
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 event Easter JOY pada 22 April
mendatang
Doakan untuk proses pelatihan pekerja baru
Doakan untuk pengurusan administrasi JOY
Fondation
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 untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidupku
Berdoa untuk relasiku dengan Tuhan dan sesama
Berdoa untuk kesehatan orang tua
Berdoa untuk persiapan yang akan dilakukan untuk beberapa kegiatan besar yang
akan datang
Berdoa untuk kesehatanku semog tetap sehat
Doakan semoga aku bisa lebih tulus menjalankan sesuatu

Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan beri.
Doakan kesehatan nenekku di Bulagi dimasa tuanya.
Doakan kesehatan dan pekerjaan ibu dan papa dan kakakku Edis.
Doakan agar aku selalu semangat kuliah di semester 6 dan segala rancangan bisa
terlaksana.
Doakan hasil UTS ku bisa baik.
Doakan persiapan kegiatan ku di kampus dapat berjalan dengan lancar.

Bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam minggu ini baik saya
maupun keluarga
Doakan untuk pekerjaan orang tua agar diberkati
Doakan untuk study saya, kk dan adik-adik agar berjalan dengan baik dan tetap
semangat
Doakan untuk relasi saya dengan orang-orang sekitar biar baik adanya
Doakan untuk keuangan di bulan ini dicukupi

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini.
Doakan untuk skripsi aku biar aku tetap semangat mengerjakannya.
Doakan ortuku dalam biar tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk segala kegiatan
mereka
Doakan adikku agar dia bisa mengerjakan tugas-tugas kuliahnya dengan baik.
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Bersyukur untuk sukacita seminggu belakangan ini.
Doakan agar aku bisa disiplin akan kesehatan tubuhku.
Doakan agar hubunganku dengan Tuhan menjadi jauh lebih intim dari sebelumnya.
Doakan untuk studiku yg sebentar lagi perlu mencari tempat magang.
Doakan untuk kesehatan dan finansial keluargaku.

Bersyukur karena masih diberkati sama Tuhan sampai sekarang ini
Doakan untuk keluargaku semoga selalu sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan selalu
dan diberikan rejeki yang cukup
Doakan semoga studiku dan adik-adikku berjalan lancar
Doakan agar aku bisa memanage keuanganku khususnya bulan ini
Doakan agar relasiku dengan Tuhan dapat lebih dekat lagi

Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidupku hingga saat ini
Doakan aku agar bisa wisuda tahun ini
Doakan agar aku konsisten dalam QT

Bersyukur atas kesehatan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini.
Doakan khusus untuk UTS saya supaya Tuhan beri hikmat dan roh kerajinan bagi
saya.
Berdoa juga untuk kedua orang tua dan adik saya Jonas, biar Tuhan beri kesehatan
dan berkat yang melimpah selalu.
Doakan juga untuk relasi ku dengan Tuhan, saudara dan teman-teman disini agar
Tuhan beri sukacita dan pergaulan yg baik.

Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku
Bersyukur bisa vaksin booster kemarin
Doakan buat aku dan kakakku dalam proses mencari tempat kerja, agar bisa dapat
tempat yg sesuai
Doakan untuk kesehatan mama dan kakakku agar selalu sehat
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Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup saya 
Doakan untuk pekerjaan dan studi saya tetap lancar 
Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orangtua 
Doakan untuk studi adik-adik saya tetap lancar 
Doakan untuk setiap kebutuhan dalam hal keuangan saya agar Tuhan cukupkan
Doakan untuk persiapan pelayanan saya di Joy Easter nanti 
Doakan relasi saya dengan orang orang di sekitar saya dan relasi dengan Tuhan
semakin dekat

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini.
Doakan untuk kuliahku dan sekarang sementara UTS biar Tuhan selalu beri hikmat
mengerjakannya.
Doakan ortuku dalam biar ttp diberi kesehatan dan kekuatan untuk segala kegiatan
mereka
Doakan kakak dan adik ku juga sementra brjuang dlm studi agar mereka selalu
mengandalkan Tuhan sehingga dapat menjalankan studinya dgn baik

Bersyukur untuk kebaikan dan berkat Tuhan sampai hari ini
Doakan keluarga di lampung agar selalu sehat dan diberikan rejeki yang secukupnya
Doakan agar studi semakin lancar dan diberikan kemudahan
Doakan UTS ku berjalan dengan baik dan lancar
Doakan juga setiap langkah dan pilihan yang ku ambil
Doakan semoga saudaraku dilancarkan rejekinya
Doakan relasiku dengan Tuhan lebih dekat lagi

Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi saya dan keluarga
Doakan agar saya dapat berelasi dengan baik dengan Tuhan dan juga orang-orang
disekitar
Doakan untuk pekerjaan dan pekerkebunan orangtua agar bisa menjadi saluran berkat
bagi keluarga

Doakan buat UTS dan proses study, keluarga di papua.

Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku
Bersyukur bisa vaksin booster seminggu yang lalu
Doakan untuk kesehatanku
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Bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini
Doakan aku yang masih UTS biar Tuhan mampukan
Doakan buat kedua orang tua & adik-adik agar selalu sehat dan diberkati dalam tiap
tanggung jawab
Doakan aku biar tetap penuh sukacita dalam setiap kehidupan

Bersyukur atas penyertaan, kasih dan hikmat yang selalu Tuhan berikan
Doakan untuk keluarga sehat selalu
Doakan aku di minggu UTS ini

Bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan beri ke aku
Doakan kelancaran kuliahku
Doakan kelancaran relasiku

Bersyukur buat berkat Tuhan setiap saat dalam hidup saya
Doakan buat managemen waktu dan keuangan dengan baik
Doakan untuk relasi dengan Tuhan selalu intim dan selalu mengandalkan Tuhan
Doakan dalam pengerjaan skripsi diberi kelancaran

Bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidupku sampai saat ini
Doakan biar relasiku dengan Tuhan dan sesama tetap baik dan bisa jadi berkat
Doakan orang tuaku dalam setiap tanggung jawab dan pekerjaan yang mereka
kerjakan biar Tuhan mampukan dan jadi berkat
Doakan adik-adikku dalam masa sekolah maupun kegiatan di luar biar Tuhan tuntun
dan semangat terus dalam menjalankannya
Doakan aku dan adikku biar semangat mengerjakan tugas akhir dan segala aktivitas
yang kami lakukan biar Tuhan sertai selalu
Doakan biar aku dan keluarga diberi hikmat dalam menjaga kesehatan kami

Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua diberkati dan jadi berkat
Doakan relasiku dengan Tuhan biar lebih dekat lagi dan terus berjuang menjalankan
komitmen
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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

CMD

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

HRD

SelasaSelasa
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Bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan untuk setiap rencana dan harapanku biar Tuhan selalu menyertai
Doakan buat anggota CG agar bisa tetap semangat ikut Cell Group, 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 yg belum stabil ini
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan biar makin intim dan tidak menjadi batu
sandungan untuk diriku dan orang di sekitarku

Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan kebutuhan dana kuliah agar dicukupkan
Doakan agar berhikmat mengatur waktu dan keuanganku dengan baik
Doakan relasiku dengan Tuhan agar semakin intim
Doakan pekerjaan orang tuaku agar selalu diberkati dan bisa mencukupi kebutuhan
keluarga
Doakan agar selalu berhikmat menjaga kesehatanku
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Doakan untuk kesehatan biar benar-benar bisa pulih karena masih batuk
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan
Doakan untuk orang tua dalam masa lansia agar terus hidup dalam iman

Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam seminggu ini
Doakan untuk kesehatan dan kecukupan keluarga di Mamuju
Doakan untuk hikmat dalam setiap pengambilan keputusan
Doakan agar kak Yesti boleh dapat pekerjaan 
Doakan pelayanan di HRD agar diberikan hikmat untuk melakukan setiap bagiannya

Bersyukur untuk kesehatan dan kecukupan
Bersyukur untuk berkat dan dukungan melalui teman-teman
Doakan untuk hikmat dalam mengatur waktu, uang dan tenaga
Doakan juga dalam management stress dalam pandemi
Doakan relasiku dengan Tuhan, sesama dan keluargaku
Doakan penyelesaian proyek calon staff
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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

KamisKamis
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Bersyukur papa & mama sudah pulih pasca kecelakaan minggu lalu
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan hikmat dalam pelayanan
Doakan aku dan semua keluarga selalu sehat

Bersyukur atas penyertaan & perlindungan Tuhan buatku & keluargaku
Doakan untuk pekerjaan & kesehatan Orang Tua juga saudara-saudaraku
Doakan adikku yang bungsu Geri & Hikmah dalam persiapan daftar
Universitas semoga dilancarkan
Doakan pelayananku di JOY agar bisa menjadi berkat.

Bersyukur atas penyertaan Tuhan seminggu ini
Doakan kesehatan orang tua dan adikku
Doakan adikku dalam persiapan UTBK
Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan
Doakan buat kesahatan orang tua dan kakakku
Doakan kesehatanku 
Doakan relasi dengan Tuhan
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