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“Keindahan dalam Keretakan”
Oleh, Melody Mason
Saya tidak akan pernah lupa, beberapa tahun yang lalu, ketika saya sedang bersiap
untuk memimpin di dalam doa bagi satu acara besar, bagaimana Roh Kudus meyakinkan
saya tentang sesuatu yang spesifik dalam hidup saya, yang mana perlu saya perbaiki dengan
Tuhan. Dengan terharu, saya berlutut di lantai malam itu ketika saya berdoa, “Ya Tuhan,
ampuni saya...”
Namun, semasa saya mengaku dosa saya kepada Tuhan, langkah-langkah tertentu
perlu dilakukan untuk membuat pertobatan yang telus. Tetapi saya tidak dapat mengambil
langkah-langkah ini dengan segera, jadi saya tidak pasti apa yang perlu dilakukan.
Sekiranya saya masih meneruskan tanggungjawab pelayanan doa, saya merasakan saya
harus meminta orang lain untuk mengantikan tugasan tersebut sehingga saya dapat
membetulkan setiap perkara, bukan?
Sebagai seorang pemimpin yang disegani, sangat memalukan apabila memikirkan
untuk mengakui kepada orang lain bahawa saya telah gagal dihadapan Tuhan dalam bidang
tertentu. Saya tidak mahu membuat keributan dan kelihatan lemah secara rohani kepada
sahabat-sahabat saya, atau kepada banyak orang asing yang menghadiri perjumpaan itu.
Oleh itu, dengan hati yang berat dan air mata mengalir, saya tidur malam itu, bertekad
bahawa saya hanya akan meminta orang lain untuk memimpin doa pada keesokan harinya.
Namun, keesokan harinya ketika saya berangkat mencari seseorang untuk
menggantikan saya, Tuhan menghentikan pencarian saya dan ketika Roh Kudus mula
berbicara di hati saya. "Melodi, kamu perlu memimpin doa dalam kebaktian pagi ini. Jangan
minta seseorang menggantikanmu!"
"Tunggu Tuhan ... Anda tidak boleh memperlakukan saya seperti ini?" Saya berkata ketika
air mata segar jatuh dari mata saya. Tetapi Roh Kudus terus berbicara di hati saya.
“Ya, saya mahu anda memimpin, bagaimanapun, anda tidak harus memimpinnya
sebagaimana anda mahu apa yang setiap orang fikirkan terhadap anda. Tidakkah anda
lihat? Saya tidak mencari orang untuk memimpin mereka menutup dosa dan terus berjalan
seolah-olah semuanya kelihatan baik-baik saja. Saya mencari kapal yang rosak; kapal yang
akan merendahkan diri sehingga tahap keegoan itu hilang. Barulah saya dapat
menggunakannya untuk kemuliaan-Ku. Saya tahu ini menyakitkan, tetapi anda perlu
berkongsi dengan jemaat apa yang saya nyatakan kepada anda semalam. Berlaku Jujur dan
nyatakan bagaimana anda telah gagal dalam kebenaran Tuhan! Kemudian undanglah
mereka untuk ikut bersama anda ke salib membuang semua dosa dan kompromi. Anda
lihat, jika orang menunggu untuk datang sehingga mereka mempunyai semua perkara
dalam keadaan teratur, mereka tidak akan pernah datang.”

Sekali lagi, saya mula membantah. "Saya tidak dapat melakukan ini, Tuhan! Apa yang
akan difikirkan oleh semua orang apabila mereka melihat bagaimana saya telah berdosa
terhadap Kamu?”
Roh Kudus berbicara lembut di hati saya ketika Dia mengalihkan pandangan saya ke
syurga. "Tidak kira apa yang mereka fikirkan. Ini bukan untuk melindungi reputasi anda.
Kita sebenarnya sendang memuliakan nama Tuhan. Tetapi, jika Dia bekerja kepada anda,
anda harus merendahkan diri.”
Oh, bagaimana saya tidak mahu menurut bisikan Roh Kudus pada pagi itu. Sekiranya
saya dapat melarikan diri seperti Yunus, atau merangkak di dalam gua, saya akan
melakukannya dengan segera. Tetapi saya tahu apa yang perlu saya lakukan. Saya harus
patuh.
Bergetar dan dengan air mata di mata saya, saya menghadap ratusan orang pagi itu
dan berkongsi apa yang Tuhan letakkan di hati saya. Anda mungkin pernah mendengar
jatuhan pin di dalam bilik ketika semua orang mendengar. "Yesus memberitahu kita untuk
datang sepertimana keperibadian kita," kataku lembut, sambil terus mengesat air mata dari
mataku. "Jadi, saya datang menurut peribadi saya sendiri dan saya menjemput anda untuk
menyertai saya di kaki salib Kristus.”
Atas undangan ini, semua orang keluar dari kerusi mereka dan maju ke hadapan
bilik. Ada tangisan yang lembut di sana-sini ketika setiap orang yang berbeza meminta
pengampunan Tuhan untuk dosa-dosa dan pelanggaran yang merayap ke dalam hidup
mereka. Dan Roh Kudus diam bersama. Dalam buku Langkah kepada Kristu kita diberitahu:
“Jika engkau melihat dosa-dosamu dan merasakannya, janganlah lalai memperbaiki
dirimu sendiri. Betapa banyak orang yang menganggap dirinya tidak layak datang
kepada Kristus. Apakah engkau berharap supaya menjadi lebih baik dengan usahausahamu sendiri? “Bolehkah seorang Kusyi menukar kulit tubuhnya atau harimau
kumbang berubah belang-belangnya? Demi- kianpun masakan kamu boleh berbuat
baik kamu yang sudah belajar berbuat jahat?” Yermia 13:23. Hanya di dalam Allah
saja kita dapat memperoleh pertolongan. Kita seharusnya janganlah menunggu
bujukan-bujukan yang lebih kuat, untuk kesempatan-kesempatan yang lebih baik,
atau perangai yang lebih suci. Kita tidak dapat berbuat sesuatu dengan diri kita
sendiri. Kita harus datang kepada Kristus sebagaimana adanya.” (Kebahagian
Sejati, ms. 25.3)
Melalui pengalaman lalu, saya rasa ini adalah salah satu kebaktian doa yang paling
manis dan suci yang pernah saya alami, kerana Tuhan melakukan kerja pembersihan yang
mendalam di antara kita semua pagi itu. Banyak hati yang hancur, tetapi betapa indahnya
ia dapat menyembuhkan kehancuran itu. Dalam Mazmur 51:17 Alkitab mengatakan kepada
kita, “Pengorbanan Tuhan adalah roh yang hancur, Hati yang patah dan menyesal — Ini, Ya
Tuhan, Engkau tidak akan memandang hina terhadapku.”
Apakah penyerahan yang ingin anda sampaikan kepada Tuhan sejak akhir-akhir ini?
Adakah karya terbaik anda, doa terbaik anda, percubaan terbaik anda untuk menjadi saksi
yang kuat walaupun di tengah-tengah peristiwa yang menghancurkan kehidupan? Apa yang
kita serahkan kepada Tuhan bukanlah apa yang ttelah kita lakukan tetapi, tetapi adalah
melalui kehancuran diri sepenuhnya, harga diri dan semua kepuasan diri ketika kita sampai

