“MEMANGGIL YESUS DALAM KEPERLUAN MENDESAK KITA!”
Minggu 11 - 100 Hari Doa
5 Jun – 11 Jun, 2020

Apabila Ribut Datang Secara Mengejut!
Oleh, Paul Dysinger

Ketika itu saya sedang membaringkan anak lelaki kami Ethan untuk tidur. Ia adalah
hari yang cerah dan indah. Kelihatan awan baru sahaja bergelombang di malam yang sejuk.
Dan
kemudian
ia
melanda,
dengan
cepat
dan
kuat.
Ethan baru sahaja tertidur ketika saya mendengar Natasha isteri saya memanggil
dari ruang tamu. Saya keluar dari bilik tidur dan melihat ke luar tingkap. Dan perkara
pertama yang saya perhatikan adalah angin. Ia sangat kuat! Dan langit menjadi semakin
gelap dan semakin gelap.
Kemudian kami mendengar bunyi pokok yang patah dan tumbang. Taufan yang
melanda melalui pokok-pokok dihadapan rumah kami dari arah hutan yang berhampiran.
Saya melihat dari sebelah rumah kami untuk melihat rumah hijau kami, tetapi ianya musnah
sepenuhnya. Seluruh bahagian atas plastik terkoyak sepenuhnya. Saya mengambil telefon
saya
untuk
memeriksa
cuaca,
tetapi
Internet
tidak
berfungsi.
" Sayang, haruskah kita pergi? "Saya mendengar Natasha berkata." Ya - mari kita pergi,
"jawab saya.
Kami menarik Ethan yang sedang tidur dari tempat tidur dan saya memasukkan
komputer riba ke dalam beg galas saya, kemudian kami meluncur ke arah kereta - kami
ketakutan sebab bila-bila masa sahaja dahan yang patah dan beterbangan atau pokok yang
akan tumbang dapat menghalang laluan kami. Kami berdoa di sepanjang jalan tanah menuju
rumah ibu bapa saya di mana ruang bawah tanah akan menjadi tempat yang lebih selamat
untuk menunggu ribut. Ketika itu sebatang pokok tumbang menutupi jalan masuk yang
perlu kami lalui. Syukurlah laluan tersebut masih dapat dilalui.
Sekarang hujan lebat. Oleh itu, melalui hujan yang menyukarkan pandangan dan
angin yang bertiup keras akhirnya kami sampai di ruang bawah tanah ibu bapa saya - dan
selamat. Dan inilah perkara luar biasa. Tidak ada antara kami yang melihatnya datang. Tiada
sesiapa. Pakcik saya keluar menggunakan traktor dan terpaksa meninggalkannya dan
berlari ke dalam. Dia juga memiliki rumah hijau yang kelihatan hancur sama seperti kami
akan tetapi kelihatan lebih teruk (kelihatan seperti gajah memijaknya). Ribut tiba-tiba
melanda kami dan kami tidak bersedia.
Syukurlah kami semua selamat dan semua orang dalam keadaan baik. Tetapi ia tetap
melanda kita bilamana kita tidak bersedia. Seperti bagaimana keseluruhan wabak COVID19 ini melanda dunia kita tanpa persediaan. Dan inilah masalahnya, kita tahu ada lebih
banyak ribut yang datang sesuai dengan ramalan Alkitab. Pertanyaannya adalah,
“Bagaimana kita bersiap untuk menghadapi badai tersebut?”

