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May I but speak my own Experience, and from that tell you the
difficulty of Praying to God as I ought; it is enough to make you
poor, blind, carnal men, to entertain strange thoughts of me.
For, as for my heart, when I go to pray, I find it so reluctant to
go to God, and when it is with him, so reluctant to stay with
him, that many times I am forced in my Prayers; first to beg God
that he would take mine heart, and set it on himself in Christ,
and when it is there, that he would keep it there. In fact, many
times I know not what to pray for, I am so blind, nor how to
pray I am so ignorant; only (blessed be Grace) the Spirit helps
our infirmities (Rom. 8:26). – John Bunyan

Q. What is the kind of prayer
that pleases God and that he listens to?
A. First, we must pray from the heart
to no other than the one true God,
revealed to us in his Word,
asking for everything God has commanded us to ask for. (1)
Second, we must fully recognize our need and misery,
so that we humble ourselves in God’s majestic presence. (2)
Third, we must rest on this unshakable foundation:
even though we do not deserve it,
God will surely listen to our prayer
because of Christ our Lord.
That is what God promised us in his Word. (3)
– The Heidelberg Cathechism
(1) Ps. 145:18-20; John 4:22-24; Rom. 8:26-27; James 1:5; 1 John 5:14-15
(2) 2 Chron. 7:14; Ps. 2:11; 34:18; 62:8; Isa. 66:2; Rev. 4
(3) Dan. 9:17-19; Matt. 7:8; John 14:13-14; 16:23; Rom. 10:13; James 1:6

Senin, 1 Jan 2018
Berdoa bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang
mengalami pergumulan dalam pekerjaan, ataupun yang harus
membagi waktu antara studi dan pekerjaan. Berdoa agar
mereka diberikan kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk
mendapatkan pekerjaan dan dapat mengatasi pergumulan
pekerjaan dengan baik.
Selasa, 2 Jan 2018
Berdoa bagi keluarga dan pelayanan Matt-Zita. Bersyukur atas
progress misi yang dapat disaksikan. Berdoa untuk pimpinan
dan berkat Tuhan dalam projek-projek misi yang mereka
kerjakan di Central Asia. Berdoa bagi anak-anak mereka:
Hannah, Tamara, dan Noble, juga ibunda Zita yang baru saja
didiagnosa kanker payudara.
Rabu, 3 Jan 2018
Berdoa bagi para pemerintah seperti Alkitab ajarkan. Berdoa
agar makin banyak politisi Kristen bekerja dalam pemerintahan.
Berdoa agar para hakim diberikan bijaksana dan pengertian.
Berdoa agar para penegak hukum di berbagai level bertindak
adil dan tegas, berwibawa dalam bersikap.
Kamis, 4 Jan 2018
Berdoa bagi pertumbuhan iman dalam jemaat IRECT. Agar
jemaat diberikan kemampuan dan kesadaran untuk selalu
menyerahkan hidupnya ke dalam pemeliharaan Tuhan,
membiarkan Allah bekerja dalam hidup kita dan tidak
mengandalkan kekuatan dan pengertian kita sendiri. Biarlah
latihan iman akan membuahkan kesetiaan dan ketekunan
dalam iman percaya kita. Agar buah roh nyata dalam hidup kita
sebagai hasil dari iman dan kasih kita kepada Tuhan.

Jumat, 5 Jan 2018
Berdoa agar Tuhan memberi penghiburan kepada Bethel
Memorial Methodist Church di Pakistan, korban pemboman
yang baru lalu. Berdoa bagi proteksi rohani dan fisik, agar iman
dan tekad mereka mengiring Yesus diperteguh, hati mereka
tidak dikuasai oleh rasa takut melainkan damai sejahtera
surgawi.
Sabtu, 6 Jan 2018
Berdoa agar relasi dalam keluarga terbina dengan baik. Biarlah
Tuhan yang bertahta dan menjadi kepala dalam keluarga kita.
Agar tindakan dan ucapan kita boleh kita lakukan demi
kemuliaan Tuhan.
Minggu, 7 Jan 2018
Berdoa untuk program kerja IRECT di tahun 2018. Minta Tuhan
yang berkati dan pakai semua kegiatan dan event gereja tahun
ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa
jemaat makin dekat dengan Tuhan. Doakan juga agar kehadiran
IRECT bisa menjadi berkat bagi masyarakat di sekeliling kita.
Senin, 8 Jan 2018
Berdoa bagi saudara/i dewasa muda untuk mendapat
perspektif yang benar mengenai masa depan mereka dan agar
punya kemampuan untuk mengenali kesempatan yang tepat
dan menanggapinya dengan sikap dan tindakan yang benar.
Selasa, 9 Jan 2018
Berdoa bagi Pdt. Tony Zekveld dan Peter Nathaniel yang diutus
oleh Covenant Christian Church of Wyoming (URC) menjadi
misionaris di kota Toronto. Target populasi mereka adalah
kelompok Sikh. Pelayanan mereka mencakup Bible studies,
diskusi kelompok, community newspaper, dan khotbah. Berdoa
bagi mereka agar Tuhan berkarya lewat pelayanan mereka
menjangkau hati orang-orang Sikh dan South East Asian
lainnya.