di kaki salib. Seperti kata puji-pujian PadaMu Batu Zaman yang terkenal, "Tiada kulayak
datang PadaMu skrang, Hanya salibMu Tuhan Bagiku Pengharapan." Mari berpaut pada
salib itu hari ini!
Melody Mason adalah penyelaras program United in Prayer untuk General Konfrens.
Dia juga membantu perkembangan menara sumber untuk laman web dan inisiatif
Kebangkitan dan Reformasi dan merupakan pengarang of Daring to Ask for More: Divine
Keys to Answered Prayer: Kunci Ilahi untuk Doa yang Dijawab. Kisah dalam kebaktian
minggu ini diambil dari buku barunya yang baru dikeluarkan pada bulan April bertajuk,
Daring to Live by Every Word: Loving God with Heart, Body, Mind and Soul.
PERTANYAAN PENDALAMAN: Di mana Tuhan tinggal (lihat Yesaya 57:15) dan apa hasil dari
kesedihan yang saleh (lihat 2 Korintus 7: 9-11)? Apa yang Daud minta dalam doa
pertobatannya (lihat Mazmur 51: 1-19)? Bezakannya dengan bagaimana Saul bertindak
balas ketika dosa-dosanya dinyatakan (1 Samuel 15: 1-30). Watak alkitabiah mana yang
paling anda kenal ketika anda melihat dosa-dosa peribadi kita— orang yang berusaha
membenarkan dirinya dan menjaga kehormatan dengan orang-orang, atau orang yang
secara terang-terangan mengakui dosanya dengan hati yang patah dari pertobatan yang
tulen?
CABARAN AKTIF HATI: Baca dengan penuh doa "Keindahan Kerendahan hati" semasa anda
melalui minggu ini. Bukan untuk hanya menilai pada awal perjalanan kerohanian kita, tetapi
sepanjang perjalanan. Semasa menempuh cabaran hati ini, tanyalah kepada Tuhan jika ada
kebanggaan dalam hidup anda yang masih belum diserahkan, atau siapa pun dalam
lingkungan pengaruh anda (keluarga, rakan, rakan sekerja) yang anda perlu mohon untuk
pengampunan. Kemudian patuhi petunjuk Roh Kudus. (Mazmur 66:18, Matius 5: 23-24,
Amsal 28: 1, Matius 6:14-15)
“. . . tetapi betapa kecilpun kesalahan ini dan itu menurut pandangan manusia, tiada
dosa kecil di hadapan Allah. Pertimbangan manusia berat sebelah, mementingkan
diri sendiri, tidak sempurna, tetapi ukuran-ukuran Allah atas segala sesuatu adalah
sebagaimana adanya yang sesungguhnya. Seorang pema- buk dihinakan dan telah
dikatakan bahwa dosanya akan mengasingkan dia dari surga; sementara
keangkuhan roh mementingkan diri sendiri, dan ketamakan yang terlalu sering
dibiarkan. Tetapi dosa-dosa inilah yang terutama dibenci Allah karena
bertentangan dengan kemurahan tabiatNya, terhadap kasih yang tiada
mementingkan diri sendiri yang merupakan suasana alam semesta yang tidak jatuh
ke dalam dosa. Orang yang jatuh ke dalam sejumlah dosa-dosa dapat merasakan
satu perasaan malu dan kemiskinan serta merasakan keperluan-nya akan anugerah
Kristus; tetapi perasaan angkuh tidak merasa perlunya, sehingga menutup hati
melawan Kristus serta berkat-berkat yang tiada batasnya yang mana Dia telah
datang untuk mengaruniakannya..” (Kebahagian Sejati, ms. 25.1)
Pendalaman - Cadangan Bacaan Tambahan untuk minggu ini:
• The Beauty of Humility - (Disertakan dalam pembacaan kita minggu ini)
• Melody Mason, Daring to Live by Every Word: Loving God with Heart, Body, Mind and
Soul.