Terus terang, sebagai tukang kebun anda menyedari bahawa anda tidak menguasai
alam. Angin, hujan, matahari, salji - anda tidak dapat mengawalnya. Anda boleh merancang
lebih awal dan mempersiapkannya sekiranya anda mempunyai ramalan cuaca yang baik.
Tetapi kadang-kadang perkara berlaku tanpa kita jangkakan. Kemudian apa?
Saya akan memberitahu anda apa yang kita lakukan. Kita berdoa. Kita menyedari
bahawa Tuhan berkuasa walaupun perkara yang dasyhat berlaku. Dan kemudian kita
bangun dan terus berjalan. Ketika hidup datang menghancurkan kita, kita harus bangun dan
membangun kembali. Ribut kehidupan mungkin menjatuhkan kita - tetapi kita harus
meraih kekuatan Tuhan dan terus maju.
Bagi kami, rumah hijau kami adalah kerugian kecil. Pasti, kami memerlukan sedikit
wang dan sedikit masa untuk diperbaiki. Tetapi dalam beberapa hari kami meletakkan
plastik itu semula - dan kali ini kami berharap agar kami lebih bersedia, sekiranya keadaan
seperti itu berulang.
Tetapi bagaimana dengan ribut kehidupan? Bagaimana dengan ribut fizikal, emosi,
rohani, dan ekonomi yang diciptakan oleh COVID-19? Bagaimana anda bertindak balas?
Bagaimana anda akan membina semula? Pelajaran apa yang anda pelajari yang akan
mempersiapkan anda menghadapi ribut di masa depan? Apabila perkara berlaku di luar
kawalan anda, di mana anda berpaling untuk mendapatkan kekuatan dan ketenangan?
Yesus adalah sauh dan harapan kita. Kita dapat memanggil-Nya Putera Damai kita
yang dapat menenangkan ribut dengan sepatah kata dari bibir-Nya. Kita boleh berpaling
kepada-Nya untuk membawa kita melalui ribut kehidupan dan bahkan hingga akhir zaman.
Adakah anda akan mempercayai Dia hari ini?
“Yang hatinya teguh Engkau jagai dengan kedamaian yang sempurna, karena ia percaya
kepada-Mu kepada TUHAN untuk selama-lamanya, karena di dalam TUHAN Allah, kita
memiliki batu karang yang kekal. – Yes 26:3-4 (TB)
Paul Dysinger dan isterinya Natasha tinggal di Tennessee di mana mereka menjalankan perniagaan perkebunan
dan mengajar orang bagaimana bertani. (borntogrow.net)

PERTANYAAN PENDALAMAN: Bagaimana reaksi anda terhadap pandemik di seluruh
dunia? Bagaimana perkara seperti ini mempengaruhi atau tidak iman anda kepada Yesus?
Adakah anda bersedia mempercayai Dia untuk ribut yang tidak dijangka dalam hidup anda?
Adakah anda percaya bahawa Yesus benar-benar boleh menjadi Batu Karang kekal anda?
CABARAN AKTIF HATI: Mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada anda mana-mana
aspek kehidupan anda di mana anda mungkin tidak memberikannya akses sepenuhnya
kepada-Nya. Apa yang mungkin anda belum lagi mahu melepaskan kawalan diri sendiri.
Mintalah Dia untuk mengampuni anda dan menolong anda mempercayai Dia. Mungkin
krisis pandemik ini telah menunjukkan kepada anda beberapa hal dalam hidup anda di
mana anda telah kurang beriman. Berdoalah kepada Yesus yang penyayang kami untuk
menolong anda untuk menyerahkan semua kepada-Nya dan belajar untuk mempercayai
Dia di sebalik ribut kehidupan.

Pendalaman - Bacaan Tambahan untuk minggu ini:
• Help in Daily Living by Ellen G. White – Klik sini untuk membaca
• Revive Us Again by Mark Finley

Hari 71 – Tumpuan Doa– Jumaat, 5 Jun 2020

LAPORAN PUJIAN:
• Alex G.: Dua berkat besar! Saya telah memulakan Kelas Alkitab dengan seorang
doktor dari tempat saya. Oleh kerana COVID-19, kami dapat belajar lebih kerap
daripada sebelumnya. Dia diterima untuk dibaptiskan sebelum mengunjungi gereja!
Saya juga sangat diberkati secara peribadi, walaupun saya terpaksa membatalkan
semua perjalanan saya selama setahun, saya dapat mengatur diri dengan lebih baik,
jadi saya dapat berdoa lebih banyak, membaca lebih banyak Alkitab saya, menulis
lebih banyak dan bekerja dengan lebih cekap. Di tengah penderitaan datang juga
berkat-berkat yang luar biasa!
• Rebeca: Dua minggu yang lalu, saya dan suami berada dalam keadaan yang sangat
sukar. Kami tidak mendapatkan talian telefon dan kereta kami tersekat di lumpur
dan tidak mempunyai jalan keluar. Kami berdoa meminta Tuhan untuk menjadi
pemandu kami. Ketika saya selesai berdoa, saya merasakan dorongan untuk
menyanyikan sebuah pujian. Suami saya mengatakan bahawa ketika saya
melakukan itu, dia merasa seperti seseorang mendorong kami keluar dari sana. Saya
tahu bahawa Tuhan memakbulkan doa kita. Dia luar biasa dan saya suka bagaimana
Dia selalu bekerja dalam hidup kita!

