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Kakek	 saya,	 Franz	Hasel,	 adalah	 pendeta	Advent	 yang	 diurapi	 di	 	 Jerman.	 Bertentangan	
dengan	keinginannya,	 ia	direkrut	menjadi	 tentara	selama	Perang	Dunia	 II.	Karena	kakek	
saya	 ingin	 menghormati	 perintah-perintah	 Allah,	 termasuk	 "jangan	 membunuh,"	 ia	
meminta	untuk	bertugas	di	korps	medis	dan	menolak	untuk	menggunakan	senjata.	Namun	
permintaannya	tidak	dikabulkan.	Sebagai	gantinya,	ia	ditempatkan	ke	unit	lain	sebagai	juru	
tulis	unit	di	garis	depan.	Namun,	ia	menerima	keyakinannya	untuk	tidak	membunuh	dengan	
sangat	serius	sehingga	ia	membawa	pistol	kayu	di	sarungnya	selama	perang.	Meskipun	dia	
berpikir	 bahwa	 dia	 akan	 mati	 berkali-kali,	 Tuhan	 secara	 ajaib	 melindungi	 kakek	 saya	
berkali-kali.	Kisah	inspirasinya	dapat	dibaca	dalam	buku	A	Thousand	Shall	Fall.	
	
Kakek	saya	sering	menceritakan	kepada	kami	sebuah	kisah	yang	tidak	termasuk	dalam	A	
Thousand	 Shall	 Fall.	 Saat	 bertugas	 di	 Rusia,	 jauh	 dari	 rumah,	 unitnya	 ditugaskan	 untuk	
menggeledah	rumah-rumah	di	setiap	desa	yang	telah	direbut	oleh	Jerman	ketika	mereka	
maju	 ke	 Rusia.	 Mereka	 diperintahkan	 untuk	 mencari	 pejuang	 perlawanan,	 yang	 akan	
bersembunyi	 di	 dalam	 rumah	 dan	 menyerang	 pasukan	 Jerman	 yang	 maju.	 Mereka	
diperintahkan	untuk	segera	dan	tanpa	pandang	bulu	menembak	setiap	orang	yang	mereka	
temukan	dalam	persembunyian.	
	
Suatu	hari,	ketika	kakek	saya	mencari	rumah	dengan	hati-hati,	dia	merasa	ada	sesuatu	yang	
tidak	biasa.	Ketika	dia	memasuki	ruangan	tertentu,	dia	menemukan	itu	kosong,	tetapi	masih	
memiliki	kesan	bahwa	ada	sesuatu	yang	mencurigakan.	Ketika	dia	melihat	ke	bawah	tempat	
tidur,	 dia	 melihat	 seorang	 pria	 muda	 menatapnya.	 Kakek	 saya	 tahu	 bahwa	 jika	 dia	
memberitahukan	 keberadaan	 pemuda	 ini,	 dia	 pasti	 akan	 ditembak.	 Mereka	 saling	
berpandangan	mata	selama	sedetik	yang	tampak	seperti	selamanya.	Kemudian	kakek	saya	
bangun,	 meninggalkan	 ruangan,	 dan	 tidak	 melaporkan	 apa	 yang	 dilihatnya.	 Dia	
mengasihani	pria	muda	ini	dan	menyelamatkan	hidupnya.	
	
Beberapa	minggu	 kemudian,	 kakek	 saya	 ditugaskan	 untuk	 berpatroli	 di	 jalur	 kereta	 api	
yang	 penting.	 Tugasnya	 adalah	memastikan	 bahwa	 tidak	 ada	 pejuang	 perlawanan	 yang	
membom	 lintasan	 kereta.	 Dia	 sedang	 mengawasi	 sendirian	 ketika	 sekelompok	 Cossack	
Rusia	dengan	cepat	menyerang	dia	dari	atas	kuda	mereka.	Tidak	ada	cara	untuk	melarikan	
diri.	Dia	menguatkan	diri	siap	untuk	mati,	percaya	mereka	pasti	akan	membunuhnya.		
	
Kelompok	itu	dengan	cepat	mengepungnya,	tetapi	kakek	saya	terkejut	ketika	dia	melihat	
wajah	 komandan	 utama	 mereka.	 Itu	 adalah	 pemuda	 yang	 sama	 yang	 dilihatnya	
bersembunyi	 di	 bawah	 tempat	 tidur	 di	 rumah	 itu.	 Mereka	 segera	 saling	 mengenali.	