Hari 64 – Tumpuan Doa– Jumaat, 29 Mei 2020
LAPORAN PUJIAN:
• Marlynn W.: “Kami memuji Tuhan bahawa selama 100 Hari Doa untuk pandemik,
Tuhan telah melindungi kita dengan menyediakan kita akan pekerjaan, makanan,
dan tempat tinggal. Tuhan juga telah menginsafi kita untuk bergerak ke luar
bandar. Selain itu, Dia juga telah memberi saya kesempatan untuk bersaksi kepada
masyarakat Islam.”
• Moses M.: “Terima kasih kerana mendoakan kami. Tuhan telah mendengar doa anda!
Ia luar biasa! Selama tempoh kawalan pergerakan di Namibia, sekitar 1100 orang
telah mendaftar untuk belajar pelajaran Alkitab, 70% daripadanya bukan dari gereja
Adventist.”
PERMOHONAN DOA:
• Doakan pelajar-pelajar di seluruh dunia yang tidak dapat bekerja kerana kawalan
pergerakan. Berdoalah agar Tuhan memberi mereka cari untuk untuk membayar
yuran pengajian.
• Doakan mangsa keganasan rumah tangga di seluruh dunia.
• Doakan keluarga Alexander Ostankin, seorang pastor yang dibunuh semasa dia
melayani. Berdoalah agar Tuhan menjadikan darah syahid ini menjadi benih Injil.
• Doakan mereka yang sedang bergelut disebabkan oleh pendemik Covid-19. Doakan
pemulihan mereka sepenuhnya.

Hari 65 – Tumpuan Doa- Sabat, 30 Mei 2020
Pasukan Perdamaian Tuhan
“Diberkatilah mereka yang membawa dama isebab mereka akan disebut anak-anak Allah.”
– Mat 5:9 (TB)
“Kristus adalah “Raja Damai” (Yesaya 9:6), dan misi-Nyalah untuk memulihkan damai ke
bumi dan surga yang telah dirusak dosa. ‘’Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup
dalam damai sejahtera de-ngan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.” Roma 5:1.
Barang siapa setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus,
menjadi seorang yang memperoleh kedamaian surga.”
– Kothbah di Atas Bukit, kab. 37.2
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Keselamatan dalam Yesus memberi kita kedamaian yang sempurna. Tetapi Yesus tidak
memanggil kita untuk hanya mengalami kedamaian dengan Tuhan melalui penyerahan
hidup anda kepada-Nya. Tidak, Sebenarnya Dia juga memanggil anda untuk menjadi agen
perdamaian - pendamai. Pada masa krisis ini, adakah anda akan memilih untuk menjadi
pendamai? Adakah anda akan melakukan semua yang anda mampu untuk memancarkan
kedamaian Tuhan - kehadiran kasih-Nya - ke dalam kehidupan orang-orang di sekitar anda
yang hidup dalam kegelisahan dan ketakutan?
Sekiranya anda menjadi penyebab persengketaan dan perselisihan dalam keluarga atau
gereja anda, adakah anda akan memohon pengampunan dan mecari kedamaian dia dalam
Tuhan?
LAPORAN PUJIAN:
• Julius S.: "Kerana pandemik, Gereja Advent di Sierra Leone menayangkan siaranya
di TV kebangsaan!"
• Cedrick B.: “Saya berdoa untuk kebangkitan diri. Tuhan menjawab doa saya melalui
100 Hari Doa.

PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk pelayangan dia Universiti Advent Colombia kerana mereka
memberi peluang perniagaan kepada keluarga migrasi dari Venezuela. Berdoalah
agar banyak lagi keluarga dapat ditolong, di sana dan di lokasi lain.
• Doakan jangkauan radio yang bermula di Tokyo pada tahun 2017. Minta Tuhan
terus membuka pintu untuk siaran radio Advent agar terus dapat menjangkau
penduduk di Tokyo.
• Berdoalah untuk inisiatif "Misi ke Bandar: Spokane", berusaha untuk
menambahkan pusat pelayanan di bandar dan lebih banyak pendekatan kepada
kementerian bandar untuk melayani rakyat Spokane, WA, AS.
• Berdoalah untuk wilayah Rwenzori di Uganda, yang dilanda banjir berulang kali
dalam beberapa minggu terakhir ini.

Hari 66 – Tumpuan Doa- Ahad, 31 Mei 2020
Keistimewaan Penganiayaan
“Diberkatilah mereka yang dianiaya demi kebenaransebab mereka yang memiliki Kerajaan
Surga.” – Mat 5:10 (TB)
“Yesus tidak memberikan kepada para pengikut-Nya pengharapan untuk memperoleh
kemuliaan dan kekayaan duniawi, dan untuk memperoleh suatu kehidupan yang bebas
dari pencobaan, tetapi Dia memperkenalkan kepada mereka hak istimewa untuk berjalan
dengan Guru mereka pada jalan penyangkalan diri dan celaan, karena dunia tidak
mengenal mereka.”
– Kotbah di atas Bukit, kab.39.1

PERTANYAAN PENDALAMAN:
Ketika cinta tak mementingkan diri sendiri, kebenaran, kekudusan, dan keadilan
dinyatakan oleh orang-orang Kristian yang setia, Setan akan membangkitkan amarah dan
kebencian di antara mereka yang memilih untuk mengabaikan suara Roh Kudus. Kita dapat
memiliki jaminan bahawa dalam semua penganiayaan yang mungkin kita hadapi, Yesus
akan bersama kita dan akan memuliakan diri-Nya sendiri melalui pengalaman yang
mencabar.
Pernahkah anda mengalami penganiayaan kerana kesetiaan anda kepada Yesus? Mengapa
atau mengapa tidak?
Maukah anda memilih hari ini untuk menghilangkan keinginan bagi menyenangkan dunia,
dan dengan penuh doa memusatkan perhatian untuk mengungkapkan kemuliaan Tuhan,
walaupun itu boleh mengakibatkan kita dianiayi?
LAPORAN PUJIAN:
• Banyak gereja menjadi kreatif dalam melaksanakan kebaktian Sabat mereka ketika
penjarakan fizikal.
• Wabak ini menjadikan pentingnya mesej kesihatan kita menjadi barisan hadapan
bagi anggota di seluruh dunia. Minat dalam pekerjaan kesihatan pencegahan,
NEWSTART, dan lain-lain semakin meningkat. Sekarang adalah masa yang tepat
untuk memimpin manusia memahami secara menyeluruh tentang hukum kesihatan
dan keutamaan Tuhan.
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk Pelayanan Gereja Advent tertua di Norway, sekarang menambah
pusat penjagaan agar dapat menyediakan kelas bahasa di Norway secara percuma
untuk pendatang, sekolah memasak, kafe untuk berbual, dan banyak lagi.
• Doakan pelayanan dua van kesihatan bergerak yang baru di Chiapas, Mexico.
Berdoalah untuk pesakit yang mereka akan bantu dan perhubungan melalui
perubatan di setiap hujung minggu yang mereka laksanakan, memungkinkan dapat
melalakukan pemeriksaan perubatan percuma, pembedahan kecil, prosedur
pergigian, pemeriksaan ultrasound, pemeriksaan mata dan banyak lagi.
• Berdoalah untuk Kebangunan Keilahian sejati dan minat baru dalam penginjilan di
setiap anggota dan gereja di seluruh dunia.
• Berdoa untuk gereja di Burundi. Ia sedang melalui pelbagai perjuangan dan masalah
pada masa ini. Hanya campur tangan Tuhan yang dapat membawa kedamaian.