PERMOHONAN DOA:
• Doakan saudara dan saudari yang bergumul kerana tidak bekerja pada masa ini
kerana wabak penyakit itu.
• Doakan Magdalena dan suaminya yang tinggal di kawasan luar bandar Colombia
yang berusaha menjangkau orang-orang untuk Yesus. Mereka sangat memerlukan
gereja agar dapat mengadakan perjumpaan.
• Berdoa untuk jemaat di seluruh dunia yang tidak mempunyai ruang atau bangunan
untuk bertemu kerana pelbagai situasi.
• Berdoalah untuk sukarelawan One-Year-In-Mission yang membantu pendatang
Haiti di Chile mempelajari bahasa Sepanyol dan menyesuaikan diri dengan
kehidupan dan budaya masyarakat di Chile. Mohon Tuhan untuk bekerja melalui
sukarelawan ini, dan menolong mereka membina persahabatan dan iman.

Hari 72 – Tumpuan Doa- Sabat, 6 Jun, 2020
Penolong, Peguambela, Penghibur
“Akan tetapi, Aku beritahukan kebenaran kepadamu: lebih baik bagimu jika Aku pergi
karena jika Aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepadamu; tetapi jika Aku
pergi, Aku akan mengutus-Nya kepadamu – Yoh 16:7 (TB)
“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, yang
akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa Ilahi.
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.’” – Kerinduan Segala Zaman, ms.313.2
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Adakah anda pernah menghargai karunia Roh Kudus yang luar biasa? Dia adalah bagian
dari Triniti Surgawi, Ketuhanan, dan Dia dihantar kepada anda sebagai hadiah dari Yesus.
Dia bercakap, memimpin, menghukum, menolong, menenangkan, mengubah dan memberi
anda kekuatan dalam perjalanan transformasi anda untuk menjadi lebih seperti Yesus yang
penyayang kita.
Adakah anda merasa senang untuk mengundang Roh Kudus ke dalam hidup anda?
Pernahkah anda mengalami secara peribadi"membuat apa yang berjaya dilakukan oleh
Penebus dunia"?
Mengapa tidak menerima karunia Roh Kudus dari Yesus dan mengundang-Nya ke dalam
hati anda, memberi Dia ruang ke setiap aspek kehidupan anda?

LAPORAN PUJIAN:
• Nicole P.: Saya telah melihat anak-anak saya tumbuh dalam persahabatan mereka
antara satu sama lain kerana mereka telah bermain dan bekerja bersama tanpa
rakan. Kami mempunyai lebih banyak masa untuk berbakti bersama keluarga pada
waktu pagi dan petang tanpa ada yang tidak dapat bersama kerana bekerja atau
bersekolah. Kami telah menyelesaikan banyak perkara di rumah kami, semuanya
dilakukan secara bekerjasama. Dan kami telah lebih banyak berbual bersama
keluarga mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman.
• Gabriel A.: Saya bersyukur kepada Tuhan untuk penyembuhan khas selama 100 Hari
Doa ini. Pemimpin lagu Sekolah Sabat kami memberitahukan kami akan penyakit
yang aneh di kakinya. Setelah berdoa, Tuhan menyembuhkannya dan dia melayani
pada hari Sabat berikutnya, 23 Mei. Puji Tuhan!
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk anggota di Nigeria yang terjejas akibat penganiayaan dan
gangguan dari perompak malahan dari para pegawai tempatan juga.
• Doakan rancangan membina pusat gaya hidup di Puncak, Jawa Barat. Keajaiban
kewangan diperlukan!
• Doakan Martina R. yang telah dua tahun bergumul dengan penyakit auto-imun.
Penyakitnya itu membuat dia mustahil untuk terlibat banyak dalam pekerjaan
pelayanan Tuhan.
• Berdoalah untuk pusat 'Origins' di Kepulauan Galapagos. Mereka menjangkau
pelancong dari bandar-bandar di seluruh dunia. Origins adalah muzium
berteknologi tinggi pertama milik gereja. Mintalah Tuhan untuk meletakkan tanganNya di atasnya, membawa pengunjung, dan memberi kakitangan kata-kata yang Dia
ingin mereka sampaikan kepada para hadirin.

