
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 pelaksanaan ThPM
Online setiap hari kamis
Doakan untuk proses pelatihan pekerja
baru
Doakan untuk pengurusan yayasan
Doakan untuk JOYer dalam berelasi
dengan Tuhan
Doakan untuk pelaksanaan kembali
Ministry Day setiap hari sabtu 
Doakan agar ada teman-teman baru
yang bergabung di JOY

POKOK DOA 
UMUM



Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan beri
Doakan kesehatan nenek yang di bulagi, dimasa tuanya
Doakan kesehatan dan pekerjaan ibu dan papa dan kak Edis
Doakan agar aku selalu semangat kuliah di semester 6 ini, segala
rancangan bisa terlaksana
Doakan percovidtan segera mereda

Bersyukur untuk setiap berkat, dan kebaikan Tuhan dalam hidupku
Doakan untuk pekerjaan ku supaya berjalan lancar, dan dicukupkan selalu
Doakan untuk kesehatan ku, khususnya untuk mata. Sabtu akan periksa
mata, semoga hasilnya baik dan tidak perlu ada penanganan yang lebih
Doakan untuk kesehatan dan rejeki orang tua
Doakan untuk studi adek-adek

Bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan berkat sama Tuhan
sampai hari ini
Doakan keluarga agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya
Doakan supaya hari sabtu ini diberi kelancaran untuk presentasi seleksi
asisten dosen
Doakan untuk adikku karena besok dia berulang tahun yang ke 7 tahun
Doakan supaya aku semakin dekat dengan Tuhan

Bersyukur buat tiap penyertaan Tuhan dalam hidupku sampai saat ini
Doakan biar relasiku dengan Tuhan dan sesama tetap baik dan bisa jadi
berkat juga
Doakan orang tuaku dalam tiap tanggung jawab dan pekerjaan yang
mereka kerjakan biar Tuhan mampukan dan jadi berkat juga
Doakan adik-adik ku dalam masa sekolah maupun kegiatan diluarnya biar
Tuhan tuntun dan semangat terus dalam menjalankannya
Doakan aku dan adekku biar semangat mengerjakan tugas akhir dan
segala aktivitas yang kami lakukan biar Tuhan sertai selalu
Doakan buat kesehatan keluarga dan aku juga biar Tuhan beri penyertaan
selalu
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Bersyukur untuk kebaikan dan berkat Tuhan sampai hari ini
Doakan keluarga di lampung agar selalu sehat, dan diberikan rejeki yang
secukupnya
Doakan agar study semakin lancar dan diberikan kemudahan
Doakan semoga saudaraku dilancarkan rejekinya
Doakan relasiku dengan Tuhan lebih dekat lagi

Bersyukur hingga saat ini masih di berikan napas kehidupan kekuatan
umur yang panjang 
Doakan untuk usulan skripsi ku biar lebih di permudah kan dengan lancar
Doakan juga untuk kesehatan seluruh keluarga orang tua dan saudara ku
Doakan untuk pekerjaan orang tua dan usaha biar selalu selalu di lancaran 
Doakan juga untuk relasiku dengan Tuhan

Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua diberkati Tuhan
Doakan untuk proses penelitian mulai minggu depan biar Tuhan berkati
dan dilancarkan 
Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan agar semakin dekat dan selalu
berkomitmen

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

Raymond_CG Kris

Rostori_CG Shelda

Lani_CG Kris

Sonya_CG Kris

Senin
28 Februari 2022



Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi saya dan keluarga
Doakan agar saya dapat berelasi dengan baik dengan Tuhan dan juga
orang-orang disekitar

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk kesehatan saya dan keluarga
Doakan untuk pekerjaaan orang tua agar tetap lancar
Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan sesama

Bersyukur untuk kebaikan dan berkat Tuhan sampai hari ini
Doakan untuk kesehatanku, agar tetap sehat
Doakan keluarga di Kupang agar selalu sehat dan diberikan rejeki yang
secukupnya 
Doakan untuk adik nomor 2 yang sakit agar Tuhan pulikan
Doakan agar study ku dan saudaraku semakin lancar
Doakan untuk pekerjaan saya agar tetap lancar
Doakan relasiku dengan Tuhan lebih dekat lagi

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini
Doakan kesehatan saya dan orang tua saya selalu 
Doakan juga perkuliahan saya, pekerjaan papa, pertumbuhan adek
saya Jonas
Doakan juga segala aktivitas saya pertemanan saya terlebih kesetiaan
saya dihadapan Tuhan

Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini dan juga buat proses
perkuliahan di semester 2
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Bersyukur untuk penyertaan Tuhan
Doakan untuk kesehatan saya
Doakan untuk operasi mata oma bulan depan
Doakan untuk pengerjaan skripsi agar lebih di perlancar
Doakan agar bisa mengatur pengeluaran dengan baik
Doakan untuk teman-teman JOY yang terpapar Covid agar segera
sembuh

Bersyukur buat Berkat penyertaan Tuhan setiap saat
Doakan untuk managemen waktu dan keuangan dengan baik
Doakan kesehatanku yang lagi batuk agar cepat pulih
Doakan untuk relasi dengan Tuhan selalu intim dan selalu
mengandalkan Tuhan
Doakan untuk semangat dan dilancarkan dalam pengerjaan tugas
akhir
Doakan untuk keluargaku selalu sehat dan pekerjaan orang tua dan
kakak menjadi berkat

Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku hingga saat ini
Doakan buat pekerjaan orang tua agar di berkati dan menjadi berkat
bagi orang-orang sekitar
Doakan agar tetap semangat mengerjakan TA serta semangat dalam
mengikuti perkuliahan
Doakan buat studi kaka dan adik-adik biar tetap semangat dan
diberkati Tuhan
Doakan buat relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi

Doakan buat kesehatan keluarga
Doakan untuk keluarga yang di NTT supaya prediksi sunami tidak
terjadi dan baik-baik saja
Doakan saya supaya disetiap kegiatan selalu ingat dalam nama Tuhan
dan hidup sesuai kehendak Bapa
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Rabu
2 Maret 2022

Selasa
1 Maret 2022

Bersyukur sudah ada CG yang pertemuan Offline
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  dan core member dalam proses
pembuatan bahan CG
Doakan kebutuhan SDM untuk proses pelayanan

CMD

Bersyukur untuk pelatihan periode I sudah terlaksana
Doakan proses pelatihan staff baru yang masih
berlangsung

HRD



Doakan untuk hikmat dalam pelayanan
Doakan untuk hikmat dalam memutuskan tentang pelayanan
Doakan untuk pemuluhan kesehatan papaku ,paska ditabrak
motor

Bersyukur selalu ada dukungan dari teman-teman saat isoman
Doakan semoga lekas pulih dari corona
Doakan semoga efek sampling corona (sulit tidur) tidak
berlangsung lama

Bersyukur buat kasih Tuhan sampai hari ini
Doakan agar berhikmat menjaga kesehatan
Doakan agar keluargaku diberikan kesehatan
Doakan agar aku diberikan hikmat dalam setiap pelayanan
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Bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
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 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 biar tetap semangat dalam pengerjaan skripsi ku 
Doakan biar bisa mengatur waktu dan keuangan dengan baik
Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama  lebih baik lagi

Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan kebutuhan uang kuliahku agar dicukupkan
Doakan relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi
Doakan kondisi mamaku sedang dalam pemulihan dari sakit agar
cepat sembuh
Doakan pekerjaan orang tuaku agar bisa mencukupi kebutuhan
keluarga

Anggie_CG Leader

Shelda_CG Leader

Kris_CG Leader

Rabu
2 Maret 2022
Pokok Doa Leader



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 buat kesehatan dan kecukupan setiap hari
Doakan hikmat dalam pelayanan
Doakan aku dan keluargaku semuanya selalu sehat

Bersyukur Tuhan masih kasih napas hidup sampai hari ini
Doakan untuk Kakak & adikku yang positif COVID agar
mereka cepat sembuh
Doakan pemulihan kaki papaku abis jatuh dari motor
Doakan kakakku Tian yang lagi cari pekerjaan semoga bisa
dapat yang terbaik
Doakan adikku yang terakhir persiapan ujian sekolah & ujian
masuk Universitas
Doakan pelayananku di JOY agar jadi berkat

Bersyukur untuk berkat Tuhan selama isoman
Doakn pemulihan kesehatanku
Doakn kesehatan orang tua dan kakakku

Bersyukur kondisiku terus membaik
Doakan biar pulih sepenuhnya
Doakan kesehatan orang tua dan adikku
Doakan adikku yang sedang bergumul melanjutkan kuliah di
jurusan apa
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