
Allahlah yang menciptakan hari sabat untuk
beristirahat seperti yang ditunjukkan-Nya setelah
6 hari penciptaan. Doakan agar sepanjang
minggu ini agar ada waktu beristirahat yang
cukup.

Doakan para pekerja medis yang sedang berjuang
agar Tuhan memberikan istirahat dan pemulihan.

 

Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan
pekerjaan yang dibuat-Nya itu, berhentilah Ia pada hari

ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuat-Nya itu. Lalu
Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya,
karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan

penciptaan yang telah dibuat-Nya itu. (Kejadian 2:2-3)

Senin



Bahkan Tuhan Yesus dalam kemanusiaan-Nya
membutuhkan istirahat di tengah kesibukan-Nya.
Doakan agar tidak sekedar sibuk tetapi waktu
yang digunakan terkelola dengan baik dan
produktif.

Doakan situasi di Singapore yang memasuki
Phase 1 agar semua baik sesuai yang
direncanakan dan diantisipasi pemerintah.

 

Lalu Ia berkata kepada mereka: 
"Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan

beristirahatlah seketika!" Sebab memang begitu banyaknya
orang yang datang dan yang pergi, sehingga 

makanpun mereka tidak sempat. (Markus 6:31)

Selasa



Jika saudara sedang letih dan berbeban berat, 

Berdoa untuk anak-anak muda yang kita kenal agar
mengalami Tuhan juga dalam kehidupan mereka.

     ini waktunya datang kepada Tuhan dan                  
     menyerahkannya kepada Tuhan. Berdiamlah 
     bersama Tuhan dalam doa.
 

Datanglah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban
berat, dan Aku akan memberimu kelegaan.  Pikullah kuk

yang Kupasang, dan belajarlah dari-Ku karena Aku lemah
lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan

ketenangan dalam jiwamu. (Matius 11:28-30)

Rabu



Datanglah kepada Tuhan untuk memohon ketenangan
dan kesabaran dalam saudara menghadapi orang-
orang sulit dalam kehidupan saudara.

Berdoa untuk situasi di dunia: Indonesia, Hongkong
dan Amerika supaya tidak terjadi kekerasan-
kekerasan dan penjarahan-penjarahan.

 

Jadilah tenang dalam TUHAN, dan nantikan Dia
dengan sabar. Jangan marah oleh karena orang yang

makmur di jalannya,  orang yang melakukan niat jahat. 
(Mazmur 37:7)

Kamis



Kekuatiran yang berlebihan dapat mengindakasikan
kurangnya saudara dalam penyerahan kepada Tuhan.
Serahkanlah kekuatiran saudara kepada Tuhan dalam
doa, permohonan dan ucapan syukur seraya meminta
damai sejartera yang daripada-Nya.

Doakan untuk orang-orang yang saudara kenal atau
secara umum yang sedang mengalami kesulitan hidup
karena pandemi, kehilangan pekerjaan, sakit yang lama,
hubungan keluarga yang retak ataupun  hal-hal lainnya.

 

Janganlah khawatir tentang apa pun juga. Namun dalam
segala sesuatu nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam

doa dan permohonan serta ucapan syukur.  Damai sejahtera
Allah yang melampaui segala pengertian akan memelihara

hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. 
(Filipi 4:6-7)

Jumat



Mari mengamini dan mendoakan bahwa Tuhan
menyertai dan memberikan ketenteraman.

Berdoa untuk upaya pemerintah di Indonesia dan
Singapura untuk memulihkan ekonomi dengan berbagai
kebijakan mereka.

 

Jawab Tuhan, 
"Aku sendiri akan menyertaimu

dan Aku akan memberikan ketenteraman." 
(Keluaran 33:14)

Sabtu



Siapkan diri saudara untuk beribadah, bagian dari
sabat/istirahat yang dari Tuhan. Sebelum beribadah
bersaat teduhlah dan berdoalah memohon penyegaran
yang dari Tuhan.

Doakan gereja-gereja dalam menghadapi situasi
pandemi sekarang dan hikmat untuk memperbaharui
gereja paska pandemi.

 

Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat: enam hari lamanya engkau
akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari

ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; maka jangan
melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau

anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu
perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat

kediamanmu. (Keluaran 20:8-10)

Minggu