Hari 73 – Tumpuan Doa- Ahad, 7 Jun, 2020
Roh Kebenaran
“Namun, ketika Ia, Roh Kebenaran itu datang, Dia akan membimbingmu ke dalam semua
kebenaran. Sebab, Ia tidak berbicara atas keinginan-Nya sendiri, melainkan semua hal yang
Ia dengar itulah yang akan Ia katakan; dan Ia akan memberitahumu hal-hal yang akan
terjadi. Ia akan memuliakan Aku karena Ia akan menerima yang Aku terima, dan akan
memberitahukannya kepadamu. – Yoh 16:13-14 (TB)
“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, ms. 313.1

PERTANYAAN PENDALAMAN:
Yesus adalah Kebenaran. Dia adalah Keperibadian akan Kebenaran. Sebagai Pencipta Dia
menentukan dan mewujudkan semua realiti selaras dengan watak kasih-Nya yang tidak
mementingkan diri sendiri. Syaitan memperkenalkan kepalsuan dan pembohongan ke
dalam dunia, berusaha untuk mewujudkan realiti baru yang mementingkan diri sendiri,
yang sebenarnya hanyalah ilusi besar yang membawa kepada kematian. Untuk melepaskan
diri dari khayalan syaitan kita telah diberi Firman Tuhan. Roh Kudus adalah Dia yang dapat
membuka mata kita kepada semua kebenaran Alkitab seperti yang ada dalam Yesus. Dialah
yang dapat memimpin kita keluar dari ilusi ke dalam cahaya Kristus, yang adalah
Kebenaran, dan Firman yang menjadi daging.
Adakah anda akan membiarkan Roh Kudus memuliakan Yesus dalam hidup anda dengan
membawa anda ke dalam kebenaran melalui Firman-Nya? Adakah anda bukan sahaja
membiarkan Dia mengungkapkan kebenaran kepada anda, tetapi juga membiarkan Dia
mengubah hati anda agar selaras dengan kenyataan kasih tanpa batas dari Tuhan?

LAPORAN PUJIAN:
• Vasantha P.: Kerana krisis ini, saya mempunyai banyak masa untuk membaca Kitab
Suci dan mencatat, menonton khotbah, mendengar lagu-lagu rohani. Ini membawa
kepada saat-saat paling bahagia yang pernah saya alami!
• Carol D.: Saya bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan kebaikan-Nya. Saya sudah
menjadi anggota gereja Advent Hari Ketujuh selama 33 tahun, dan pandemik ini
adalah berkat bagi saya, kerana saya tidak menyedari pentingnya pembaharuan
kesihatan. Tuhan telah bekerja di hati saya. Saya telah memilih untuk menjadi
vegetarian. Kemuliaan kepada Tuhan!
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk gereja-gereja yang bergumul untuk menjadikan acara kebaktian
mereka kepada digital kerana kekurangan peralatan teknologi dan perkhidmatan
internet.
• Berdoalah untuk penganut Advent di Oman yang berusaha mendapatkan ruang
untuk berkumpul agar dapat beribadah setelah pendemik tersebut.
• Berdoalah untuk keluarga yang bergumul dengan penindasan iblis. Berdoalah
untuk kemenangan atas dosa-dosa yang mungkin menjadi pintu masuk bagi Iblis
untuk datang dan menghancurkan.
• Doakan rumah Advent untuk para wanita yang tidak mempunyai tempat tinggal di
Leipzig, Jerman. Selama 25 tahun pelayanan ini melayani dan menyokong sekitar
2,000 wanita. Mohon kepada Tuhan untuk terus menyediakan pelayanan ini,
membawa harapan dan penyembuhan bagi mereka yang sangat memerlukannya.