Hari 67 – Tumpuan Doa- Isnin, 1 Jun, 2020
Dihina kerana Kebenaran
“Diberkatilah kamu apabila orang mencelamu dan menganiayamu, dan mengatakan segala
macam perkataan jahat terhadapmu dengan fitnah karena Aku. Bersukacita dan
bergembiralah karena besar upahmu di surga karena demikianlah mereka menganiaya
para nabi sebelum kamu.".” – Mat 5:11-12 (TB)
“Pada setiap zaman para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya, namun lewat
penderitaan mereka pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus
harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama, karena ia tahu
bahwa musuhnya tak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk
kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan
diskusi, bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu. Pikiran orang harus
digerakkan, setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan
hati nurani, adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur..”
– Kotbah di Atas Bukit, kab.43.2
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Ketika penganiayaan datang, ketika reputasi anda difitnah, ketika hidup anda mungkin
dalam bahaya, maka kasih dan kebenaran Yesus akan menyinari dengan sangat terang.
Bagaimana reaksi anda, apa yang anda katakan, apa yang anda lakukan ketika menghadapi
tekanan ini, ketika inilah bilamana anda merosakkan kesetiaan anda kepada Tuhan yang
akan membinasakan kehidupanmu.
Mengapa tidak meminta Yesus agar dapat menolong anda untuk tetap setia dan mengasihi
hari ini dan setiap hari sehingga anda dapat menunjukkan kasih yang sama walaupun dalam
penganiayaan? Adakah anda akan berdoa kepada-Nya sekarang dan meminta Dia untuk

menjadikan anda seorang Kristian sejati yang akan memperjuangkan Yesus walaupun
syurga itu jatuh?
LAPORAN PUJIAN:
• Pendeta, pekerja di gereja, guru, dan inisiatif penginjilan di seluruh dunia berjuang
akan keperluan kewanga kerana penurunan persepuluhan dan persembahan. Tetapi
mereka menaruh kepercayaan pada keajaiban Tuhan. Tuhan membuka banyak pintu
untuk pelayanan yang lebih besar kepada orang-orang dengan biarpun lebih sedikit
daripada sebelumnya.
PERMOHONAN DOA:
• Doakan dapur sup bergerak Gereja Adventist di Warwick Sydney, Australia, yang
menyajikan sup dan berhubung dengan orang-orang yang kesepian di kawasan
mereka. Mohon Tuhan untuk menolong mereka membina hubungan dalam
masyarakat.
• Berdoalah untuk sekolah perubatan baru untuk Afrika Timur di Kigali, Rwanda.
Doakan para pelajar yang lulus, dan orang-orang yang mereka layani.
• Berdoalah untuk pembangunan semula gereja Adventist College Selatan Filipina
yang musnah dalam gempa bumi pada 20 Disember 2019.
• Berdoa untuk pusat pelayanan di tengah-tengah komuniti Muslim di sebuah kota
yang tidak disebutkan namanya. Sebilangan umat Islam telah meminta doa untuk
mereka semasa krisis Covid-19 ini. Mereka percaya bahawa doa Adventist didengar
oleh Tuhan.

Hari 68 – Tumpuan Doa- Selasa, 2 Jun, 2020
Merasakan Yesus
“"Kamu adalah garam dunia, tetapi kalau garam itu menjadi hambar, dengan apa ia akan
diasinkan? Dia tidak berguna sama sekali selain untuk dibuang dan diinjak-injak oleh
manusia.” – Mat 5:13 (TB)
“. . . Allah menyebutkan anak-anak-Nya garam, Dia mengajarkan bahwa maksud-Nya
membuat mereka tujuan kasih karunia-Nya adalah mereka menjadi wakil-wakil untuk
menyelamatkan orang-orang lain… Garam harus bercampur dengan bahan ke mana garam
itu dimasukkan atau dicampurkan; garam itu harus masuk dan meresap supaya
mengawetkan. Demikian juga lewat kontak pribadi dan pergaulan manusia dijangkau oleh
kuasa Injil yang menyelamatkan. Mereka tidak diselamatkan secara ramairamai, tetapi
secara perseorangan. Pengaruh pribadi adalah suatu kuasa. Kita harus datang dekat
kepada mereka yang kita inginkan beroleh manfaat.” –
Kotbah di Atas Bukit, kab. 35.2 – 26.1
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Tugas untuk mengongsikan tentang Kristus adalah tanggungjawab setiap orang percaya.
Dengan menggunakan pengaruh peribadi anda untuk menunjukkan kepada Yesus, untuk
berkongsi tentang apa yang telah Dia lakukan untuk anda, dan bagaimana Dia adalah Jalan,
Kebenaran, dan Kehidupan, inilah panggilan hidup setiap orang Kristian.
Adakah anda mempunyai rakan atau rakan sekerja yang tidak percaya akan kepercayaan
anda? Atau adakah anda telah mengurung diri anda menjadi "gelembung Advent"? Adakah
sekurang-kurangnya satu orang bukan Kristian dalam hidup anda yang merasakan Yesus
dengan meluangkan masa bersama anda? Minta Yesus hari ini untuk membuat anda garam
yang terbaik untuk dunia ini!