Komandan	Cossack	muda	 itu	mengarahkan	 senjatanya	kepada	kakek	 saya	dan	memberi	
isyarat	kepadanya,	"Saya	bisa	membunuhmu	sekarang,"	katanya,	"tetapi	kamu	berbaik	hati	
untuk	 menyelamatkan	 hidup	 saya.	 Jadi,	 aku	 akan	 mengampunimu!	 ”	 Kemudian	 dia	
memerintahkan	 anak	 buahnya	 untuk	 naik.	 Dalam	pemeliharaan	Allah,	 kehidupan	 kakek	
saya	sekali	lagi	selamat.	Kebaikan	kasihnya	kepada	orang	itu	dan	kesetiaannya	kepada	Allah	
dikembalikan	kepadanya.	 Saya	 sangat	bersyukur	atas	kehidupan	yang	saleh	dan	 teladan	
kesetiaan	dan	cinta	kasih	yang	ditinggalkan	kakek	saya.	Warisan	ini	bisa	menjadi	milik	kita	
juga.	
	
Ada	 sesuatu	 yang	 berbeda	 tentang	 kesetiaan.	Meskipun	Anda	 bisa	 sedikit	 terkenal	 atau	
sedikit	kaya,	Anda	tidak	bisa	sedikit	setia.	Kesetiaan	memiliki	sesuatu	yang	eksklusif		yang	
menuntut	perhatian	penuh.	Entah	Anda	setia	100	persen,	atau	Anda	tidak	setia.	Jika	Anda	
setia	95	persen,	Anda	terlihat	tulus	tetapi	tidak	setia.	Kesetiaan	membutuhkan	komitmen	
total.	Tuhan	menginginkan	kesetiaan	kita	yang	tak	terbagi	dan	dedikasi	penuh,	lengkap.		
	
Dalam	Perjanjian	Lama,	kita	membaca	kisah	Daniel,	yang	dilemparkan	ke	gua	singa	karena	
dia	 tidak	 mau	 mengompromikan	 imannya	 kepada	 Tuhan.	 Ketika	 Daniel	 membedakan	
dirinya	 sebagai	 pemimpin	 yang	 bijaksana	 dan	 dapat	 diandalkan	 untuk	 raja,	 musuh-
musuhnya	menjadi	iri	dan	mencari	cara	untuk	menuduhnya	melakukan	kesalahan.	“Tetapi	
mereka	tidak	dapat	menemukan	dasar	tuduhan	atau	bukti	korupsi,	karena	ia	setia”	(Daniel	
6:	4,	NASB).	Harapan	saya	adalah	bahwa	musuh	kita	(jika	kita	punya)	dan	teman-teman	kita,	
dan	semua	orang	yang	telah	menyaksikan	hidup	kita	di	tengah-tengah	krisis	COVID-19	ini,	
akan	menemukan	 hal	 yang	 sama	 tentang	 kita!	 Semoga	 kita	menjadi	 orang	 yang	 dikenal	
karena	cinta	kasih	yang	tulus	yang	dengan	lembut	kita	sampaikan	kepada	orang	lain	dan	
semoga	kita	dihormati	karena	kesetiaan	kita	dalam	hal-hal	sehari-hari	yang	kita	lakukan.	
Dan	 seperti	 Daniel,	 semoga	 kita	 percaya	 Allah	 menjaga	 kita,	 karena	 kita	 setia	 pada	
kehendak-Nya.	Tidak	peduli	apa	yang	akan	terjadi	di	masa	depan,	mari	kita	menjadi	pria	
dan	wanita	yang	baik	terhadap	satu	sama	lain	dan	yang	setia	kepada	Allah	dan	Firman-Nya	
	
Frank	M.	Hasel,	PhD,	adalah	seorang	teolog	dan	direktur	rekanan	Institut	Penelitian	Biblika	di	General	Konferens	
dari	Gereja	Masehi	Advent	Hari	Ketujuh.	Frank	juga	penulis	terlaris	dan	penulis	pendamping	Triwulan	Sekolah	
Sabat	saat	ini,	'Cara	Menafsirkan	Alkitab'.	Kisah	yang	dibagikan	dalam	renungan	minggu	ini	dapat	ditemukan	
dalam	buku	terbarunya	Living	for	God:	Reclaiming	the	Joy	of	Christian	Virtue.	
	
PERTANYAAN	 UNTUK	 DIRENUNGKAN:	 Bagaimana	 Anda	 dapat	 mengembangkan	
tindakan	keramahan	yang	 tulus	kepada	orang-orang	di	 sekitar	Anda?	Dalam	bidang	apa	
Anda	merasa	sulit	untuk	bersikap	ramah	kepada	orang	 lain	dan	setia	kepada	Allah?	Apa	
beberapa	cara	khusus	yang	ingin	Anda	kembangkan	dalam	kesetiaan	Anda?	Daniel	adalah	
contoh	 yang	 baik	 tentang	 bagaimana	 kesetiaan	 seseorang	 kepada	 Allah	 mempengaruhi	
seluruh	 kerajaan.	 Bagaimana	 keramahan	 Anda	 dapat	 membantu	 orang	 lain	 melihat	
karakter	sejati	Allah	dan	bagaimana	kesetiaan	Anda	kepada	Allah	membuka	pintu	untuk	
menunjukkan	kesetiaan-Nya	kepada	orang-orang	di	sekitar	Anda?	
		