Hari 74 – Tumpuan Doa- Isnin, 8 Jun 2020
Keyakinan Yang Menyelamatkan
“Dan, ketika Penolong itu datang, Ia akan menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan
penghakiman*; tentang dosa, karena mereka tidak percaya kepada-Ku; tentang kebenaran,
karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat Aku lagi, dan tentang
penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihakimi. – Yoh 16:8-11 (TB)
“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, p. 49

PERTANYAAN PENDALAMAN:
Sebahagian dari pekerjaan Roh Kudus adalah menyatakan dosa, kebenaran, dan
penghakiman. Ketiga-tiga elemen pekerjaan pernyataanNya dilambangkan di Kaabah Suci
dan upacara-upacaranya. Di ruang pertemuan adalah tempat di mana korban untuk dosa
berlaku (menunjuk kepada Yesus di Salib); di Bilik Suci tiga elemen untuk mengalami
pemberian kebenaran Kristus disingkap dalam Roti Sajian (pembelajaran Alkitab), Mezbah
Pendupaan (Doa), dan kaki pelita (kesaksian yang dipenuhi Roh). Semua itu dicontohkan
dalam kehidupan Kristus sebagai teladan bagi kita hari ini; dan di Bilik Maha Suci kita
diingatkan akan pentingnya realiti penghakiman itu kerana Imam Besar hanya masuk ke
Bilik Suci pada Hari Pendamaian (Yesus terlibat dalam penghakiman bagi pihak kamu).
Dengan kata lain: Pekerjaan Roh Kudus adalah menuntun anda ke dalam pengalaman
penyelamatan melalui iman kepada semua yang telah Yesus lakukan dan sedang lakukan
untuk anda.
Bolehkah anda melihat pekerjaan Roh Kudus yang penting dan indah? Maukah anda dengan
senang hati menerima pekerjaanNya yang meyakinkan dan membiarkan-Nya bukan sahaja
menuntun anda kepada Yesus, tetapi menjadikan anda seperti Dia dalam sifat sebagai
persiapan untuk Penghakiman?
LAPORAN PUJIAN:
• Semakin banyak gereja dapat meningkatkan platform digital mereka untuk
menjangkau dan berinteraksi dengan masyarakat dalam talian.
• John K: Sungguh mengagumkan bahawa pada masa yang mengerikan ini, anggota
gereja setempat menjadi lebih setia dalam mengembalikan persepuluhan dan
persembahan. Kami berjaya mencapai matlamat perpuluhan pada bulan Mei! Kami
berdoa pagi dan petang selama 100 Hari Doa. Ia bukan sahaja menanam tetapi
memperdalam budaya doa di rumah saya. Malam tadi anak perempuan saya yang
berusia 2 tahun memanggil saya pada waktu subuh dan berkata "Ayah, tiba masanya
untuk berdoa!" Saya memuji Tuhan dan menyedari bahawa Dia telah menanam apa
yang telah hilang dalam keluarga saya - budaya untuk terus berdoa.

PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk orang muda dan tua, yang bergumul dengan ketagihan media.
• Doakan jemaat kita di Perth, Australia yang menginjil melalui kotak surat di
masyarakat setempat.
• Doakan bayi Tyson, di New Zealand yang kini bergantung kepada alat bantu
pernafasan. Para doktor ingin membukanya, tetapi kami yakin Tuhan sedang bekerja
kerana dia mula membuka matanya, dan menggerakkan kakinya.
• Berdoalah untuk Adventist Life Hope Center di pusat bandar Nazareth. Pusat ini
menawarkan kelas bahasa Inggeris, komputer, dan kesihatan. Mintalah Tuhan untuk
memberkati dan mengembangkan pelayanan ini, agar dapat melindungi dan
membimbing pekerja dan menjangkau hati hati mereka.