LAPORAN PUJIAN:
• Hasil awal dari percubaan vaksin coronavirus menunjukkan bahawa pesakit
membentuk antibodi terhadap virus tersebut. Puji Tuhan untuk langkah utama
menuju penyembuhan melalui kemampuan sistem imun kita untuk membuat
antibodi.
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk pelayanan sebuah pusat yang dikendalikan oleh Advent bagi
pelarian dan pendatang di Manaus, Brazil. Mereka menjaga warga Venezuela yang
hidup sebagai pendatang di Brazil. Minta Tuhan memberkati dan meniru cara kreatif
mereka untuk menjangkau.
• Berdoalah agar Tuhan membawa tetamu yang tepat ke kedai makanan kesihatan
dan kafe yang disebut "Lentil" di Yoshkar-Ola, Rusia. Mintalah Dia untuk memberkati
kelas memasak percuma mereka dan cara lain untuk menjangkau.
• Berdoalah untuk jemaat dan pelajar gereja Advent dan sekolah di Guinobatan,
Filipina. Sekolah gereja itu rosak teruk akibat taufan baru-baru ini. Doakan semua
yang terkesan akibat bencana alam di seluruh dunia.
• Doakan Pusat Gaya Hidup Shalem di Bogor, Jawa Barat. Ia mempunyai sedikit
tetamu sejak wabak Covid-19 dan berjuang secara kewangan. Doakan mereka
kerana mereka menjalankan program detoks dalam talian menggunakan Zoom, agar
banyak jiwa dapat dihubungi pada masa krisis ini.

Hari 69 – Tumpuan Doa- Rabu, 3 Jun 2020
Sinarilah CahayaNya
“"Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan.
Orang-orang juga tidak menyalakan pelita* dan meletakkannya di bawah gantang,*
melainkan di atas kaki pelita,* dan ia menerangi semua yang ada di dalam rumah. Biarlah
terangmu juga bercahaya dengan cara yang sama supaya mereka dapat melihat perbuatanperbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.".” – Mat 5:14-16 (TB)
“Dalam diri umat manusia tidak ada terang. Terpisah dari Kristus kita adalah bagaikan
lilin kecil yang tidak menyala, bagaikan bulan ketika wajahnya dipalingkan dari matahari;
kita tidak mempunyai seberkas cahaya pun untuk dipancarkan ke dalam kegelapan dunia.
Tetapi apabila kita menghadap kepada Matahari Kebenaran, apabila kita berhubungan
dengan Kristus, seluruh jiwa diterangi dengan cahaya kehadiran Ilahi.
– Kotbah di Atas Bukit, kab 50.1
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Adakah anda membaca petikan di atas? Adakah anda menyedari bahawa malaikat sedang
menunggu untuk bekerja melalui anda dengan menjangkau orang yang hilang? Bukankah
ini luar biasa?
Anda diundang untuk tidak hanya dipenuhi dengan Roh Kudus untuk penyucian diri anda,
tetapi untuk turut serta secara aktif dalam memancarkan kebenaran, cinta, dan kebenaran
Yesus ke dunia yang waktunya hampir habis.
Fikirkan tentang keluarga anda, rakan anda, jiran anda, rakan sekerja anda. Mintalah Tuhan
untuk menunjukkan kepada anda siapa yang memerlukan cahaya Yesus dalam hidup
mereka? Siapa yang patut anda doakan dan hubungi minggu ini?

LAPORAN PUJIAN:
• Banyak negara di seluruh dunia mulai menghentikan penguncian mereka dengan
berhati-hati.
• Organisasi Kesihatan Sedunia mengatakan: "Sekiranya virus ini mengajar kita tentap
apapun, itu adalah kerendahan hati." Orang menyedari betapa lemahnya keadaan
mereka. Ini adalah peluang besar bagi gereja untuk menunjukkan kepada kepada
setiap yang sedang mencari pengharapan yang kita miliki dalam Yesus!
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah agar berkat Tuhan kepada jemaat kita yang menjalankan perkhidmatan
teksi di Panama City, menggunakannya sebagai pusat pelayanan mudah alih.
Separuh daripada warganegara Panama tinggal di Panama City.
• Doakan pusat pelayanan bandar di Battambang, Kemboja. Ini termasuk gimnasium,
restoran vegetarian, taman permainan, chapel, pendidikan kesehatan, pendidikan
musik, dan sekolah bahasa. Doakan berkat Tuhan dalam pendekatan pelbagai aspek
ini, dan mintalah kepada-Nya untuk mengembangkan pelayanan dan membawa
orang-orang yang telah disiapkan oleh hati-Nya.
• Doakan penginjilan kelompok kecil Pelayanan Wanita Advent yang akan datang di
Western Nigeria Union.
• Berdoalah untuk pelayanan pusat pemulihan ketagihan Adventist baru di Orlando,
Florida, AS, yang membantu memerangi wabak opioid. Doakan juga berjuta-juta
kerinduan untuk bebas dari ketagihan.

