
Panduan untuk Doa Puasa: 
 
Bersyukur pada Tuhan meskipun masih dalam suasana pandemi pada hari Jumat Agung ini 
kita mempunyai kesempatan untuk ambil waktu khusus merenungkan kasih dan 
pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Karena itu kita akan berpuasa dari jam 06.00 
hingga jam 18:00. Buka puasa dilakukan setelah jam 18:00. Saudara dapat mengambil 
waktu sebelum Saat Teduh atau jam istirahat siang jam 12:00 atau sore hari setelah seminar 
selesai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Saudara dapat 
mengikuti panduan berikut ini dalam sesi doa dan perenungan pribadi saudara. 
 

1. Pujian: Pimpin ke Kalvari (KPPK. 127) atau “Tuhan Penebusku”(JPCC) 
 

2. Bacalah dan renungkanlah Yes. 52:13-15; 53:1-12 
 

3. Pujian: Indahnya Saat Berdoa (KPPK 287) atau “Dia hanya sejauh doa” 
 

4. Doa Pribadi: - Bersyukur untuk kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib buat aku. 
- Mohon pengampunan atas dosa bangsaku dan atas dosa-dosaku. 
- Mohon Roh Kudus memenuhiku sehingga aku hidup dalam Roh, 

bukan dalam kedagingan. 
5. Doa syafaat: 

 
- Gereja: - Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi jemaat Tuhan selama pandemi.. 

- Bersyukur untuk seminar online bersama Pdt.Lucky Efendi. Doakan agar 
jemaat boleh semakin diperlengkapi dengan pemahaman yang lebih 
mendalam memaknai kematian dan kebangkitan kristus bagi Jemaat-Nya. 

- Berdoa untuk rangkaian pelayanan Paskah agar dapat membangun iman 
dan memberkati setiap jemaat. 

- Berdoa untuk para majelis dan hamba Tuhan untuk mempersiapkan jemaat 
dalam menyongsong new normal pasca pandemi. 
 

- Covid-19: - doakan supaya wabah ini bisa cepat berlalu sehingga kehidupan bisa  
                              kembali normal. 

- Doakan usaha pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi dan schnell 
Test untuk mengatasi serangan virus Covid-19 

- Doakan pemerintah agar dapat memutuskan senantiasa dengan 
hikmat Tuhan untuk mengakomodasi kepentingan kesehatan dan 
ekonomi. 
 

- Misi: - Doakan gereja-gereja agar kreatif dan berinovasi di masa pandemi dalam  
penjangkauan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan pakai 
dan memberkati Digitalisierung yang dilakukan gereja untuk menjangkau anak-
anak muda. 
- Doakan persekutuan-persekutuan di kota-kota lain agar dapat tetap 
menjangkau mahasiswa baru. 
- Doakan pelayanan kota-kota agar anak-anak muda bisa mengenal Tuhan 
Yesus melalui pelayanan kita secara online. 
- Doakan para remaja dan anak-anak sekolah minggu agar mereka sejak muda 
dapat mengenal dan menerima Yesus dalam hidup mereka.  

 
6. Pujian: Salib Hina (KPPK 166) atau „Karena Salib-Mu“ 
7. Tutup dengan Doa Bapa Kami. 

 

 