TANTANGAN	AKTIF	UTAMA:	Mudah	untuk	secara	terbuka	menyatakan	kesetiaan	kepada	
Allah	dalam	kata-kata	dan	 lagu-lagu.	Namun,	 sering	kali	 dalam	hal-hal	 kecil	 kehidupan–	
ketika	 tidak	 ada	 yang	 melihat,	 atau	 tidak	 ada	 yang	 mengenal	 Anda	 melihat	 -	 sehingga	
keaslian	 kesetiaan	 seseorang	 diuji.	 Minta	 kepada	 Tuhan	 untuk	menolong	 Anda	melihat	
bidang-bidang	dalam	kehidupan	Anda	yang	perlu	diperbaiki.	Berdoalah	agar	Yesus	untuk	
menghidupkan	 kehidupan-Nya	 di	 dalam	 Anda,	 dan	 juga	 	 kekuatan	 untuk	 memutuskan	
pilihan	kesetiaan	ketika	pencobaan	memanggil.	
	



“Bukanlah	bukti	yang	meyakinkan	bahwa	seorang	manusia	adalah	seorang	Kristen	sebab	ia	
menyatakan	kegembiraan	rohani	di	bawah	keadaan	yang	luar	biasa.	Kesucian	bukanlah	
kegairahan;	itu	adalah	penyerahan	sepenuhnya	kepada	kehendak	Allah;	itu	adalah	hidup	
dari	setiap	perkataan	yang	keluar	dari	mulut	Allah;	itu	adalah	melakukan	kehendak	Bapa	
kita	yang	di	surga;	itu	adalah	mempercayai	Allah	dalam	pergumulan,	dalam	kegelapan	
sebagaimana	dalam	terang;	itu	adalah	berjalan	oleh	iman	bukannya	oleh	penglihatan;	itu	
adalah	bergantung	kepada	Allah	dengan	keyakinan	yang	sepenuhnya,	dan	bersandar	pada	

kasih-Nya”.	-Kisah	Para	Rasul,	hal		43.2	
	
	
Pendalaman	-	Bacaan	Tambahan	untuk	pekan	ini:	

• Ellen	White,	Christian	Help	Work		
• Frank	M.	Hasel,	Living	for	God:	Reclaiming	the	Joy	of	Christian	Virtue	

	
	
	

Hari	ke	85	–	Fokus	Doa	–	Jumat,	19	Juni	2020	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:	

• Lovesky	J	.:	Allah	menaruh	dalam	hati	saya	untuk	membagikan	pesan	renungan	dari	
100	Hari	Berdoa,	dan	dalam	sehari	lebih	dari	500	orang	mendaftar	untuk	menerima	
pesan	 dari	 saya	 melalui	 WhatsApp	 dan	 platform	 telegram.	 Kami	 berdoa	 setiap	
malam	jam	8	malam.	

• Kami	melihat	Tuhan	memberikan	berkat	 dan	hikmat	 kepada	para	pemimpin	dan	
anggota	 gerejanya	 di	 seluruh	 dunia	 untuk	 menghadapi	 tantangan	 pandemi	 dan	
seterusnya.	Keuangan,	kesehatan,	pembukaan	gereja,	Allah	bekerja	melalui	badai!	

	
PERMINTAAN	DOA:	

• Berdoalah	supaya	lebih	setia	dalam	hidup	Anda,	dan	untuk	hati	yang	selalu	
mencerminkan	kebaikan	Yesus.	

• Berdoalah	untuk	Manna	House,	sanatorium	pusat	kesehatan	di	UK	yang	berencana	
untuk	menjalankan	program	pasca-pemulihan	COVID-19	untuk	menjangkau	orang-
orang	bagi	Yesus	melalui	pesan	kesehatan.	Berdoalah	untuk	persetujuan	yang	
diperlukan	dari	pemerintah.	

• Berdoa	untuk	Pusat	Pelatihan	1000	Missionary	Movement	di	Sumatera	Utara,	
serta	semua	lembaga	pelatihan	misionaris,	untuk	menemukan	cara	untuk	
melanjutkan	pelayanan	mereka	meskipun	ada	pandemi	COVID-19.	

• Berdoalah	untuk	anggota	yang	kehilangan	orang	yang	dicintai	karena	pandemi,	
atau	karena	alasan	lain..	

