“Memanggil Yesus dalam Kebutuhan Kita yang
Mendesak!”
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Saat Badai Menangkap Anda Secara Tiba-Tiba!
Oleh Paul Dysinger
Saya baru saja meletakan bayi laki-laki kami Ethan untuk tidur siang. Hari itu sangat cerah
dan indah. Beberapa awan baru saja bergulung di tengah petang yang sejuk. Dan
kemudian itu memukul. Dan itu menghantam dengan cepat dan keras.
Ethan baru saja tertidur ketika aku mendengar istriku Natasha memanggil dari ruang
tamu. Saya keluar dari kamar dan melihat ke luar jendela. Dan hal pertama yang saya
perhatikan adalah angin. Itu bertiup sangat keras! Dan langit semakin gelap.
Kemudian kami mendengar dahan pohon. Jatuh. Retak. Berderak keras. Mereka benarbenar lepas dari pohon dan membanting ke sisi rumah kami dari hutan sekitarnya. Saya
melihat ke sisi lain dari kabin kami untuk melihat rumah kaca kami benar-benar dikuliti.
Seluruh bagian atas plastik benar-benar robek. Saya meraih ponsel saya untuk memeriksa
cuaca, tetapi internet tidak ada.
"Sayang, haruskah kita pergi?" Saya mendengar Natasha berkata. "Ya - ayo pergi,"
jawabku.
Kami mengambil Ethan yang sedang tidur dari tempat tidur dan aku melemparkan
laptopku ke tas ranselku, lalu kami melesat ke mobil - ketakutan bahwa setiap saat dahan
terbang atau pohon tumbang dapat mencegat perjalanan kami. Kami berdoa ketika kami
berkendara dengan cepat di sepanjang jalan yang penuh dengan tanah menuju rumah
orang tua saya, di mana ruang bawah tanah mereka akan menjadi tempat yang jauh lebih
aman untuk menunggu badai. Kami berputar sedikit karena sebatang pohon telah
tumbang di jalan masuk yang harus kami lewati. Syukurlah kami bisa melewati.
Sekarang hujan deras. Melalui hujan yang mengaburkan mata dan angin yang kencang,
kami akhirnya sampai di ruang bawah tanah orang tua saya selamat. Dan ini yang hal yang
gila. Tak satu pun dari kami melihat badai datang. Tidak ada. Paman saya keluar bekerja
dengan traktor dan harus melemparnya dan lari ke dalam. Dia juga memiliki rumah kaca
yang dikuliti seperti milik kami dan rumah kaca lain yang jauh lebih buruk (tampak
seperti seekor gajah menginjaknya). Badai menghantam kami secara tak terduga dan kami
tidak siap.
Untungnya kami semua aman dan semua orang baik-baik saja. Badai itu menghantam
kami yang tidak siap. Seperti pandemi COVID-19 ini menghantam dunia kita tanpa

persiapan. Dan ada satu hal, kita tahu ada lebih banyak badai akan datang sesuai dengan
nubuatan Alkitab. Pertanyaannya adalah, "Bagaimana kita bersiap menghadapi badai itu?"
Sebetulnya, sebagai orang yang suka berkebun Anda menyadari bahwa Anda tidak bisa
mengendalikan alam. Angin, hujan, matahari, salju — Anda tidak bisa mengendalikannya.
Anda dapat merencanakan ke depan dan mempersiapkannya jika Anda memiliki ramalan
cuaca yang bagus. Tetapi kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak dapat kita ramalkan
sebelumnya. Kemudian apa?
Saya akan memberi tahu Anda apa yang kami lakukan. Kami berdoa. Kami menyadari
bahwa Allah memegang kendali bahkan ketika hal-hal tidak masuk akal terjadi. Dan
kemudian kita bangun dan terus maju berjalan. Ketika kehidupan mulai runtuh di sekitar
kita, kita harus bangun dan mendirikannya kembali. Badai kehidupan mungkin
menjatuhkan kita - tetapi kita harus menjangkau kekuatan Allah dan bergerak maju.
Bagi kami, rumah kaca kami adalah kerugian kecil. Tentu, kami butuh sedikit uang dan
waktu untuk memperbaikinya. Tetapi dalam beberapa hari kami memiliki plastik kembali
- dan kali ini kami berharap bahwa kami lebih siap, jika situasi seperti itu terjadi lagi.
Tapi bagaimana dengan badai kehidupan? Bagaimana dengan badai fisik, emosi, spiritual,
dan ekonomi yang diciptakan oleh COVID-19? Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana
Anda akan membangun kembali? Pelajaran apa yang Anda pelajari yang akan
mempersiapkan Anda untuk badai di masa depan? Ketika hal-hal terjadi yang berada di
luar kendali Anda, di mana Anda berpaling untuk kekuatan dan kenyamanan?
Yesus adalah jangkar dan harapan kita. Kita dapat berpaling kepada-Nya Pangeran Damai
kita yang dapat menenangkan badai dengan sepatah kata dari bibir-Nya. Kita dapat
berbalik kepada-Nya untuk membawa kita melalui badai kehidupan dan bahkan sampai
akhir zaman. Apakah Anda akan percaya kepada-Nya hari ini?
“Yang hatinya teguh, Kaujagai dengan damai sejahtera, sebab kepada-Mulah ia percaya.
Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan ALLAH adalah gunung batu yang
kekal.” -Yesaya 26:3-4
Paul Dysinger dan istrinya Natasha tinggal di Tennessee di mana mereka menjalankan bisnis dalam berkebun
dan mengajar orang cara bertani. (borntogrow.net)