Hari 70 – Tumpuan Doa- Khamis, 4 Jun 2020
Hukum Kasih
“"Jangan berpikir bahwa Aku datang untuk meniadakan Hukum Taurat* atau kitab para
nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Aku
mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, tidak ada satu
iota* atau satu coretan* pun yang akan hilang dari Hukum Taurat sampai semuanya
digenapi..” – Mat 5:17-18 (TB)

“Keindahan tabiat Ilahi dari Kristus, mengenai siapa yang termulia dan paling lemahlembut di antara manusia hanya suatu pantulan yang lemah. Yesus, citra yang jelas dari
diri Bapa itu, cahaya dari kemuliaan-Nya; Penebus yang menyangkal diri, sepanjang
perjalanan hidup-Nya yang penuh kasih di atas dunia adalah suatu gambaran hidup dari
sifat hukum Allah. Di dalam kehidupan-Nya dinyatakan bahwa kasih yang lahir di surga,
prinsip-prinsip yang menyerupai Kristus, mendasari hukum-hukum kejujuran yang abadi”
– Kotbah di Atas Bukit, p. 49
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Hukum Tuhan adalah Hukum Kasih. Yesus mengungkapkan apakah sebenarnya hukum
Taurat. Anda boleh mematuhi hukum hanya dengan bergantung sepenuhnya kepada Roh
Kudus untuk mendapatkan pertolongan. Oleh kerana anda percaya bahawa Dia akan
menolong anda menjalani kehidupan Kasih tanpa kepentingan diri dan ketika anda dengan
iman melakukan tindakan kasih, kuasa ilahi-Nya akan memungkinkan anda dan bekerja di
dalam kamu untuk bekerja dan melakukan keredhaan-Nya.
Sekiranya anda berjuang dengan kesetiaan terhadap hukum Tuhan, adakah anda akan
meminta Yesus hari ini untuk mengampuni anda, dan mengisi anda dengan Roh Kudus-Nya?
Adakah anda akan meminta Dia untuk menolong anda bukan hanya untuk menjaga hukum,
tetapi semangat undang-undang, yang tanpa kepentingan sendiri, cinta pengorbanan
kepada Tuhan dan semua orang?
LAPORAN PUJIAN:
• Marietta A.: “Terima kasih atas doa anda! Anak saya telah pulih dari Covid-19 dan
kembali normal dan sihat. Puji Tuhan! "
• Angka kematian wabak Covid-19 di Sepanyol telah menurun dengan ketara dari 11%
dan sekarang hanya 2%.
•
PERMOHONAN DOA:
• Doakan pusat pelayanan kota di Guatemala City yang menawarkan makanan, berus
gigi, pancuran untuk mandian, dan tempat mencuci pakaian bagi mereka yang
tinggal di jalanan. Mohon kepada Tuhan untuk memenuhi keperluan terdalam dari
pengunjung ke pusat ini, dan menolong mereka mencari harapan untuk selamalamanya.
• Beri pujian kepada media, yang komited untuk memberikan maklumat terkini
mengenai Covid-19. Berdoalah agar Tuhan menolong mereka untuk berkomunikasi
dengan kesungguhan yang sewajarnya.
• Berdoalah untuk mereka yang sedang bergelut dengan kegelisahan, kemurungan,
dan ketakutan selama masa krisis ini. Berdoalah agar mereka mendapat
pertolongan, keberanian, harapan, dan penyembuhan dalam Yesus.
• Berdoalah untuk pendeta, guru, misionari, dan anggota di Laos. Di beberapa
wilayah, sangat sukar untuk menggunakan teknologi agar dapat menjangkau orangorang untuk dilayani selama wabak ini dan lawatan secara peribadi kadang-kadang
diperlukan untuk membantu individu yang menghadapi berbagai masalah.

Bahan Bacaan Lebih Lanjut

Keindahan Kerendahan hati "Cabaran Hati”
“Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikanmu.” Yak 4:10(TB)
Perkara berikut mungkin sukar dicerna hanya dengan sekali bacaan. Saya mendorong
anda meluangkan masa anda (mungkin bahkan beberapa hari atau lebih) semasa anda
berdoa dan merenungkan kebenaran Firman Tuhan dalam perbandingan berikut. Dan
jangan putus asa kerana anda menyedari semua cara anda kekurangan. Kita semua
berkekurangan, jadi kita semua menghadapinya. Tetapi berita baiknya adalah bahawa
Tuhan berjanji bahawa Dia dapat mengubah hati kita. (1 Yohanes 1: 9-10, Yehezkiel
36:26)
Kita diberitahu, “Tidak ada yang ditakuti oleh Syaitan selain daripada umat Tuhan
membersihkan jalan dengan menghapus setiap halangan, sehingga Tuhan dapat
mencurahkan Roh-Nya ke atas gereja yang lesu. . . Hujan akhir akan datang, dan berkat
Tuhan akan memenuhi setiap jiwa yang disucikan dari setiap kekotoran. Adalah tugas kita
hari ini untuk menyerahkan jiwa kita kepada Kristus, agar kita dapat bersiap sedia untuk
menyegarkan diri dari hadirat Tuhan — sesuai untuk pembaptisan Roh Kudus.” (Last Day
Events, pp. 192-193)
Alkitab menyuruh kita mencari isi hati kita (Mazmur 139: 23-24). Tetapi kita mencari isi
hati kita, bukan agar kita dapat memikirkan kelemahan kita, tetapi kita dapat mengenali
keperluan besar kita dan lari kepada Yesus. Oleh itu, walaupun anda mungkin terkejut
dengan beberapa perkara yang anda temui mengenai diri anda, jangan berkubang di titik
lemah anda dan bimbang sama ada anda dapat diselamatkan atau tidak. Keselamatan
dijanjikan kepada semua orang yang mengaku dosa dan mencari Yesus. Jangan lupa itu!
Dengan ini, mari kita pergi. Inilah perbezaan langsung seperti tanpa gula yang ditambah
antara kebanggaan dan kerendahan hati.

Keindahan Kerendahan hati ~ Kontras antara Kesombongan
•
•

Orang yang bangga dengan diri sendiri melihat semua kebaikan yang mereka
lakukan dan merasa layak untuk diselamatkan.
Orang yang tidak mementingkan diri, yang rendah hati tahu bahawa hanya
melalui kebenaran Kristus mereka dapat memperoleh keselamatan.

