
Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan
janganlah lupakan segala kebaikan-Nya!

Dia yang mengampuni segala
kesalahanmu, yang menyembuhkan

segala penyakitmu 
(Mazmur 103:2-3)

Beryukur bahwa Tuhan adalah penyembuh (Jehovah-
Rapha). Pada waktunya Tuhan akan memberikan obat
dan antivirus untuk Virus Covid-19.

Doakan upaya medis dan pembatasan social
komprehensif yang sedang dikerjakan untuk menahan
laju penyebaran virus di wilayah dormitory-
dorminitory di Singapore.

Berdoa untuk rencana easing out Circuit Breaker di
mana business mulai kembali buka secara berkala
besok.

 

 

SENIN
SURAT DOA GPBB



TUHAN adalah gembalaku. 
Aku tidak kekurangan apa pun.

(Mazmur 23:1)

Bersyukur untuk janji Tuhan yang adalah gembala kita
(Jehovah-Rohi) karena Ia tidak akan membiarkan kita
domba-domba-Nya kekurangan.

Doakan untuk GPBB menemukan "new normal" setelah
masa pandemi ini berlalu, agar gereja kita semakin
giat memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani
domba-domba-Nya.

Berdoa bagi mereka yang di-PHK, dikurangi tunjangan
bulanannya, berhenti usahanya ataupun menurun
pendapatan dari usahanya, sehingga lebih besar
pengeluaran daripada pendapatan, agar Tuhan dan
Gereja-Nya dipakai untuk memelihara kehidupan.

 

 

SELASA
SURAT DOA GPBB



Pada hari-hari itu, Yehuda akan
diselamatkan dan Yerusalem akan
tinggal dengan aman. Dan, ia akan

dipanggil dengan nama ini: 
‘TUHAN adalah kebenaran kita.’

(Yeremia 33:16)

Berdoa memohon pengampunan untuk dosa
(menggerutu, pikiran yang tidak baik, tindakan dosa,
perkataan kasar dll) karena Tuhan adalah kebenaran
(Jeheovah-Tsidkenu).

Berdoa agar Tuhan turun tangan untuk menahan
orang-orang melakukan kejahatan. Secara khusus
untuk Indonesia, karena kesulitan ekonomi
memunculkan tindakan kejahatan di mana-mana.

Untuk Mitra Misi GPBB YMP3/LT: Doakan untuk dosen
pembimbing tesis untuk segera merespon komentar,
tetap bersemangat dan bergantung pada Tuhan saja
untuk menyelesaikan tesis ini.

 

 

RABU
SURAT DOA GPBB



Sebelum gunung-gunung lahir, atau
sebelum Engkau memperanakkan

bumi dan dunia, dari selama-
lamanya sampai selama-lamanya,

Engkau adalah Tuhan. 
(Mazmur 90:2)

Berdoa agar kita menjalani kehidupan di dunia ini
dengan perspektif kekekalan: apa yang kita kerjakan
diprioritaskan untuk yang berdampak kekal.

Doakan para jemaat kita yang terkena retrenchment
karena dampak covid. Doakan mereka kembali dapat
pekerjaan yang sesuai. Doakan kebutuhan keluarga
dan anak-anak mereka. Doakan juga iman agar tetap
bertumbuh di tengah berbagai ketidakpastian ini.

Berdoa agar gereja-gereja dan orang-orang Kristen
dapat tetap menjadi saksi dalam situasi pandemi,
biarlah kita saling menolong dan memperhatikan.

 

 

KAMIS
SURAT DOA GPBB



Karena Allah telah berfirman: 
"Aku sekali-kali tidak akan

membiarkan engkau dan 
Aku sekali-kali tidak akan

meninggalkan engkau." 
(Ibrani 14:5b)

Mari diam sejenak untuk menikmati ketenangan
bersama dengan Tuhan.

Doakan agar jemaat GPBB tidak tenggelam dalam
kesibukan dan kebosanan karena dalam situasi Circuit
Breaker tetapi dapat terus mencari Tuhan yang tidak
pernah meninggalkan kita.

Untuk Mitra Misi GPBB BOPKRI: Mengucap syukur untuk
kelulusan 100%, doakan untuk rencana kelanjutan
studi atau berkerja para lulusan di tengah situasi
ekonomi yang tidak baik.

 

 

JUMAT
SURAT DOA GPBB



Setiap pemberian yang baik dan 
setiap anugerah yang sempurna,
datangnya dari atas, diturunkan 

dari Bapa segala terang; pada-Nya 
tidak ada perubahan atau bayangan 

karena pertukaran. 
(Yakobus 1:17)

Bersyukur untuk Allah yang tidak berubah, Ia akan
memberikan yang baik dan anugerah yang sempurna.
Sebutkan dan syukuri satu hal yang baik yang telah
anda terima dari Tuhan !

Berdoa untuk pemerintah Indonesia dan Singapura
diberikan kemampuan dan kecermatan dalam mengatasi
berbagai krisis karena pandemic secara komprehensif
baik melalui kebijakan maupun tindakan konkrit.
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