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN: Bagaimana reaksi Anda terhadap pandemi di
seluruh dunia? Bagaimana pandemi ini mempengaruhi atau tidak mempengaruhi iman
Anda kepada Yesus? Apakah Anda bersedia untuk percaya kepada-Nya untuk badai tak
terduga berikutnya dalam hidup Anda? Apakah Anda percaya bahwa Yesus dapat benarbenar menjadi Batu Abadi Anda?
TANTANGAN AKTIF UTAMA: Mintalah supaya Allah menunjukkan seluruh area
kehidupan Anda, di mana Anda mungkin belum memberiNya akses penuh. Hal apapun
yang mungkin kendalinya Anda tidak mau serahkan. Minta Dia untuk mengampuni Anda
dan membantu Anda percaya kepada-Nya. Mungkin krisis pandemi ini telah
mengungkapkan kepada Anda beberapa hal dalam hidup Anda di mana Anda kurang
melatih iman. Berdoalah kepada Yesus kita yang pengasih untuk membantu Anda

menyerahkan semua kepada-Nya dan belajar untuk percaya kepada-Nya di tengah badai
kehidupan.
Pendalaman - Bacaan Tambahan untuk pekan ini:
• Help in Daily Living by Ellen G. White – Click here to read
• Revive Us Again by Mark Finley

Hari ke-71 – Fokus Doa– Jumat, 5 Juni 2020
LAPORAN UCAPAN SYUKUR:
• Alex G .: Dua berkat besar! Saya telah memulai pelajaran Alkitab dengan seorang
dokter dari kota saya. Dan karena COVID-19 kita bisa belajar jauh lebih sering
daripada sebelumnya. Dia menerima untuk dibaptis bahkan sebelum mengunjungi
gereja! Saya juga sangat diberkati secara pribadi, walaupun saya harus
membatalkan semua perjalanan saya untuk tahun ini, saya dapat mengatur diri
saya lebih baik, sehingga saya dapat lebih banyak berdoa, membaca Alkitab lebih
banyak, menulis lebih banyak, dan bekerja lebih efisien. Di tengah banyak
kesedihan, datang juga berkat besar!
•

Rebeca: Dua minggu yang lalu, saya dan suami saya berada dalam situasi yang
sangat sulit. Kami tidak memiliki jaringan telepon dan mobil kami tidak dapat
bergerak terselip dalam lumpur dan kami tidak punya jalan keluar. Kami berdoa
meminta Tuhan untuk menjadi pilot kami. Ketika saya selesai berdoa, saya
merasakan dorongan untuk menyanyikan lagu pujian. Suamiku berkata bahwa
begitu aku melakukannya, dia merasa seperti seseorang mendorong kami keluar
dari sana. Saya tahu itu adalah Allah menjawab doa kami. Dia luar biasa dan saya
suka bagaimana Dia selalu bekerja dalam hidup kita!