	
	

Hari	ke	86	–	Fokus	Doa	-	Sabat,		20	Juni	2020	
	

Janji	Harapan	
	

“Janganlah	gelisah	hatimu;	percayalah	kepada	Allah,	percayalah	juga	kepada-Ku.	Di	rumah	
Bapa-Ku	banyak	tempat	tinggal.	Jika	tidak	demikian,	tentu	Aku	mengatakannya	kepadamu.	
Sebab	Aku	pergi	ke	situ	untuk	menyediakan	tempat	bagimu.	Dan	apabila	Aku	telah	pergi	ke	



situ	dan	telah	menyediakan	tempat	bagimu,	Aku	akan	datang	kembali	dan	membawa	kamu	
ke	tempat-Ku,	supaya	di	tempat	di	mana	Aku	berada,	kamu	pun	berada..”–	Yohanes14:1-3	

	
“Kita	tidak	memiliki	rumah	di	sini;	kita	hanya	peziarah	dan	orang	asing,	melewati	negeri	
yang	lebih	baik,	bahkan	surgawi.	Tempatkan	pikiranmu	pada	hal-hal	ini,	dan	saat	engkau	
melakukan	ini,	Kristus	akan	berada	di	sisimu.”–	Life	Sketches	of	Ellen	G.	White,	p.	293	

	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Karena	 kemurahan	 hati,	 rahmat,	 dan	 cinta	 kasih	 dari	 Allah,	 kami	 telah	 diberi	 harapan.	
Harapan	untuk	hari	esok	yang	lebih	baik,	harapan	untuk	pengampunan	dan	kemenangan	
atas	 dosa,	 dan	harapan	hidup	 yang	 kekal.	 Setan	dan	dunia	 ini	menawarkan	 kepada	 kita	
banyak	alasan	untuk	menyerah	pada	kehidupan,	tetapi	di	dalam	Yesus,	"semua	janji	Allah	
menemukan	Ya	mereka	di	dalam	Dia"	(2	Korintus	1:20).	
Apakah	 Anda	 akan	 memilih	 untuk	 memegang	 janji-janji	 harapan	 yang	 telah	 diberikan	
kepada	Anda	dalam	firman	Allah	dan	dijamin	oleh	darah	Yesus?	
Maukah	 Anda	 meminta-Nya	 untuk	 membantu	 Anda	 mengawasi	 harapan	 Kedatangan	
Kedua-Nya	dan	kehidupan	abadi	bersama-Nya?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:	

• Anonim:	Kami	berdoa	agar	Allah	menyediakan	sarana	untuk	membangun	gereja,	
dan	Dia	bekerja	di	hati	seorang	pengusaha	kaya	untuk	menyumbangkan	sumber	
dana	yang	dibutuhkan!	

• Kasus	COVID-19	perlahan	menurun	di	Eropa	dan	tempat	lain	di	seluruh	dunia.	
Tingkat	rawat	inap	semakin	rendah	bahkan	ketika	negara-negara	membuka	lagi	
dengan	tetap	menjaga	jarak	sosial	dan	peraturan	lainnya.	
	

PERMINTAAN	DOA:	
• Berdoalah	agar	Yesus	memberi	pencerahan	baru	Anda	tentang	harapan	mulia	

yang	Anda	miliki	di	dalam	Dia.	
• Berdoalah	untuk	pertobatan	anggota	keluarga	Anda,	teman,	rekan	kerja,	serta	

banyak	nama	yang	telah	dikirim	ke	tim	100	Hari	Berdoa		
• Berdoalah	bagi	anggota	yang	berjuang	secara	rohani,	fisik,	atau	ekonomi	agar	

tetap	kuat	selama	berbagai	godaan	dan	meminta	bantuan	Yesus.	
• Berdoa	untuk	berbagai	gereja	dan	pelayanan	di	Konferensi	Inggris	Selatan.	

Berdoalah	untuk	mukjizat	keuangan	untuk	menanam	gereja	dan	memperbarui	
bangunan	saat	ini	untuk	melayani	masyarakat	di	sekitar	mereka	dengan	lebih	baik.	

	
	

Hari	ke	87	–	Fokus	Doa	-	Minggu,	21	Juni	2020	
	

Janji	Sukacita	
	

“Harapan	orang	benar	akan	menjadi	sukacita,.”	–	Amsal	10:28a	
	

“Jiwa	yang	menghargai	kasih	Kristus	penuh	dengan	kebebasan,	cahaya,	dan	sukacita.	Dalam	
jiwa	seperti	itu	tidak	ada	pikiran	yang	terbagi.	Seluruh	manusia	merindukan	Allah.	Dia	tidak	
pergi	kepada	manusia	untuk	mengetahui	tugasnya,	tetapi	kepada	Kristus,	sumber	dari	

semua	kebijaksanaan.”–	Reflecting	Christ,	p.	114	
	



PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Pernahkah	 Anda	 merasakan	 'sukacita	 Allah’?	 Sukacita	 berada	 bersama	 Allah,	
berkomunikasi	 dengan-Nya	 melalui	 doa	 dan	 Firman-Nya?	 Ketika	 Anda	 melihat	 sekilas	
tentang	 Yesus	 dalam	 keindahan	 kemurnian-Nya,	 semua	 "kesenangan"	 yang	 ditawarkan	
dunia	memudar	menjadi	 tidak	 penting.	 Yesus,	 dengan	 pesona-Nya	 yang	 tak	 tertandingi	
akan	mengisi	hatimu	dengan	sukacita	yang	benar-benar	keluar	dari	dunia	ini!	
Apakah	Anda	berhasrat	untuk	mengalami	sukacita	surgawi?	Sukacita	keselamatan,	sukacita	
kesetiaan,	sukacita	keharmonisan	dan	berkolaborasi	dengan	Tuhan?	
Mengapa	 tidak	meminta	Tuhan	hari	 ini	untuk	memberi	Anda	rasa	suka	cita-Nya	dengan	
menghabiskan	lebih	banyak	waktu	bersamanya	dalam	doa	dan	meditasi	Firman-Nya?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:	