“Ia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan, melainkan
karena belas kasih-Nya melalui pembasuhan kelahiran kembali dan pembaruan Roh Kudus,”
– Titus 3:5(TB)
•
•

Orang-orang yang sombong dengan diri sendiri merasa yakin dan bangga dengan
seberapa banyak yang mereka tahu.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah diri akan merasa rendah
diri dengan berapa banyak yang belum mereka pelajari.

“Lalu, masuklah Raja Daud dan duduk di hadapan TUHAN sambil berkata, "Siapakah aku
ini, ya TUHAN Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawaku sampai
sedemikian ini?” – 2 Sam 7:18 (TB)

•
•

Orang yang bangga dengan diri sendiri bersyukur kepada Tuhan bahawa mereka
tidak menyukai dunia di sekeliling mereka.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati menyedari bahawa
"kebanggaan" itu sendiri sama mematikannya dengan dosa-dosa dunia.

“Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi TUHAN, sungguh, ia takkan bebas dari
hukuman.” – Ams 16:5 (TB)
•
•

Orang yang sombong dengan rasa bangga membawa dendam kerana mereka sukar
mengatakan, “Saya salah. Bolehkah anda memaafkan saya?"
Orang yang tidak mementingkan diri dengan cepat berkata, "Maaf, mari kita
selesaikan ini.”

“Karena itu, jika kamu mempersembahkan persembahanmu di atas altar* dan di sana kamu
teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu* tinggalkanlah
persembahanmu itu di depan altar dan pergilah untuk terlebih dahulu didamaikan dengan
saudaramu, setelah itu kembalilah dan persembahkan persembahanmu.” – Mat 5:23,24 (TB)
•
•

Orang yang bangga dengan diri sendiri cenderung memusatkan perhatian pada
kegagalan dan kelemahan orang lain, dan tidak terganggu oleh kehancuran orang
lain.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati merasakan kelemahan
mereka sendiri dan keperluan rohani yang besar, dan peka terhadap mereka
yang patah.

“Perkataan ini dapat dipercaya dan layak diterima sepenuhnya bahwa Yesus Kristus datang
ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa; di antara mereka, akulah yang paling
berdosa. – 1 Tim 1:15 (TB)
•
•

Orang yang bangga dengan diri sendiri harus membuktikan bahawa mereka betul
dan menyelamatkan maruah sendiri walaupun mereka salah.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati bersedia memberikan
"hak untuk menjadi benar" dalam situasi walaupun mereka betul, kerana
mereka lebih bimbang untuk menjadi benar di hadapan Tuhan daripada
menjadi benar di hadapan manusia.

“Sebab, lebih baik menderita karena berbuat baik, jika itu memang kehendak Allah,
daripada menderita karena berbuat jahat.” – 1 Pet 3:17 (TB)
•
•

Orang yang bangga dengan diri sendiri melindungi diri, ruang, dan reputasi diri
sendiri.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati memiliki semangat
pemberian yang murah hati dan rela ditanggung, membiarkan Tuhan melindungi
ruang, waktu, dan reputasi mereka.

“Yesus menjawab mereka dengan berkata, "Tidakkah kamu pernah membaca apa yang
dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang bersamanya merasa lapar.” – Luk 6:38
(TB)

•
•

Orang yang sombong dengan diri sendiri terlalu sibuk untuk memperhatikan atau
menjangkau "orang kecil" dalam hidup mereka, mereka yang tidak dapat memberi
manfaat kepada mereka dengan cara tertentu.
Orang-orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati selalu berusaha
untuk melayani dan melayani bahkan "yang paling sedikit" seperti Yesus.

“Raja itu akan menjawab, ‘Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sebagaimana
kamu melakukannya terhadap satu dari saudara-saudara-Ku yang paling kecil ini, kamu
melakukannya untuk-Ku.” – Mat 25:40(TB)
•
•

Orang-orang yang bangga dengan diri sendiri ingin dikenali dan dipuji, dan mereka
menginginkan untuk diperkenalkan, piala dan penghargaan.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati ingin setia agar
kemuliaan Tuhan dapat dilihat, dan mereka menjauhkan diri dari dihargai
atau diberi sambutan.

“Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu kemuliaan
diberi, oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena kebenaran-Mu.” – Maz. 115:1 (TB)
•
•

Orang-orang yang bangga dengan diri sendiri cepat mempelihatkan gelaran dan
pencapaian hebat mereka dan merasa berhak mendapat layanan istimewa.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati tidak perlu
membicarakan pangkat atau pencapaian mereka, dan mereka berpuas hati
tanpa disedari selagi Tuhan yang mendapat kepujian.

“Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapa dapat menemukan?” –
Amsal 20:6 (TB)
•
•

Orang-orang yang sombong menggunakan kehidupan mereka dan pengaruh yang
mereka terima sebagai pentas untuk mempamerkan diri mereka.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati menggunakan pentas
dan pengaruh yang diberikan Tuhan untuk berusaha memuliakan Kristus
dan memastikan hanya Dia yang dapat diperlihatkan.

“Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil.” – Yoh 3:30 (TB)
•
•

Orang yang bangga dengan diri sendiri merasa sukar untuk melayani dan tunduk
kepada orang lain, terutama mereka yang memegang jawatan yang berkuasa atau
seorang pemimpin.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati, seperti Yesus,
melayani semua orang dengan rendah hati, tanpa mengira status atau
kedudukan. Mereka mengangkat orang-orang yang dapat membuat mereka
tidak mendapat manfaat, dan juga dengan hormat berusaha untuk menahan
mereka yang memiliki kekuasaan di atas mereka.

