
ALLAH Tuhanku itu kekuatanku: 
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa,

Ia membiarkan aku berjejak di
bukit-bukitku. (Habakuk 3:19)

Mari bersyukur kepada ALLAH (Yahweh) yang adalah
Tuhanku, yaitu tuan (master) atas hidup kita, tetapi
yang memelihara kita seperti memelihara rusa yang
tidak akan terjatuh.

Mari dalam situasi pandemi ini kita berdoa agar
pemeliharaan Sang Tuan menjadi nyata buat kita
umat-Nya.

Berdoa untuk mereka yang kesepian terutama dalam
masa lockdown dan PSBB baik di Indonesia dan
Singapura, juga agar kita bisa saling mengecek sebagai
jemaat Tuhan.

 

 

SENIN
SURAT DOA GPBB



Sebab TUHAN, Allahmulah Allah 
segala allah dan Tuhan segala tuhan,
Allah yang besar, kuat dan dahsyat,

yang tidak memandang bulu ataupun
menerima suap.  (Ulangan 10:17)

Mari sejenak kita merenungkan dan memuji Allah kita
yang maha kuasa.

Doakan agar mereka yang sedang dirawat karena
terdampak virus Covid-19 mendapat belas kasih dari
Tuhan dan disembuhkan melalui perawatan yang
mereka terima.

Berdoa untuk penyertaan Tuhan buat Pak Martin
Pangabean dalam 2 minggu stay at home di Jakarta
dan proses kemoterapi selanjutnya. Bersyukur karena
kasih pemeliharaan Tuhan pada Pak Martin dan
keluarga dan pertolongan-Nya tepat waktu. Bersyukur
untuk semua orang yang boleh/sudah mendoakan
untuk kesehatan Pak Martin.

 

 

SELASA
SURAT DOA GPBB



Kemudian Hagar menamakan TUHAN
yang telah berfirman kepadanya itu

dengan sebutan: "Engkaulah El-Roi."
Sebab katanya: "Bukankah di sini

kulihat Dia yang telah melihat aku?"
(Kejadian 16:13)

Bersyukur bahwa Tuhan selalu melihat kita, Dia tahu
segala kebutuhan kita

Mari berdoa supaya Tuhan melihat dan melindungi
mereka yang terdampak paling berat : para orang tua
yang sedang sakit kronis dan mereka yang miskin.

Doakan untuk Elia Sera dan anaknya Manuel yg tidak
bisa menjalani terapi untuk autisme karena Circuit
Breaker. Semoga Manuel dapat normal kembali dan
terapinya boleh dapat dimulai segera mungkin.

 

 

RABU
SURAT DOA GPBB



Sebelum gunung-gunung dilahirkan,
dan bumi dan dunia diperanakkan,

bahkan dari selama-lamanya sampai
selama-lamanya Engkaulah Allah.

(Mazmur 90:2)

Mari sejenak merenungkan dan berdoa kepada Allah
yang kekal sehingga kita bisa melihat bahwa pada
akhirnya kita akan bersama dengan Dia dalam
kekekalan.

Berdoa untuk mereka yang bekerja di rumah agar tetap
produktif dan bisa secara kreatif mengatasi kebosanan.

Doakan untuk para ibu yang dalam proses kehamilan
atau baru melahirkan, agar semua tetap sehat dan
terjaga. Doakan untuk hikmat bagi para suami agar
bisa menjadi ayah dan kepala keluarga yang handal.

 

 

KAMIS
SURAT DOA GPBB



Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan
memberikan kepadamu suatu

pertanda: Sesungguhnya, seorang
perempuan muda mengandung dan

akan melahirkan seorang anak laki-
laki, dan ia akan menamakan Dia

Imanuel. (Yesaya 7:14)

Mari memuji Tuhan karena Ia selalu beserta kita dalam
pribadi Yesus Kristus Tuhan kita.

Berdoa untuk seluruh media agar memberitakan hal-
hal yang benar dengan bijak dan pengelola media
social agar dapat mengendalikan penyebaran berita
yang hoax dan meresahkan.

Untuk Mitra Misi GPBB FESIM: Doakan Listening Team
yang sedang membuat laporan hasil feedback dari
Mahasiswa, Alumni dan Gereja untuk program dan
arahan FESIM selanjutnya.

 

 

JUMAT
SURAT DOA GPBB



Firman Allah kepada Musa: 
"AKU ADALAH AKU." Lagi firman-Nya:

"Beginilah kaukatakan kepada orang
Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus

aku kepadamu." (Keluaran 3:14)

Tuhan menyatakan diri-Nya tidak menyerupai apa pun
tetapi Aku adalah Aku (Yahweh) yaitu Pribadi yang
ultimate dan kekal. Mari bersyukur bahwa kita
menyembah Allah yang sejati.

Doakan untuk pemerintah yang terus menyusunkan
strategi ekonomi untuk mengantisipasi penurunan
pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan terjadinya
resesi ekonomi.

Untuk Mitra Misi GPBB PPH/DS: Doakan isteri yang
menjadi relawan pembuatan APD. Doakan juga situasi di
kota yg mengalami peningkatan pasien covid, beberapa
gereja juga masih melakukan ibadah seperti biasa.
Semoga masyarakat cepat paham akan pentingnya
social distancing.

 

 

 

SABTU
SURAT DOA GPBB