• Novo	Tempo	(afiliasi	Hope	Channel	di	Brasil)	berkomitmen	untuk	penginjilan	24/7.	
Minggu	sebelum	Paskah	adalah	waktu	khusus	untuk	penginjilan	di	Divisi	Amerika	
Selatan.	Ketika	semua	gereja	ditutup	karena	pandemi,	para	pemimpin	berdoa.	
Mereka	memutuskan	untuk	mengadakan	pertemuan	penginjilan	virtual	dengan	
penginjil	Luís	Gonçalves	yang	menghasilkan	30.256	permintaan	untuk	
pembaptisan!	Tentunya	Allah	sanggup	mengerjakan	semua	hal	bersama	untuk	
kebaikan	bagi	mereka	yang	mengasihi	Tuhan!	

• Anonim:	Melalui	bacaan	dan	renungan	dari	100	hari	Berdoa,	saya	menyadari	
kebutuhan	saya	akan	lebih	banyak	Yesus	dan	lebih	sedikit	dari	saya.	Saya	memuji	
Allah	atas	cinta	dan	kasih	karunia-Nya	kepada	saya!	
	

PERMINTAAN	DOA:	
• Berdoa	untuk	hati	yang	setiap	hari	dipenuhi	dengan	sukacita	surgawi.	
• Berdoa	untuk	orang-orang	percaya	yang	dihadapkan	dengan	berbagai	cobaan	

tentang	ketaatan	Sabat.	Berdoalah	agar	kesetiaan	mereka	bersinar	dalam	terang	
tantangan	dan	penganiayaan.	

• Berdoa	agar	Naga	View	Adventist	College	di	Filipina	tetap	bertahan	meskipun	
COVID-19.	

• Berdoa	untuk	mengakhiri	pandemi	COVID-19.	
	
	
	
Hari	ke	88	–	Fokus	Doa	-	Senin,	22	Juni	2020	

	
Janji	akan	Kasih	

	
“Aku	mengasihi	engkau	dengan	kasih	yang	kekal,	sebab	itu	Aku	melanjutkan	kasih	setia-Ku	

kepadamu.–	Jeremiah	31:3	
	

“	Satu	rencana	sudah	diadakan	dengan	mana	karunia	dan	cinta	Kristus	yang	ajaib	tinggal	
tetap	dinyatakan	kepada	dunia.	Dalam	harga	yang	tidak	ternilai	tingginya	yang	sudah	

dibayar	oleh	Anak	Allah	untuk	menebus	manusia,	cinta	Allah	itu	dinyatakan.	Rencana	yang	
mulia	dari	penebusan	ini	cukup	luas	dalam	segala	syarat-syaratnya	untuk	menebus	seluruh	
dunia.	Manusia	yang	jahat	dan	jatuh	ke	dalam	dosa	dapat	disempurnakan	dalam	Yesus	oleh	
keampunan	dosa	dan	kebenaran	Kristus	yang	dihisabkan	kepadanya.	–	Amanat	Kepada	

Orang	Muda	Lengkap,	hal.	125	
	



	
	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Allah	adalah	kasih.	Ketika	Anda	membuka	kenyataan	ini	dan	mulai	melihat	semua	yang	Dia	
lakukan	melalui	 lensa	 kasih	 yang	 sempurna	 ini,	 hidup	Anda	 akan	 berubah	 dan	menjadi	
refleksi	dan	saluran	kasih	Allah.	Setiap	janji	Allah	adalah	janji	yang	lahir	dari	kasih.	Allah,	
melalui	kasih-Nya,	ingin	menjadikan	Anda	seorang	yang	penuh	cinta!		
Sudahkah	 Anda	 membiarkan	 kasih	 Allah	 melakukan	 pekerjaannya	 melebur	 semua	
keegoisan	 di	 hati	 Anda?	 Maukah	 Anda	 membiarkan	 Yesus,	 melalui	 Firman-Nya,	
mendefinisikan	 kembali	 seperti	 apa	 perasaan	 kasih	 sejati,	 dari	 yang	 terlihat	 dan	 dalam	
tindakan?	Apakah	Anda	setuju	dengan	proses	menjadikan	seseorang	yang	penuh	kasih?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:	

• Francisca	 A	 .:	 100	 Hari	 Berdoa	 telah	membantu	 saya	 dan	 anak-anak	 saya	 untuk	
terbiasa	 berdoa	 setiap	 pagi	 dan	 sore.	 Saya	 memuji	 Allah	 untuk	 saat	 berdoa	 ini.	
Teman	putri	saya	datang	untuk	mengunjungi	dan	mengalaminya	juga.	Dia	pergi	ke	
rumahnya	 dan	 meyakinkan	 keluarganya	 untuk	 berdoa	 setiap	 hari,	 yang	 mereka	
lakukan	dengan	senang	hati	sekarang!	