PERMINTAAN DOA:
• Berdoa untuk saudara-saudari yang bergumul dengan pengangguran pada saat ini
karena pandemi.
• Berdoa untuk Magdalena dan suaminya yang tinggal di pedesaan Kolombia
berusaha menjangkau orang-orang untuk Yesus. Mereka membutuhkan sebuah
gereja untuk tempat mengadakan pertemuan.
• Berdoalah untuk sidang-sidang di seluruh dunia yang tidak memiliki ruang atau
gedung untuk bertemu karena berbagai keadaan.
• Berdoa untuk relawan "Satu-Tahun-Dalam-Misi" yang membantu imigran Haiti di
Chili belajar bahasa Spanyol dan menyesuaikan diri dengan kehidupan dan budaya
Chili. Mohon kepada Tuhan untuk bekerja di dan melalui relawan, dan untuk
membantu mereka membangun persahabatan dan iman

Hari ke-72 – Fokus Doa- Sabat, 6 Juni 2020
Penolong, Penasihat, Penghibur
“Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku
pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi
jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.” – Yohanes 16:7
“Roh Kudus merupakan yang tertinggi dan segala pemberian yang dapat diminta-Nya dari
Bapa-Nya untuk meninggikan umat-Nya. Roh itu harus dikaruniakan sebagai suatu
perantara yang menghidupkan kembali, dan tanpa hal ini pengorbanan Kristus akan sia-sia
. . . .. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa Oknum Ketiga
dari Keallahan. . . . Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan oleh Penebus
dunia. Dengan Roh hati dijadikan suci. Dengan perantaraan Roh orang percaya mengambil
bagian dari sifat Ilahi. Kristus telah memberikan Roh-Nya sebagai kuasa Ilahi untuk
mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada
kejahatan, dan untuk menanamkan tabiat-Nya sendiri pada jemaat-Nya. Tentang Roh Kudus
Yesus berkata, “Ia akan memuliakan Aku.” – Kerinduan Segala Zaman 2.hal 313-314
PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN:
Pernahkah Anda sepenuhnya menghargai karunia Roh Kudus yang luar biasa? Dia adalah
bagian dari Trio Surgawi, Ketuhanan, dan Dia dikirim kepada Anda sebagai hadiah dari
Yesus. Dia berbicara, memimpin, menghukum, membantu, menghibur, mengubah dan
memberdayakan Anda dalam perjalanan transformasi (perubahan) Anda untuk menjadi
lebih seperti Yesus kita yang kekasih. Apakah Anda nyaman mengundang Roh Kudus ke
dalam hidup Anda? Pernahkah Anda mengalami Roh Kudus “membuat efektif apa yang
dibuat oleh Penebus dunia”? Mengapa tidak menerima karunia Roh Kudus dari Yesus dan
mengundang Dia ke dalam hati Anda, memberikan Dia akses pada setiap aspek kehidupan
Anda?
LAPORAN UCAPAN SYUKUR:
• Nicole P .: Saya telah melihat anak-anak saya tumbuh dalam persahabatan mereka
satu sama lain karena mereka telah bermain dan bekerja bersama tanpa teman.
Kami memiliki lebih banyak waktu untuk ibadah pagi dan malam keluarga tanpa
ada yang hilang karena pekerjaan atau sekolah. Kami telah melakukan banyak hal
di rumah kami, semuanya bekerja bersama. Dan kami memiliki banyak percakapan
keluarga yang hebat tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman.
• Gabriel A .: Saya berterima kasih kepada Allah atas penyembuhan istimewa selama
100 Hari Berdoa ini. Pemimpin lagu Sekolah Sabat kami melaporkan penyakit aneh
di kakinya. Setelah berdoa, Tuhan menyembuhkannya dan dia melayani pada hari
Sabat berikutnya, 23 Mei. Puji Tuhan!
PERMINTAAN DOA:
• Berdoa untuk anggota di Nigeria yang terkena dampak penganiayaan dan pelecehan
dari berbagai penjahat dan bahkan pejabat setempat.
• Berdoa untuk rencana membangun pusat gaya hidup di Puncak, Jawa Barat.
Dibutuhkan keajaiban finansial!