“Dan, siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, ia harus menjadi
hambamu, sama seperti Anak Manusia yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk
melayani dan memberikan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang."– Mat 20:2728 (TB)

•
•

Orang yang bangga dengan diri sendiri selalu memikirkan perkara baik yang
mereka lakukan untuk Tuhan, dan bagaimana gereja atau pelayanan tidak dapat
melakukannya tanpa mereka.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati menyedari bahawa
tanpa Tuhan, mereka tidak dapat melakukan apa-apa yang bernilai bagi
Kerajaan-Nya. Mereka merasa rendah diri untuk digunakan sama sekali.

“Sebab, Allahlah yang bekerja di dalam kamu, baik untuk mengingini maupun untuk
mengerjakan apa yang menyenangkan-Nya.– Filipi 2:13 (TB)
•
•

Orang yang sombong dengan diri sendiri sering bersikap dingin, menjauhi, kaku,
tidak memaafkan dan tidak dapat didekati. Apabila salah faham berlaku, mereka
menunggu orang lain membuat langkah pertama.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati ramah, penyayang,
ramah dalam adab mereka, pemaaf, dan senang dihayati. Mereka cepat
menebus kesalahan.

“Buanglah segala macam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan perkataan
fitnah, juga semua kejahatan, jauhkanlah itu dari padamu. Bersikaplah ramah satu dengan
yang lain, milikilah hati yang lembut, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam
Kristus juga mengampuni kamu.– Efesus 4:31-32 (TB)
•
•

Orang yang bangga dengan diri sendiri sering bersikap defensif ketika dikritik, dan
tidak mahu orang lain tahu bila mereka telah melakukan kesalahan atau melakukan
kesalahan.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati menerima kritikan
dengan hati terbuka yang rendah hati dan berusaha untuk
menumbuhkannya. Mereka tidak terlalu prihatin ketika orang lain melihat
kegagalan mereka.

“Sebab, TUHAN menegur mereka yang Ia kasihi, sama seperti seorang ayah dari anak yang
dikasihinya.” – Amsal 3:12 (TB)
•
•

Orang yang bangga dengan diri sendiri cenderung berjalan sendiri dan sukar
berkongsi perjuangan dan keperluan rohani mereka dengan orang lain.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati bersedia untuk
bersikap terbuka, terdedah, dan nyata di hadapan orang lain. Mereka tidak
prihatin untuk kelihatan lemah, tetapi ingin bersikap tulen bahawa kekuatan
Tuhan dapat dimuliakan walaupun pada masa mereka lemah.

“Namun, Ia berkata kepadaku, "Anugerah-Ku cukup bagimu karena kuasa-Ku
disempurnakan dalam kelemahan." Sebab itu, aku lebih senang berbangga atas
kelemahanku supaya kuasa Kristus diam di dalamku.” – 2 Kor 12:9 (TB)

•
•

Orang-orang yang bangga dengan diri sendiri, ketika mengakui dosa kepada Tuhan,
cenderung mengaku dengan secara samar-samar. "Ya Tuhan, maafkan saya atas
semua dosa saya."
Orang yang tidak mementingkan diri yang rendah hati, ketika mengaku dosa
kepada Tuhan, selalu mengakui dosa-dosa tertentu. "Ya Tuhan, maafkan
saya___________.”

“Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu
sembuh. Doa orang benar yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, sangat besar kuasanya.
– Yak 5:16 (TB)
•
•

Orang yang sombong merasa bangga dengan rasa hormat dan bukan tontonan, dan
dengan demikian mereka sering menjalani kehidupan luar yang mementingkan diri
sendiri.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati lebih peduli akan kebenaran
dengan Tuhan, dan mereka menjauhkan semua bentuk kemunafikan atau hidup
disebalik kebenaran.

“Berkatalah TUHAN kepada Samuel, "Janganlah melihat kepada wajahnya atau kepada
sosok tubuhnya yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Sebab, bukan yang dilihat
manusia, karena manusia melihat apa yang ada di hadapannya, tetapi TUHAN melihat
hati.".” – 1 Sam 16:7 (TB)
•
•

Orang yang sombong dan bangga diri, membandingkan diri mereka dengan orang
lain dan merasa layak mendapat penghormatan dan penyelamatan.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati mengenali keadaan
dosa mereka yang sebenarnya, dan memuji Tuhan bahawa Dia mengutus
Anak-Nya sehingga, walaupun tidak layak, mereka dapat menerima
keselamatan dan penghormatan.

“Namun, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, bahwa ketika kita masih menjadi
pendosa, Kristus mati bagi kita.” – Roma 5:8 (TB)
•
•

Orang yang bangga dengan diri sendiri menganggap mereka cukup baik, tetapi
mereka buta terhadap keadaan hati mereka yang sebenarnya.
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati memiliki sikap terus
menerus "Tuhan kasihanilah saya orang berdosa!"

“Akan tetapi, si pengumpul pajak berdiri agak jauh, bahkan tidak memandang ke langit.
Sebaliknya, ia memukul-mukul dadanya sambil berkata, ‘Ya, Allah. Berbelas kasihanlah
kepadaku, si pendosa ini.” – Luk 18:13 (TB)

•

•

Orang yang bangga dengan diri sendiri tidak menyangka mereka memerlukan
kebangkitan semula, tetapi mereka berpendapat bahawa semua orang
memerlukannya. (Sebenarnya, sekarang, mereka membuat senarai mental semua
orang yang perlu membaca senarai ini.)
Orang yang tidak mementingkan diri dan rendah hati akan menjadi orang
pertama yang mengakui bahawa mereka memerlukan kebangkitan rohani
setiap hari! Mereka terus merasakan keperluan akan pencurahan Roh Kudus
yang segar di dalam hati dan kehidupan mereka.

“Kasihanilah aku, ya Tuhan, karena aku berseru kepada-Mu sepanjang hari.” – Maz 86:3
(TB)
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