• Mike	benar-benar	berjuang	selama	kuncian	(lockdown	).	Suatu	hari	ketika	mencari	
program	di	TV	 ia	menemukan	Hope	Channel.	 "Aku	butuh	harapan,"	katanya	pada	
dirinya	 sendiri.	 Ia	 mulai	 menonton	 pelajaran	 Alkitab	 interaktif	 dan	 program	
inspirasional	 lainnya.	 Dia	menyaksikan	 seluruh	 seri	 tentang	Daniel,	 dan	 seri	 lain	
tentang	 Wahyu.	 Sebagai	 hasil	 dari	 studinya,	 ia	 memutuskan	 untuk	 sepenuhnya	
menyerahkan	hatinya	kepada	Yesus!	

	
PERMINTAAN	DOA:	

• Berdoalah	 untuk	 apresiasi,	 penerimaan,	 dan	 penerapan	 kasih	 Allah	 yang	 lebih	
dalam	dan	penuh	dalam	hidup	Anda.	

• Berdoa	untuk	Evangeline	N.,	dan	banyak	orang	lain	yang	berjuang	melawan	kanker	
dan	berbagai	penyakit.	Berdoalah	untuk	kesembuhan.	

• Berdoa	 untuk	 anggota	 yang	 baru	 dibaptis	 yang	 bergabung	 dengan	 gereja	 sesaat	
sebelum,	 atau	 bahkan	 selama	 pandemi	 COVID-19.	 Berdoalah	 agar	 kurangnya	
persekutuan	 Kristen	 dan	 pelayanan	 gereja	 tidak	 akan	 menghalangi	 keputusan	
mereka	untuk	Kristus.	

• Berdoa	untuk	gereja	Hamilton	SDA	di	Kanada.	Mohonlah	supaya	Tuhan	memberkati	
pendekatan	 kreatif	 untuk	 pelayanan	 di	 'Really	 Living	 Center'	 mereka,	 yang	
menawarkan	 pusat	 komunitas,	 sekolah	 memasak,	 penggantian	 oli	 gratis,	 bar	
smoothie,	dan	panjat	tebing	dalam	ruangan.	

	
	
Hari	ke	89	–	Fokus	Doa	-	Selasa,	23	Juni	2020	

	
Janji	Hikmat	

	
“Tetapi	apabila	di	antara	kamu	ada	yang	kekurangan	hikmat,	hendaklah	ia	memintakannya	
kepada	Allah,	--	yang	memberikan	kepada	semua	orang	dengan	murah	hati	dan	dengan	
tidak	membangkit-bangkit	--,	maka	hal	itu	akan	diberikan	kepadanya.”	–	Yakobus	1:5	

	



“Allah	yang	kita	sembah	itu	tidak	memandang	rupa	orang.	Ia	yang	mengaruniakan	Roh	
bijaksana	yang	terampil	kepada	Salomo	rela	membagikan	berkat	yang	sama	kepada	umat-
Nya	pada	masa	kini.	.	.	..	Bila	seorang	yang	memikul	tanggung	jawab	merindukan	hikmat	

lebih	daripada	merindukan	kekayaan,	kuasa,	atau	kemasyhuran,	ia	tidak	akan	dikecewakan.	
Orang	itu	akan	belajar	dari	sang	Guru	Besar	bukan	saja	apa	yang	akan	diperbuat,	tetapi	
bagaimana	mengerjakannya	di	dalam	cara	yang	akan	mendapat	persetujuan	Ilahi.	–	Para	

Nabi	dan	Raja	hal.	51	
	

	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Yesus	 adalah	 Hikmat.	 Dia	 tahu	 sepanjang	 waktu	 mana	 tindakan	 yang	 paling	 bijaksana,	
nasihat	yang	paling	bijaksana,	 jalan	yang	paling	bijaksana	ke	depan.	Hidup	memberi	kita	
banyak	 tantangan,	 baik	 yang	 terkait	 dengan	 pekerjaan	 Anda,	 keluarga	 Anda,	 pelayanan	
Anda,	 kita	 selalu	membutuhkan	 kebijaksanaan	 Ilahi.	 Puji	 Tuhan,	Dia	 lebih	 dari	 bersedia	
untuk	memberi	hikmat	kepada	semua	yang	meminta!		
Apakah	Anda	ingin	menukar	kebodohan	pikiran	Anda	sendiri	dengan	kebijaksanaan	yang	
datang	 dari	 Allah?	 Apakah	 Anda	 bersedia	 menerima	 nasihat	 Allah	 bahkan	 ketika	 itu	
bertentangan	 dengan	 "kebijaksanaan"	 dunia	 dan	 ide-ide	 Anda	 sendiri?	 Maukah	 Anda	
membuka	hati	Anda	kepada	nasihat-nasihat	bijak	Yesus	yang	menuntun	pada	kehidupan	
yang	saleh	dan	penuh	kasih?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:	