Hari 75 – Tumpuan Doa- Selasa, 9 Jun 2020
Refleksi Keperibadian Yesus
“Akan tetapi, buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum* yang
melawan hal-hal ini...” – Gal 5:22-23 (TB)
“Jika engkau telah menerima Kristus sebagai Juruselamat pribadi, engkau harus melupakan
dirimu sendiri dan berusaha untuk menolong orang lain. Bicaralah tentang kasih Kristus,
ceritakan tentang kebaikan-Nya. Lakukan setiap kewajiban yang adaP ikul beban jiwa-jiwa di
dalam hatimu dan dengan segala usaha sekuat tenagamu berusaha untuk menyelamatkan orang
yang tersesat. . . ahmat dari Roh itu akan menjadi matang di dalam tabiatmu. Imanmu akan
bertambah, keyakinanmu mendalam, kasihmu dijadikan sempuma. Semakin lama engkau akan
semakin memantulkan rupa Kristus dalam segala sesuatu yang suci, agung dan elok.”
– Membina Kehidupan Abadi, ms. 46.2

PERTANYAAN PENDALAMAN:
Roh membawa kita kepada Yesus. Dan ketika kita tinggal di dalam Yesus melalui hubungan
setiap hari dengan Roh Kudus, Dia akan mengembangkan diri kita watak yang
mencerminkan setiap hari watak Kristus yang tidak mementingkan diri, pengorbanan diri,
dan pengasih. Ia adalah proses transformasi seumur hidup. Sama seperti mangga tidak
muncul sejam setelah benih ditanam tetapi memerlukan waktunya untuk tumbuh menjadi
pokok yang akhirnya berbuah, begitu juga pekerjaan pengudusan adalah proses yang
memerlukan waktu. Tetapi yakinlah bahawa melalui penyerahan dan kesetiaan setiap
aspek buah Roh akan menjadi nyata dalam hidup anda!
Sudahkah anda membiarkan Roh Kudus berkembang di dalam anda melalui buah-Nya?
Adakah terdapat beberapa aspek buah Roh yang telah mana anda menolak-Nya untuk
diusahakan? Adakah hasrat anda untuk mencerminkan Yesus semakin banyak sehingga
semua yang dilihat orang adalah watak kasih Yesus dalam diri anda?
LAPORAN PUJIAN:
• Jones S.: Saya bersyukur kepada Tuhan untuk 100 Hari Doa. Program ini telah
membawa cahaya kembali dalam hidup saya. Saya telah memulakan sebuah kedai
roti Advent dalam tempoh ini dan saya menyebarkan Firman Tuhan melalui kedai
roti. Melalui karya Roh Kudus, salah satu orang yang menerima pesan telah
memutuskan untuk menjadi Advent Hari Ketujuh. Saya bersyukur kepada Tuhan
kerana menunjukkan kepada saya banyak cara untuk menyebarkan firman-Nya dan
mempercepat kedatangan-Nya!
• Saudara P.: Semasa perintah berkurung, saya melalui fasa-fasa soal jawab dan setiap
minggu, Tuhan mengizinkan saya untuk menerima jawapan kepada soalan-soalan
saya melalui pelbagai mesej dan pengalaman yang dikongsi oleh pengarang 100 Hari
Doa. Terima kasih, Tuhan, atas kasihMu yang besar dan masa-masa perkongsian
yang Engkau izinkan untuk kami lakukan dengan seluruh dunia.
PERMOHONAN DOA:
• Doakan para pendeta, ketua gereja dan pengkhutbah sukarela di seluruh dunia yang
terlibat dalam pelbagai usaha penginjilan dalam talian.
• Berdoalah untuk gereja Advent di Iceland. Terdapat sangat sedikit anggota dan
Iceland adalah negara yang sangat sekular. Doakan kejayaan, kebangunan, dan
tuaian yang hebat bagi Yesus.
• Doakan pusat pemulihan dadah dan alkohol Advent di ibukota Guatemala. Selain
mencari kebebasan dari ketagihan, lebih daripada 1,500 orang telah dibaptis dalam
sembilan tahun pelayanan. Mohon agar Tuhan terus menerus memberkati,
menyediakan dan mengubah kehidupan merekan untuk selamanya.
• Doakan restoran vegan Adventist di Teluk Byron, Australia. Ia telah menduduki
tempat nombor 1 di tempat pelancongan Australia yang popular. Tolong doakan
agar Tuhan memberkati pelayanan ini dan Dia akan berusaha untuk menjangkau
hati setiap pengunjung.