Rabu, 10 Jan 2018
Berdoa agar pemerintah dan masyarakat Canada bijaksana
dalam memutuskan kasus-kasus etis seperti physician assisted
suicide and abortion, the role of parents as primary educators,
issues around sex education of our children, legalization of
marijuana. Kiranya takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama
memimpin pengambilan keputusan mereka.
Kamis, 11 Jan 2018
Berdoa bagi jemaat IRECT diberikan kemampuan untuk
membina hubungan yang harmonis antar jemaat, spirit saling
membangun dan menguatkan satu sama lain, mempunyai
sensitivitas dan kepedulian akan kebutuhan anggota jemaat
lainnya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Biarlah kita
bisa menjadi seperti Harun dan Hur yang menopang tangan
Musa pada waktu Musa menjadi penat karena seharian
mengangkat tangannya demi kemenangan Israel, demikianlah
jemaat IRECT kiranya bisa menopang satu sama lain.
Jumat, 12 Jan 2018
Berdoa bagi orang-orang Kristen di Nigeria yang menjadi
korban luka dan pembunuhan karena serangan dari orangorang yang membenci mereka. Kiranya Tuhan menyatakan
kasih setiaNya lewat kesembuhan, penyediaan sandangpangan-papan, penghiburan dan kekuatan. Kiranya Tuhan
berbelaskasihan kepada para penganiaya Boko Haram sehingga
mereka boleh bertobat dan diselamatkan dari hukuman kekal.
Sabtu, 13 Jan 2018
Berdoa bagi kita sebagai parents dalam memberi teladan yang
baik bagi anak-anak kita, dalam segala hal, termasuk dalam
berelasi dengan keluarga lain. Agar kita selalu menunjukkan
kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan hati dan hati
yang rela untuk mengampuni orang lain.

Minggu, 14 Jan 2018
Berdoa untuk pastor, elders, ministry team/committee dan
semua yang terlibat melayani di IRECT - mereka yang telah
memberi diri, membagi waktu dan tenaga untuk berpartisipasi
dalam pekerjaan Tuhan. Berdoa agar Tuhan memberkati
pelayanan mereka, memberikan mereka sukacita dalam
melayani.
Senin, 15 Jan 2018
Berdoa bagi para new graduates agar boleh dibukakan jalan
untuk memasuki dunia kerja. Agar mereka boleh menjadi
pekerja-pekerja yang punya karakter Kristus, yaitu berintegritas
dan melakukan pekerjaan bukan untuk manusia tetapi untuk
Tuhan sendiri. Agar mereka tegar dalam menghadapi segala
tantangan yang mereka hadapi di dalam dunia kerja dengan
hati yang tegar, tidak gampang menyerah dan mengandalkan
kekuatan Tuhan Yesus.
Selasa, 16 Jan 2018
Berdoa bagi Indonesian Reformed Theological Seminary di
Kupang Timor yang dipimpin dan dikelola oleh Pdt. Ed Femmy
Dethan. Berdoa agar Tuhan memberi kecukupan, baik dana
maupun dosen. Berdoa agar murid-murid lulusan sekolah
teologi ini Tuhan pakai untuk menggarami dan menerangi
Kupang-Timur dan Indonesia.
Rabu, 17 Jan 2018
Berdoa agar kita dapat hidup dalam damai dan tenang
sekalipun negeri ini diperintah oleh orang-orang yang tidak
berpikiran secara Kristen atau biblical. Berdoa agar Injil dapat
terus diserbarluaskan di seluruh Canada tanpa aral melintang.
Kamis, 18 Jan 2018
Berdoa agar kehidupan jemaat IRECT berdampak bagi dunia.
Biarlah kita bisa menjadi terang dan garam, mempunyai jiwa
yang berbeda dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan.