•
•

Berdoa untuk Martina R. yang telah berjuang melawan penyakit autoimun selama
dua tahun. Penyakitnya membuat dia tidak mungkin terlibat banyak dalam
pekerjaan Tuhan.
Berdoalah untuk pusat 'Origins' di Kepulauan Galapagos. Mereka menjangkau
wisatawan dari kota-kota di seluruh dunia. Origins adalah museum teknologi tinggi
pertama milik gereja. Mintalah Tuhan untuk meletakkan tangan-Nya di atasnya,
untuk membawa pengunjung, dan untuk memberikan staf kata-kata yang Dia ingin
mereka berbicara kepada para tamu.

Hari ke-73 – Fokus Doa- Minggu, 7 Juni 2020
Roh Kebenaran
“Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu
yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu
hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan
kepadamu apa yang diterima-Nya dari pada-Ku.” – Yohanes 16:13-14
“Melalui Kitab Suci Roh Kudus berbicara kepada pikiran, dan menanam kan kebenaran
dalam hati. Dengan demikian Ia membeberkan kesalahan, dan mengusirnya dari jiwa.
Dengan Roh Kebenaran, yang bekerja melalui sabda Allah, Kristus menaklukkan umat
pilihan-Nya kepada-Nya.”– Kerinduan Segala Zaman 2.hal 313
PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN:
Yesus adalah Kebenaran. Dia adalah perwujudan dari Kebenaran. Sebagai Sang Pencipta,
Dia mendefinisikan dan menetapkan semua realitas dalam keharmonisan yang sempurna
dengan karakter kasih-Nya yang tidak mementingkan diri. Setan memperkenalkan dusta
dan kebohongan ke dunia, mencoba membangun realitas egoisme baru, yang sebenarnya
hanyalah ilusi besar yang mengarah pada kematian. Untuk melepaskan diri dari ilusi Setan,
kita telah diberikan Firman Allah. Roh Kudus adalah Dia yang dapat membuka mata kita
terhadap semua kebenaran Alkitab seperti halnya di dalam Yesus. Dia adalah Dia yang dapat
membawa kita keluar dari ilusi dan masuk ke dalam cahaya Kristus, Siapa kebenaran,
Firman yang menjadi manusia. Maukah Anda membiarkan Roh Kudus memuliakan Yesus
dalam hidup Anda dengan memimpin Anda ke dalam kebenaran melalui Firman-Nya?
Apakah Anda ingin Roh Kudus tidak hanya mengungkapkan kebenaran kepada Anda, tetapi
juga membiarkan Dia mengubah hati Anda menjadi selaras dengan realitas kasih yang tidak
mementingkan diri dari Allah?
LAPORAN UCAPAN SYUKUR:
• Vasantha P .: Karena krisis ini saya mendapat banyak waktu untuk membaca
Alkitab dan membuat catatan, menonton khotbah, mendengarkan lagu-lagu rohani.
Ini telah mengarah ke saat-saat paling membahagiakan yang pernah saya miliki!
• Carol D .: Saya berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat dan kebaikannya. Saya
telah menjadi Advent Hari Ketujuh selama 33 tahun, dan pandemi ini merupakan
berkah bagi saya, karena saya tidak mengakui pentingnya reformasi kesehatan.

Tuhan telah bekerja di hati saya. Saya telah memilih untuk menjadi vegetarian.
Kemuliaan bagi Tuhan!
PERMINTAAN DOA:
• Berdoalah untuk gereja-gereja yang berjuang untuk menuju digital dengan
layanan mereka karena kurangnya peralatan teknologi dan layanan internet.
• Berdoa untuk orang percaya Advent di Oman yang berusaha mendapatkan
ruangan untuk berkumpul untuk beribadah setelah pandemi.
• Berdoa untuk keluarga yang berjuang dengan penindasan setan. Berdoalah
untuk kemenangan atas dosa yang mungkin menjadi pintu masuk bagi Setan
untuk datang dan membinasakan.
• Berdoa untuk rumah bagi wanita tunawisma milik orang Advent di Leipzig,
Jerman. Lebih dari 25 tahun pelayanan ini telah melayani dan mendukung
sekitar 2.000 wanita. Memohon kepada Tuhan untuk terus menyediakan
pelayanan ini, membawa harapan dan penyembuhan bagi mereka yang paling
membutuhkan.

