
Senin TUHAN itu baik;  Ia adalah tempat
pengungsian pada waktu kesusahan; 

Ia mengenal orang-orang yang berlindung
kepada-Nya dan menyeberangkan mereka

pada waktu banjir. Ia menghabisi sama
sekali orang-orang yang bangkit melawan

Dia, dan musuh-Nya dihalau-Nya 
ke dalam gelap. (Nahum 1:7-8)

Manusia tidak lepas dari segala kesulitan dan
tantangan. Mari menghadapi dengan berdoa  

Berdoa untuk mereka yang berada dalam kondisi
karantina di rumah, kasus dormitory di Singapore
ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit.

      sambil menghayati kebaikan Tuhan.
.      



Selasa
Aku akan bersorak-sorak dan

bersukacita karena kasih setia-Mu, 
sebab Engkau telah menilik sengsaraku,
telah memperhatikan kesesakan jiwaku.

(Mazmur 31:8)

Mari berdoa sambil memuji Tuhan karena kasih
setia Tuhan. Percayalah bahwa Ia melihat
kesulitan kita dan mau memperhatikan kita.

Berdoa untuk mereka yang mengalami stress
dan depresi karena kehilangan pekerjaan/usaha,
pergumulan dalam keluarga atau pergumulan
pribadi.



Rabu
Serahkanlah segala kekuatiranmu 

kepada-Nya, sebab Ia yang 
memelihara kamu. 

(1 Petrus 5:7)

Mari berdoa kepada Tuhan Sang Pemelihara,
meletakkan kekuatiran dan masa depan kita
kepada Tuhan.

Berdoa untuk masa depan Singapore, Indonesia
dan dunia supaya baik pemerintah dan rakyat
dapat menyiapkan diri untuk new normal dari
segi kehidupan sosial maupun ekonomi.



Kamis Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita
Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas

kasihan dan Allah sumber segala
penghiburan, yang menghibur kami dalam

segala penderitaan kami, sehingga kami
sanggup menghibur mereka, yang berada

dalam bermacam-macam penderitaan
dengan penghiburan yang kami terima

sendiri dari Allah. (2 Korintus 1:3-4)

Mari berdoa meminta penghiburan yang dari
Tuhan supaya kita dikuatkan dan dimampukan
menghibur yang lainnya.

Berdoa untuk para essential workers termasuk
tenaga medis yang saat ini menjadi ujung
tombak memberikan perhatian, pelayanan dan
penghiburan bagi orang banyak.



Jumat
Aku melayangkan mataku 

ke gunung-gunung; dari manakah 
akan datang pertolonganku? 

Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang
menjadikan langit dan bumi. 

(Mazmur 121:1-2)

Mengandalkan pemerintah, keluarga atau orang lain
terkadang mengecewakan. Mari memusatkan diri untuk
menghayati bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan.

Berdoa untuk gereja-gereja, termasuk GPBB untuk dapat
menjadi berkat untuk jemaat sendiri atau pun orang-orang
lainnya melalui pelayanan rohani (pemberitaan Firman,
ibadah dll) maupun pelayanan sosial (bantuan sosial,
diakonia, misi, dll).



Sabtu
Segala perkara dapat kutanggung

di dalam Dia yang memberi 
kekuatan kepadaku. 

(Filipi 4:13)

Di tengah kerentanan menghadapi kesulitan hidup
mari memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita
dimampukan menanggung segala perkara.

Kondisi semua di rumah dapat menjadikan lebih
baik ataupun lebih buruk. Mari mendoakan agar
semua menuju ke lebih baik dalam membangun
hubungan-hubungan dalam keluarga.



Minggu
Marilah kepada-Ku, 

semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu.

(Matius 11:28)

Mari di hari perhentian ini kita beribadah dan
banyak berdoa dan bersekutu dengan Tuhan
karena Ia mengundang kita untuk diberi kelegaan.

Berdoa agar di hari Minggu yaitu libur, semua
orang dalam istirahat mereka dipulihkan secara
fisik, emosioal dan dikuatkan secara rohani.