• Enock	C	.:	Semoga	kemuliaan	dan	pujian	diberikan	kepada	Tuhan.	Selama	kurungan	
kami	mengadakan	studi	mendalam	harian	tentang	Kitab	Kejadian	sebagai	keluarga	
yang	dipimpin	oleh	putra	kami	yang	berusia	27	tahun.	Merupakan	berkah	yang	luar	
biasa	untuk	menyadari	betapa	kayanya	kitab	Kejadian.	Sekarang,	kami	telah	
mengembangkan	budaya	belajar	Alkitab	sebagai	sebuah	keluarga!	

• Robert	C	.:	Layanan	telepon	bebas	pulsa	dibuka	untuk	doa	syafaat	sepanjang	
minggu	untuk	seri	penginjilan	online	yang	baru	saja	saya	selesaikan	untuk	
Konferensi	Arizona.	Banyak	yang		dibaptis	di	gereja,	sungai	dan	kolam!	
	

PERMINTAAN	DOA:	
• Berdoa	agar	hikmat	Ilahi	diberitahukan	kepada	Anda	ketika	Anda	menghabiskan	

waktu	bersama	Allah.	
• Berdoa	untuk	gereja,	sekolah,	dan	lembaga	Advent	saat	mereka	berdoa,	dan	

dengan	hati-hati	mempertimbangkan	langkah-langkah	pembukaan	kembali.	
• Berdoalah	bagi	para	lajang	Advent,	untuk	mengalami	penggenapan	dalam	Yesus,	

dan	menemukan	pasangan	yang	saleh.	
• Berdoa	untuk	Rumah	Sakit		Advent	Tokyo,	yang	telah	melayani	kota	selama	lebih	

dari	90	tahun.	Tolong	sampaikan	permintaan	kepada	Tuhan	untuk		memberkati	
dan	menumbuhkan	pekerjaan	mereka	sehingga	orang-orang	Tokyo	dapat	
menemukan	penyembuhan	fisik	dan	spiritual.	

	
	

Hari	ke	90	–	Fokus	Doa	-	Rabu,	24	Juni	2020	
	

Janji	Kekuatan	
	



“Segala	perkara	dapat	kutanggung	di	dalam	Dia	yang	memberi	kekuatan	kepadaku.	.”	–	
Filipi	4:13	

	
“Saya	berharap	bahwa	semua	orang	dapat	menyadari	kemungkinan	dan	probabilitas	yang	
ada	untuk	semua	orang	yang	menjadikan	Kristus	kecukupan	dan	kepercayaan	mereka.”	–	

Letter	45,	1893,	par.	33	
	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Allah	 itu	Mahakuasa.	 Tidak	 ada	 yang	 terlalu	 sulit,	 rumit,	 atau	 sulit	 bagi-Nya	 -	 Pencipta	
semua	 realitas.	 Dia	 memilih	 untuk	 menggunakan	 kekuatan-Nya	 untuk	 membantu,	
menyembuhkan,	 dan	 memulihkan.	 Karena	 firman-Nya	 adalah	 kekuatan	 dan	 kehidupan,	
semua	 perintah,	 petunjuk,	 dan	 instruksi-Nya	 datang	 kepada	 kita	 dengan	 janji	 untuk	
sepenuhnya	 diwujudkan	 dalam	 kehidupan	 kita	 dengan	 syarat	 iman.	 Iman	 melepaskan	
kuasa	yang	dijanjikan	untuk	hidup	dengan	setia.	
Maukah	Anda	memilih	hari	ini	untuk	percaya	pada	kuasa	Allah	yang	telah	disediakan	bagi	
Anda	dengan	iman?	Maukah	Anda	percaya	kepada	Yesus,	Firman	yang	menjadi	manusia,	
untuk	memberi	Anda	kemampuan	untuk	melakukan	kehendak-Nya?	Maukah	Anda	bekerja	
dengan	 Yesus	 untuk	 menjalani	 kehidupan	 yang	 menyembuhkan,	 membantu,	 dan	
memulihkan?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:	

• Sister	D	.:	Selama	bertahun-tahun	saya	telah	mendorong	saudara	saya	untuk	pergi	
ke	gereja.	Sekarang,	ketika	kami	beribadah	online,	ia	bergabung	dengan	kami	
setiap	Sabat!	Tolong	doakan	dia	akan	memberikan	hatinya	kepada	Tuhan,	dan	
Tuhan	akan	membuat	jalan	baginya	untuk	pergi	ke	gereja.	