Biarlah orang dunia bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan
terpancar nyata dalam hidup kita. Dan karakter Kristus boleh
terbentuk dalam hidup kita.
Jumat, 19 Jan 2018
Berdoa bagi orang-orang Kristen yang dianiaya agar apapun
circumstances yang mereka hadapi, Allah memberi mereka
keberanian untuk berkata-kata dengan benar dan tepat.
Berdoa agar mereka diberi pengertian dan damai sejahtera
dalam kecukupan anugerah Allah sekalipun berada dalam
kelemahan.
Sabtu, 20 Jan 2018
Berdoa bagi para orang tua/senior kita, agar mereka tidak
hanya diberikan kesehatan dan kekuatan jasmani, tapi juga
penghiburan dan suka cita di dalam Tuhan. Agar kita diberikan
sensitivitas untuk dapat memberikan support bagi mereka, baik
secara moril maupun material.
Minggu, 21 Jan 2018
Berdoa untuk keuangan gereja dan fasilitas gedung IRECT.
Berdoa agar Tuhan mencukupkan hal-hal yang dibutuhkan
untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui gereja
kita. Berdoa agar gedung IRECT dan fasilitasnya bisa menjadi
berkat bagi banyak orang yang membutuhkan.
Senin, 22 Jan 2018
Berdoa agar para ibu/istri yang sudah lama menjadi
homemaker dan sekarang ingin mencoba untuk bekerja, agar
diberikan jalan untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan
pekerjaan sesuai dengan yang mereka inginkan. Kiranya Tuhan
memberikan mereka rasa percaya diri dan hikmat serta
pengetahuan yang mereka butuhkan dalam dunia kerja. Agar
mereka setelah bekerja, dapat membagi waktu antara
keluarga, pekerjaan dan gereja.

Selasa, 23 Jan 2018
Berdoa bagi Voice of the Church, sebuah program media
outreach yang diproduksi oleh the Canadian Reformed
Churches in Canada and the U.S.A. Berdoa agar khotbahkhotbah yang disiarkan menjadi berkat bagi orang-orang
Amerika Utara, menolong mereka bertumbuh dalam
pengenalan akan Firman Tuhan.
Rabu, 24 Jan 2018
Berdoa agar kasus Trinity Western University dapat
dimenangkan sehingga tidak menjadi precedent yang tidak baik
yang mengancam kelangsungan religious freedom di Canada.
Berdoa agar provincial and federal governments of Canada
mengenal bijaksana Allah dan memerintah dengan pengertian
dan compassion bagi segenap warga negara Canada.
Kamis, 25 Jan 2018
Berdoa agar Firman yang kita dengar setiap Minggu boleh kita
terapkan dalam hidup keseharian kita, dan hubungan kita
dengan Tuhan semakin bertumbuh lebih erat setiap hari. Kita
boleh semakin kenal akan siapa dan bagaimana sifat Tuhan kita,
sehingga kita bisa mengerti jalan-jalanNya.
Jumat, 26 Jan 2018
Berdoa agar orang-orang Kristen yang sedang menghadapi
tantangan mencari pertolongan dan bersandar pada Tuhan.
Berdoa agar Allah hadir dalam hidup mereka, melindungi
mereka sesuai kehendakNya. Berdoa agar kesaksian mereka
menjadi inspirasi bagi mereka yang mencoba menghancurkan
hidup mereka.
Sabtu, 27 Jan 2018
Berdoa untuk perlindungan, kecukupan, dan kesatuan dalam
keluarga kita. Berdoa agar Kristus menjadi pusat dalam segala
sesuatu yang kita rencanakan dan lakukan. Berdoa agar anak-

anak kita tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mengasihi
Tuhan dan melayani Dia.
Minggu, 28 Jan 2018
Berdoa terus untuk proses pencarian youth pastor. Minta
pertolongan Tuhan agar membuka jalan untuk mendapatkan
youth pastor yang berteologi Reformed, bersemangat injili, dan
memiliki karakter Kristus yang Tuhan kehendaki untuk dapat
membimbing dan melayani youth IRECT.
Senin, 29 Jan 2018
Berdoa agar para businessman/self-employee mendapat belas
kasih Tuhan dan dibukakan jalan bagi usaha mereka, sehingga
apa yang mereka kerjakan/upayakan dapat berhasil dan
hasilnya boleh menjadi berkat bukan hanya bagi keluarga tapi
juga bagi gereja Tuhan dan orang lain yang memerlukan.
Selasa, 30 Jan 2018
Berdoa bagi Redemption Prison Ministries (RPM) yang
melayani para napi (laki-laki dan perempuan) di seluruh
Canada. RPM memfasilitasi gereja-gereja lewat menyediakan
kursus Alkitab kepada para napi. Rudy deVries pergi setiap dua
bulan untuk mengunjungi secara one on one ke penjarapenjara di area Kingston. Mari berdoa agar pengharapan Injil
menembus tembok-tembok penjara dan banyak orang dapat
dibebaskan dari belenggu dosa.
Rabu, 31 Jan 2018
Berdoa agar gereja-gereja di Canada bersatu dalam
menyuarakan kebenaran Injil, agar kita menjadi warga yang
compassionate dan saleh dalam merepresentasi Yesus Kristus
di tengah masyarakat yang terus berubah dan menjauh dari
Tuhan.

Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namaMu,
datanglah KerajaanMu,
jadilah kehendakMu
di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya
dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang
yang bersalah kepada kami;
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat.
[Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.]
Matius 6 : 9-13