Hari ke-74 – Fokus Doa- Senin, 8 Juni 2020
Pertobatan Yang Menyelamatkan
“Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan
penghakiman; akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku; akan kebenaran,
karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi; akan penghakiman, karena
penguasa dunia ini telah dihukum.” – Yohanes 16:8-11
“Janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa
pengaruh Ilahi dari Roh-Nya harus menyertai para pengikut-Nya sampai kesudahan. Sejak
hari Pentakosta sampai kepada waktu ini, Penghibur itu telah dikirim kepada semua orang
yang menye-rahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaan-Nya. Kepada semua
orang yang sudah menerima Kristus sebagai Juruselamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai
penasihat, penyuci, pembimbing dan saksi.” – Kisah Para Rasul, hal.41
PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN:
Bagian dari pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan
penghakiman. Tiga elemen dari karya penginsafan-Nya ini diwakili dalam Bait Suci dan
layanannya. Di halaman adalah tempat pengorbanan untuk dosa terjadi (menunjuk kepada
Yesus di Kayu Salib); di Tempat Kudus, tiga unsur mengalami kebenaran Kristus yang
disampaikan diungkapkan dalam Meja Roti Sajian (Pembelajaran Alkitab), Mezbah
Pembakaran Ukupan (Doa), dan Tujuh Kaki Dian (Kesaksian dipenuhi oleh Roh). Semuanya
dicontohkan dalam kehidupan Kristus sebagai teladan bagi kita saat ini; dan dalam Tempat
Maha Kudus kita diingatkan akan pentingnya dan realitas penghakiman ketika Imam Besar
baru memasukinya pada Hari Penebusan (Yesus yang terlibat dalam pengadilan
pemeriksaan atas nama Anda).Dengan kata lain: Pekerjaan Roh Kudus adalah untuk
menuntun Anda ke dalam pengalaman keselamatan melalui iman dalam segala hal yang
telah dan sedang dilakukan Yesus untuk Anda.

Bisakah Anda melihat karya Roh Kudus yang penting dan indah? Akankah Anda dengan
gembira merangkul pekerjaan penginsafan-Nya dan membiarkan Dia tidak hanya
menuntun Anda kepada Yesus, tetapi menjadikan Anda seperti Dia dalam karakter dalam
persiapan untuk Penghakiman?
LAPORAN UCAPAN SYUKUR:
• Semakin banyak gereja yang dapat meningkatkan platform digital mereka untuk
menjangkau dan terlibat dengan komunitas online.
• John K .: Sungguh menakjubkan bahwa selama masa yang mengerikan ini, anggota
gereja di wilayah kami menjadi lebih setia dalam mengembalikan perpuluhan dan
persembahan. Kami memenuhi tujuan persepuluhan kami di bulan Mei! Kami
berdoa pagi dan sore selama 100 Hari Berdoa. Tidak hanya menanam tetapi
memperdalam budaya doa di rumah saya. Tadi malam anak perempuan saya yang
berumur 2 tahun memanggil saya pada waktu fajar dan berkata, "Ayah, sekarang
saatnya berdoa!" Saya memuji Allah dan menyadari bahwa Dia telah menanam apa
yang hilang dalam keluarga saya - budaya doa.
PERMINTAAN DOA:
• Berdoalah untuk banyak orang, tua dan muda, yang bergulat dengan kecanduan
media.
• Berdoa untuk anggota di Perth, Australia yang melakukan penginjilan melalui kotak
surat di komunitas setempat.
• Berdoa untuk bayi Tyson, di Selandia Baru yang hidup dengan alat bantu hidup. Para
dokter ingin mencopot alat bantu hidup tersebut, tetapi kami percaya Tuhan bekerja
karena ia telah membuka matanya, membuat suara dan menggerakkan kakinya.
• Berdoa untuk Adventist Life Hope Center di pusat kota Nazareth. Menawarkan kelas
bahasa Inggris, komputer, dan kesehatan. Mohonlah supaya Tuhan memberkati dan
menumbuhkan pelayanan ini, untuk melindungi dan membimbing pekerja dan
menjangkau banyak hati.

