Doakan agar lebih berhikmat dalam manajemen waktu dan uang 
Doakan CG Kris agar lebih kompak dan peduli antar sesama
Doakan agar semoga kamidalam group ini diberikan kesehatan,
hikmat dalam menjalankan tugas masing-masing

Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini
Bersyukur uji kompetensi dan edas lulus
Doakan untuk tugas akhirku biar Tuhan mampukan
Doakan adek ku Jerry yang sedang kerja lapangan biar Tuhan sertai
tiap kegiatannya terus dalam perlindungan Tuhan
Doakan buat pekerjaan orang tua biar Tuhan sertai
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 waktuku dengan baik

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 study
Doakan relasiku dengan Tuhan lebih intim lagi
Doakan untuk saya segera pulih
Doakan untuk berhikmat gunakan waktu dan uang
Doakan agar keuangan selalu dicukupi
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Bersyukur buat berkat dan anugerah dari Tuhan
Doakan buat setiap rencana ke depan biar Tuhan tuntun
Doakan buat hikmat menggunakan waktu
Doakan buat kesehatan dan pekerjaan orang tua, bang Julis dan
Tryaka
Doakan buat relasi dengan Tuhan agar aku peka dengar panggilanNya

Bersyukur atas berkat melimpah dari Tuhan di dalam hidupku
Doakan agar proses penyelesaian skripsi bisa berjalan dengan lancar
Doakan untuk kesehatanku dan kesehatan orang tuaku
Doakan untuk keuanganku, terutama SPP yang masih proses
pencicilan agar bisa dilancarkan

Bersyukur untuk kesehatan sampai hari ini
Doakan untuk tetap bisa berolahraga rutin 
Doakan untuk hasil dari rangkain tes di kampus Jogja dan proses-nya
bisa menjadi sarana belajar 
Doakan agar bisa mendapatkan kepastian terkait pekerjaan tahun ini
Doakan untuk keluarga di rumah agar sehat selalu

Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk saya dan keluarga agar selalu sehat
Doakan untuk pekerjaan orang tua, kiranya diberkati dan jadi berkat
buat orang di sekitar 
Doakan untuk studi saya dan adik-adik, agar kami selalu semangat
belajar dan jangan malas
Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan, biar saya terus berkomitmen
dengan Tuhan
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Rabu
10 Novomber 2021

Selasa
9 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
(konseling,mengajar, pendampingan,memimpin, dll)
Doakan untuk kesehatan (untuk urus surat berobat
dari faskes 1 sampai ke faskes 3)
Doakan untuk orang tua dalam masa tua mereka,tetap
hidup dalam iman

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama seminggu
ini
Doakan agar keluarga di Sulawesi diberikan kesehatan
dan diberkati pekerjaan mereka
Doakan untuk kak Yesti dan keluarganya agar
diberikan kesehatan 
Doakan untuk pelayanan di CG agar diberikan hikmat
dan kepekaan dalam mendampingi teman-teman

Bersyukur buat kecukupan yang Tuhan berikan
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

Riana_Direktur
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Bersyukur atas berkat pnyertaan 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

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 agar aku bisa dimampukan untuk mencari judul proposal ku dan judul
tugas mata kuliah yang lain sesuai dengan kemampuanku
Doakan buat pengerjaan proyek komputer akuntansi ku biar bisa
menyelesaikannya tepat waktu dan aku tidak malas-malas mengerjakannya
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 berhikmat mengatur waktu dan kesehatanku
Doakan relasiku dengan Tuhan agar semakin intim
Doakan pekerjaan orang tuaku 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

Kamis
11  November 2021

Jumat
12 November 2021



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 dibagian
media saat ini

Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan hikmat dalam pelayanan
Doakan papa yang lagi di rawat di RS, hasil USG nya baru keluar
katanya katup jantungnya bocor jadi harus oprasi pasang ring.
Doakan Tuhan sertai semuanya dan papa bisa pulih
Doakan mama dan saudara-saudaraku selalu sehat
Doakan aku biar jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh, tapi terus
berpengharapan dalam Tuhan

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

Zerah_Karyawan Management
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