Hari 76 – Tumpuan Doa - Rabu 10 Jun 2020
Hadiah Terbaik
“Jika kamu yang jahat tahu bagaimana memberi pemberian yang baik kepada anakanakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada orangorang yang meminta kepada-Nya." – Luk 11:13 (TB)
“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, ms. 42.3

PERTANYAAN PENDALAMAN:
Bapa sangat bersedia memberi Roh Kudus jika anda meminta kepada-Nya. Tuhan tidak
pernah memaksa diri-Nya kepada anda; sebab itulah anda perlu meminta. Bahasa Yunani
asli dalam Lukas 11 menunjukkan, bahawa permintaan ini adalah kegiatan yang terusmenerus dan sepanjang hayat untuk mencari Dia sentiasa, membuka hati anda kepada
Tuhan seperti bunga yang terbuka ke matahari. Setiap hari dan berterusan kita perlu
dibenamkan dan dipenuhi dengan kehadiran Tuhan melalui Roh-Nya. Kerja Tuhan dalam
penyucian dan persediaan sifat untuk kekekalan adalah satu proses. Setiap hari Dia
memberi kita penyerahan, cabaran dan petunjuk baru melalui Firman-Nya, dan kita perlu
setiap hari mengundang Roh-Nya ke dalam hati kita untuk rahmat dan kemampuan agar
kita dapat mematuhi dan melakukan kehendak-Nya, mengasihi orang lain sebagaimana Dia
mengasihi kita.
Anda mungkin pernah meminta Roh Kudus sebelum ini, tetapi dengan memahami bahawa
anda memerlukan baptisan-Nya setiap hari, adakah anda akan meminta lebih banyak
kehadiran-Nya dalam hidup anda? Adakah anda akan mengundang Roh Kudus ke setiap
ruang hati anda tanpa menahan apa-apa?

LAPORAN PUJIAN:
• Luis U: Saya dan isteri telah menggunakan Skype untuk mempelajari Alkitab
bersama dengan enam orang semasa kuarantin ini. Saya mengundang banyak orang
untuk menonton program-program khas yang disiarkan oleh saluran Advent kami
di Brazil dan banyak orang yang bukan Kristian, ketika ini sangat terbuka kepada
berita Tuhan kita! Beberapa rakan bukan Kristian saya mula percaya pada
Kedatangan Kristus yang kedua!
• Winfrida M.: Saya ingin berkongsi dengan anda satu kata semangat bahawa doa
bekerja! Sabat lalu lima orang dibaptis di Kinshasa mengikuti program 100 Hari Doa
yang dikongsi melalui Radio, WhatsApp dan media sosial lain!
PERMOHONAN DOA:
• Doakan anggota yang murtad semasa wabak ini. Berdoalah agar Roh Kudus
berbicara dengan jelas ke dalam hati mereka. Berdoalah bagi mereka yang dapat
menghubungi mereka untuk memiliki keberanian, kebijaksanaan dan kasih ketika
mereka berusaha untuk menolong mereka kembali ke jalan yang setia bersama
Yesus.
• Berdoa agar para anggota dalam West Zimbabwe Conference yang berkumpul
untuk memberi sokongan kepada mereka yang memerlukan, terjejas, tua, dan orang
kurang upaya di komuniti mereka.
• Doakan anggota dan / atau bekas anggota serta pemuda yang terperangkap dalam
ajaran-ajaran sesat. Berdoalah agar Tuhan membuka mata mereka dan agar gereja
menolong mereka mencari kebenaran seperti yang ada dalam Yesus.
• Berdoalah untuk perlindungan Tuhan terhadap golongan Perubatan di CHI
Memorial Hospital Chattanooga, dan hospital lain di seluruh dunia.