Hari ke-75 – Fokus Doa- Selasa, 9 Juni 2020
Pantulan Karakter Yesus
“Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal
itu..” – Galatia 5:22-23
“Bila engkau menerima Roh Kristus—Roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan
bekerja buat orang lain—engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Rahmat dari
Roh itu akan menjadi matang di dalam tabiatmu. Imanmu akan bertambah, keyakinanmu
mendalam, kasihmu dijadikan sempurna. Semakin lama engkau akan semakin memantulkan
rupa Kristus dalam segala sesuatu yang suci, agung dan elok. . . . Buah-buah ini tidak bisa
rusak, tetapi akan menghasilkan tuaian yang serupa sampai kepada hidup yang kekal.
-Membina Kehidupan Abadi, hal 46

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN:
Roh menuntun kita kepada Yesus. Dan ketika kita tinggal di dalam Yesus melalui hubungan
setiap hari dengan Roh Kudus, Dia akan mengembangkan dalam diri kita karakter yang
mencerminkan setiap hari sedikit lebih pada karakter Kristus yang tidak mementingkan
diri, berkorban, dan penuh kasih. Ini adalah proses transformasi seumur hidup. Sama
seperti mangga tidak muncul satu jam setelah benih ditanam tetapi membutuhkan waktu
untuk tumbuh menjadi pohon yang akhirnya berbuah, demikian juga pekerjaan
pengudusan adalah proses yang membutuhkan waktu. Tetapi yakinlah bahwa melalui
penyerahan dan kesetiaan setiap aspek dari buah Roh akan menjadi nyata dalam hidup
Anda! Sudahkah Anda membiarkan Roh Kudus menumbuhkan buahNya dalam diri anda?
Apakah ada beberapa aspek buah Roh yang Anda tolak untuk dikerjakan oleh Dia? Apakah
Anda ingin mencerminkan Yesus sampai semua orang melihat karakter kasih Yesus ada
dalam diri Anda?
LAPORAN UCAPAN SYUKUR:
• Jones S .: Saya berterima kasih kepada Tuhan atas 100 Hari Berdoa. Itu telah
membawa cahaya ke dalam hidup saya. Saya telah memulai toko roti Advent
selama periode ini dan saya menyebarkan Firman Tuhan melalui toko roti. Melalui
pekerjaan Roh Kudus, salah satu orang yang menerima pesan-pesan telah
memutuskan untuk menjadi seorang Advent. Saya bersyukur kepada Tuhan karena
menunjukkan kepada saya banyak cara kita dapat menyebarkan firman-Nya dan
mempercepat kedatangan-Nya!
• Brother P .: Selama penguncian (lockdown), saya melalui fase-fase penuh
pertanyaan dan setiap minggu, Tuhan mengizinkan saya untuk menerima jawaban
atas pertanyaan-pertanyaan saya melalui berbagai pesan dan pengalaman yang
dibagikan oleh para penulis 100 Hari Berdoa. Terima kasih, Tuhan, atas Kasih Anda
yang luar biasa dan atas saat-saat berbagi yang Anda berikan untuk kami miliki
dengan seluruh dunia.
PERMINTAAN DOA:
• Berdoalah untuk para pendeta, penatua dan pengkhotbah awam di seluruh dunia
yang terlibat dalam berbagai upaya penginjilan online.
• Berdoa untuk gereja Advent di Islandia. Ada sangat sedikit anggota dan Islandia
adalah negara yang sangat sekuler. Berdoalah untuk terobosan, kebangunan
rohani, dan tuaian yang luar biasa bagi Yesus.
• Berdoalah untuk pusat rehabilitasi narkoba dan alkohol Advent di ibu kota
Guatemala. Selain menemukan kebebasan dari kecanduan, lebih dari 1.500 orang
telah dibaptis dalam sembilan tahun pelayanan. Tolong minta Tuhan untuk terus
memberkati, menyediakan, dan mengubah hidup untuk selamanya.
• Berdoalah untuk restoran vegan Advent di Byron Bay, Australia. Ini telah
menduduki peringkat 1 di tempat wisata Australia yang populer. Tolong doakan
agar Tuhan memberkati pelayanan ini dan bahwa Ia akan bekerja melaluinya untuk
menjangkau hati.

Hari ke-76 – Fokus Doa- Rabu, 10 Juni 2020
Hadiah Terbaik!

“Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang
meminta kepada-Nya.” – Lukas 11:13
“Tuhan lebih rela memberi Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia daripada
orangtua yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Untuk baptisan
Roh setiap hari setiap pekerja haruslah mempersembahkan permohonannya kepada Allah. “
-Kisah Para Rasul, hal 42
PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN:
Bapa sangat bersedia memberi Anda Roh Kudus jika Anda meminta kepada-Nya. Allah tidak
pernah memaksakan diri-Nya kepada Anda; itu sebabnya Anda perlu meminta. Bahasa
Yunani asli dalam Lukas 11 menunjukkan, bahwa permintaan ini terus menerus, kegiatan
yang berlangsung seumur hidup untuk mencari lebih banyak dari-Nya, membuka hati Anda
kepada Allah seperti bunga yang terbuka ke matahari. Setiap hari dan terus menerus kita
perlu dibenamkan dan dipenuhi dengan Kehadiran Allah melalui Roh-Nya. Pekerjaan
pengudusan dan persiapan karakter Allah untuk kekekalan adalah suatu proses. Setiap hari
Dia memberi kita pertobatan baru, tantangan dan arahan baru melalui Firman-Nya, dan kita
perlu setiap hari mengundang Roh-Nya ke dalam hati kita untuk kasih karunia dan
kemampuan untuk menaati dan melakukan kehendak-Nya yang baik, mengasihi orang lain
sebagaimana Dia mengasihi kita. Anda mungkin telah meminta Roh Kudus sebelumnya,
tetapi memahami bahwa Anda membutuhkan baptisan-Nya setiap hari, akankah Anda
meminta lebih banyak kehadiran-Nya dalam hidup Anda? Maukah Anda mengundang Roh
Kudus ke dalam setiap tempat di hati Anda tanpa menyembunyikan apa pun?
LAPORAN UCAPAN SYUKUR:
• Luis U .: Saya dan istri saya telah menggunakan Skype untuk belajar Alkitab dengan
enam orang selama karantina ini. Saya mengundang banyak orang untuk menonton
program-program khusus yang disiarkan oleh saluran Advent kami di Brazil dan
banyak orang yang bahkan bukan orang Kristen sekarang sangat terbuka terhadap
pesan Tuhan kita! Beberapa teman non-Kristen saya mulai percaya pada
Kedatangan Kristus yang Kedua!
• Winfrida M .: Saya ingin berbagi dengan Anda kata-kata yang meberi semangat
dimana doa-doa itu bekerja! Sabat terakhir lima orang dibaptis di Kinshasa setelah
program 100 Hari Berdoa yang dibagikan melalui Radio, WhatsApp, dan media
sosial lainnya!
PERMINTAAN DOA:
• Berdoa untuk anggota mengalami kemunduran selama pandemi ini. Berdoalah
agar Roh Kudus berbicara dengan jelas ke dalam hati mereka. Berdoalah bagi
mereka yang dapat menjangkau mereka untuk memiliki keberanian, kebijaksanaan
dan kasih ketika mereka berusaha untuk membantu mereka kembali ke jalan yang
setia bersama Yesus.
• Berdoa untuk para anggota di Konferensi Zimbabwe Barat yang menggalang
dukungan untuk yang membutuhkan, rentan, lansia, dan penyandang cacat di
komunitas mereka.
• Berdoa untuk anggota dan / atau mantan anggota dan pemuda yang terjebak dalam
ajaran dan doktrin yang salah. Berdoalah agar Tuhan membuka mata mereka dan

•

agar gereja membantu mereka menemukan kebenaran sebagaimana di dalam
Yesus.
Berdoa untuk perlindungan Tuhan terhadap para profesional medis di CHI
Memorial Hospital Chattanooga, dan rumah sakit lain di seluruh dunia.

