
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan
perkataan, sesungguhnya, semuanya

telah Kauketahui, ya TUHAN. 
(Mazmur 139:4)

Persiapkan diri mengikuti doa puasa 10 hari (21 -30
Mei).

Tuhan Maha tahu. Dengan demikian doa lebih
merupakan bentuk keintiman dalam hubungan bukan
sekedar komunikasi verbal. Mari  intim dengan Tuhan
dengan tetap berdoa dengan berkata-kata atau
berdiam menikmati bersama Tuhan.

Mari berdoa agar saat seperti sekarang ini orang-
orang semakin mencari Tuhan.

Doa syukur untuk tim AV kita. Doakan kesehatan dan
daya tahan dalam pengerjaan editing. Sukacita dan
berkat Tuhan tercurah selama pengerjaan ini untuk
mereka semua. Pemeliharaan Tuhan atas pekerjaan,
kehidupan dan keluarga mereka.

 

 

 

SENIN
SURAT DOA GPBB



Akan tetapi, jika di antara kamu ada yang
kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya

kepada Allah, yang dengan murah hati
memberi kepada semua orang tanpa mencela,

dan itu akan diberikan kepadanya. 
(Yakobus 1:5)

Persiapkan diri mengikuti doa puasa 10 hari (21 -30 Mei).

Dalam kesulitan-kesulitan karena pengaruh pandemi, mari kita
sebagai pribadi dan keluarga memohon hikmat kepada Tuhan
untuk kita dapat menghadapi pandemi ini.

Mari mendoakan para pembuat kebijakan dari tingkat tertinggi
yaitu negara (Indonesia/Singapore) sampai kepada tingkat-
tingkat daerah agar memberikan arahan dan kebijakan yang
tepat sesuai kebutuhan.

Doakan hikmat bagi para Pengerja, MJ dan aktivis untuk
persiapan membuka gereja kembali. Biarlah dapat dibuat
rencana dan safety measures yang matang untuk menjaga
jemaat.

Untuk true friendship di GPBB. Supaya tiap orang bisa lebih
merasa excited dalam kebersamaan dengan temannya.

 

 

 

 

SELASA
SURAT DOA GPBB



Aku katakan "di dalam Kristus," karena di dalam
Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan  — 

 kami yang dari semula ditentukan untuk
menerima bagian itu sesuai dengan maksud
Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja

menurut keputusan kehendak-Nya  — supaya
kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan

pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi
kemuliaan-Nya. (Efesus 1:11)

Persiapkan diri mengikuti doa puasa 10 hari (21 -30 Mei)

Pandemi ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Mari nyatakan
pengharapan kita kepada Dia yang berdaulat sehingga kita
menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya.

Mari berdoa agar orang Kristen dang ereja dapat memuliakan
Tuhan dengan tindakan konkrit untuk lingkungannya.

Doakan unity of leaderships dari 3 jemaat (Indo, Inggris dan
Chinese). Kiranya semua memiliki one heart and one mind as
one body dalam kasih Kristus.

Doa syukur untuk pekerjaan yang didapat setelah layoff.
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