Hari 77 – Tumpuan Doa- Khamis, 11 Jun, 2020
Diperkasakan untuk Melayani
“Akan tetapi, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus telah datang kepadamu dan
kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai
ke bagian bumi paling ujung." – Kisah 1:8 (TB)
“Hamba-hamba Allah tidak semuanya mempunyai pemberian-pemberian yang sama. Semuanya
haruslah belajar dari Guru Yang Besar. tetapi semua pekerja haruslah bersatu-padu dalam
keselarasan, dikendalikan oleh pengaruh yang menyucikan dari Roh Kudus. Tuhan
menggunakan pelbagai karunia dalam karya-Nya memenangkan jiwa dari tentera syaitan.”
– Kita Akan Menerima Kuasa, ms. 192

PERTANYAAN PENDALAMAN:
Sesuatu yang menggembirakan apabila kita mengambil bahagian dalam pekerjaan Tuhan
untuk menarik orang kepada Yesus. Anda, melalui bakat, kemampuan dan pengaruh anda
boleh menjadi agen rahmat di dunia ini! Itu hebat! Apabila hidup anda diserahkan kepada
Tuhan, dan anda dipenuhi dengan Roh, Dia akan memberi kuasa kepada anda untuk
melakukan peranan anda dalam hak istimewa memenangkan jiwa! Dia akan menguduskan
kemahiran anda dan memberi anda karunia rohani-Nya untuk menyelesaikan tugas apa
pun yang Dia tetapkan di hadapan anda.
Adakah anda hari ini akan mengabdikan hidup anda bekerja untuk memenangkan jiwa
bersama Yesus? Adakah anda akan mempercayai bahawa Roh Kudus akan memberi kuasa
kepada anda untuk melakukan tugas yang nampaknya mustahil? Adakah anda akan
meminta Yesus membaptiskan anda dengan Roh ketika anda berusaha menjangkau dunia
di sekitar anda?
LAPORAN PUJIAN:
• Mary F: Gereja kita telah diberkati untuk bersatu dalam doa melalui progam 100
Hari Doa. Gereja merasakan kedamaian Tuhan, dan gereja melihat tangan Tuhan
yang kuat.
• Ronald L.: Semasa penutupan, sekumpulan kecil yang kebanyakannya terdiri dari
bekas Advent dan individu yang baru berminat secara aktif dalam pembelajaran
Alkitab. Sebagai pendeta daerah mereka, saya bertemu dengan kumpulan kecil itu,
yang memimpin dalam kebaktian kebangunan. Pada akhir perjumpaan, kami
mengaturkan upacara mencuci kaki dan perkumpulan bersama, yang mengejutkan
kami, seramai 52 anggota mengambil bahagian dalam perkhidmatan tersebut, di
mana 60% yang mengikuti adalah bekas dan anggota baru yang menerima Yesus
dan membuat perjanjian melalui Perjamuan Suci. Saya ingin memuji Tuhan kerana
memasukkan Papua New Guinea dalam 100 Hari Doa pada Hari 57. Tuhan
menjawab doa anda pada keesokan harinya 23 Mei dengan memimpin dombadomba-Nya yang hilang kembali ke lipatan-Nya. Puji Tuhan!

PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk gereja-gereja di kepulauan Caribbean yang ketika ini sedang
menangani wabak dan pada masa yang sama mereka juga harus bersiap untuk
musim taufan pada tahun ini (2020).
• Berdoalah untuk pelayanan Gereja Advent Ellicott City, MD, Amerika Syarikat,
kerana mereka mengumpulkan pentutup mulut, sarung tangan dan kacamata untuk
kakitangan perubatan.
• Doakan Gereja Pemuda Setagaya yang berusaha membina hubungan dengan
masyarakat di sekitarnya. Tolong berdoa sementara para pemuda dan pemimpin
mereka mencari cara kreatif untuk melayani bandar mereka.
• Doakan pusat pengaruh (COI) bandar di San Jose, Costa Rica, yang menawarkan
kelas muzik dan senaman, kaunseling keluarga, pelajaran Alkitab dan banyak lagi.
Mohon kepada Tuhan untuk memberkati jangkauan ini dan kirimkan orang-orang
yang paling memerlukan untuk mengenal Dia.