Hari ke-77 – Fokus Doa- Kamis, 11 Juni 2020
Diberikan Kuasa untuk Melayani
“Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan
menutup-Nya dari pandangan mereka.” – Kisah 1:8
“God’s servants do not all possess the same gifts, but they are all His workmen. Each is to
learn of the Great Teacher, and then to communicate what he has learned. All do not do the
same work, but under the sanctifying influence of the Holy Spirit they are all God’s
instrumentalities. God employs a diversity of gifts in His work of winning souls from Satan’s
army.” – Ye Shall Receive Power, p. 192
“Hamba-hamba Allah tidak semuanya mempunyai pemberian-pemberian yang sama, tetapi
mereka semuanya adalah pekerja-pekerja-Nya. Semuanya haruslah belajar dari Guru Yang
Besar itu dan kemudian harus memancarkan apa yang telah dipelajarinya. Semua tidak
melakukan pekerjaan yang sama, tetapi di bawah pengaruh pengudusan Roh Kudus, mereka
semua adalah alat milik Allah. Allah menggunakan keragaman karunia dalam karya-Nya
untuk memenangkan jiwa-jiwa dari pasukan Setan.” – Ye Shall Receive Power, p. 192
PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN:
Merupakan hal yang menarik untuk ikut serta dalam pekerjaan Allah untuk menarik orang
kepada Yesus. Anda, dengan bakat, kemampuan, dan pengaruh Anda dapat menjadi agen
kasih karunia di dunia ini! Itu luar biasa! Ketika hidup Anda diserahkan kepada Allah, dan
Anda dipenuhi dengan Roh, Dia akan memberikan Anda kuasa untuk melakukan bagian
Anda dalam hak istimewa yang menakjubkan dari memenangkan jiwa! Dia akan
menguduskan keterampilan Anda dan memberi Anda karunia rohani-Nya untuk
menyelesaikan tugas apa pun yang Dia tetapkan di hadapan Anda. Maukah Anda hari ini
mencurahkan hidup Anda untuk pekerjaan memenangkan jiwa bersama Yesus? Maukah
Anda percaya bahwa Roh Kudus akan memberdayakan Anda untuk melakukan tugas yang
tampaknya mustahil sekalipun? Maukah Anda meminta Yesus untuk membaptis Anda
dengan Roh saat Anda terlibat dalam menjangkau dunia di sekitar Anda?
LAPORAN UCAPAN SYUKUR:
• Mary F .: Gereja kami telah diberkati karena dipersatukan dalam doa selama 100
Hari Berdoa. Gereja merasakan kedamaian Tuhan, dan gereja melihat tangan
Tuhan yang kuat.
• Ronald L .: Selama kuncitara(lockdown), sekelompok kecil yang sebagian besar
terdiri dari mantan anggota Advent dan individu yang baru tertarik terlibat aktif
dalam pelajaran Alkitab. Sebagai pendeta distrik mereka, saya bertemu dengan
kelompok kecil itu, memimpin dalam kebaktian kebangunan rohani. Di akhir
pertemuan, kami mengatur layanan cuci kaki dan persekutuan dan yang

mengejutkan kami, sebanyak 52 anggota berpartisipasi dalam pelayanan itu, 60%
peserta adalah mantan dan anggota baru yang menerima Yesus dan membuat
perjanjian berani melalui layanan persekutuan. Saya hendak memuji Tuhan karena
telah memasukkan Papua Nugini dalam 100 Hari Berdoa pada Hari 57. Tuhan telah
menjawab doa-doa Anda pada hari berikutnya 23 Mei dengan memimpin dombadomba yang hilang kembali ke kandang-Nya. Puji Tuhan!
PERMINTAAN DOA:
• Berdoa untuk gereja-gereja di kepulauan Karibia yang di atas berurusan dengan
pandemi sekarang harus mempersiapkan musim badai 2020.
• Berdoa untuk pelayanan Gereja Advent Ellicott City, MD, USA, ketika mereka
mengumpulkan masker, sarung tangan dan kacamata untuk tenaga medis.
• Berdoa untuk Gereja Orang Muda Setagaya yang bekerja untuk membangun
hubungan dengan komunitas di sekitarnya. Tolong doakan ketika orang muda dan
pemimpin mereka mencari cara-cara kreatif untuk melayani kota mereka.
• Berdoalah untuk Pusat Pengaruh Urban di San Jose, Kosta Rika, yang menawarkan
kelas musik dan olahraga, konseling keluarga, pelajaran Alkitab, dan banyak lagi.
Memohon kepada Tuhan untuk memberkati penjangkauan ini dan mengirim orangorang yang paling perlu mengenal-Nya.