• Gem	C	.:	Kami	memuji	Tuhan	untuk	banyak	pemimpin	doa	di	Filipina	yang	
kehidupannya	diubah	selama	waktu	doa.	Awalnya,	beberapa	pemimpin	ini	enggan	
menerima	panggilan	untuk	menjadi	pemimpin	doa	tetapi	sekarang	banyak	yang	
telah	menemukan	begitu	banyak	sukacita	dalam	iman.	Bahkan,	sesi	doa	online	
telah	menjadi	sumber	kekuatan	mereka	di	masa	pandemi	ini.	
	

PERMINTAAN	DOA:	
• Berdoa	untuk	iman	dalam	janji	Allah	untuk	selalu	menyediakan	kekuatan	untuk	

melakukan	kehendak-Nya.	
• Berdoalah	agar	pernikahan	yang	hancur	dipulihkan,	agar	rekonsiliasi	terjadi	di	

antara	pasangan	yang	terasing,	dan	agar	Yesus	menjadi	pusat	pernikahan	setiap	
orang	percaya.	

• Berdoa	untuk	Sister	T.	dari	Tanzania,	yang	menderita	dalam	segala	hal	karena	
keputusannya	untuk	menjadi	seorang	Advent.	

• Berdoalah	untuk	pusat	baru	di	Belarus,	yang	menyediakan	taman	bermain,	
fasilitas	untuk	orang-orang	dengan	kebutuhan	khusus,	dan	banyak	lagi.	Mohon	
sampaikan	permohonan	kepada		Allah	untuk		memberkati	dan	menumbuhkan	
jangkauan	vital	ini,	dan	bantu	pekerja	memperkenalkan	pengunjung	kepada	Tuhan.	

	
	 	



	
Hari	ke	91	–	Fokus	Doa	-	Kamis,	25	Juni	2	2020	

	
Janji	Kehidupan	

“...	Pilihlah	kehidupan,	supaya	engkau	hidup,	baik	engkau	maupun	keturunanmu,	dengan	
mengasihi	Tuhan,	Allahmu,	mendengarkan	suara-Nya	dan	berpaut	pada-Nya,	sebab	hal	itu	
berarti	hidupmu	dan	lanjut	umurmu	untuk	tinggal	di	tanah	yang	dijanjikan	Tuhan	dengan	

sumpah	kepada	nenek	moyangmu,	yakni	kepada	Abraham,	Ishak	dan	Yakub,	untuk	
memberikannya	kepada	mereka.”	–	Ulangan	30:19-20	

	
	

“Sang	Pemberi	Kehidupan	akan	memanggil	milik-Nya	yang	telah	dibeli	pada	kebangkitan	
pertama,	dan	sampai	saat	kemenangan	itu,	ketika	sangkakala	terakhir	akan	berbunyi	dan	
pasukan	besar	akan	tampil	untuk	kemenangan	kekal,	setiap	orang	suci	yang	tidur	akan	

disimpan	dengan	aman	dan	akan	dijaga	sebagai	permata	berharga,	yang	dikenal	oleh	Allah	
dengan	nama.	Dengan	kuasa	Juruselamat	yang	berdiam	di	dalam	mereka	ketika	hidup	dan	

karena	mereka	mengambil	bagian	dalam	kodrat	Ilahi,	mereka	dibawa	keluar	dari	
kematian.”	–	Maranatha,	p.	300	

	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Sungguh	 kebenaran	 yang	 sangat	 	 hebat!	 Allah,	 Sumber	 dari	 semua	Kehidupan,	 bersedia	
memberi	kepada	semua	orang	yang	percaya	kuasa	untuk	menjalani	kehidupan	yang	penuh	
kasih,	kesetiaan,	dan	kebenaran	di	sisi	surga	 ini.	Tetapi	 tidak	hanya	 itu,	Dia	 juga	dengan	
senang	hati	memberikan	kehidupan	kekal	kepada	anak-anak-Nya,	agar	mereka	dapat	hidup	
bersama-Nya	selamanya	dalam	kesehatan,	kebahagiaan,	sukacita	dan	keharmonisan	yang	
sempurna!	Puji	Dia!	
Sudahkah	 Anda	 memegang	 kabar	 nyata	 dari	 kebenaran	 yang	 memberi	 kehidupan,	
mengubah	 kehidupan,	 dan	 memperkaya	 kehidupan,	 yang	 tersedia	 bagi	 Anda	 di	 dalam	
Yesus?	Apakah	Anda	menantikan	hari	kebangkitan,	ketika	semua	orang	yang	percaya	akan	
menerima	tubuh	abadi	untuk	menikmati	hidup	yang	kekal	bersama	Allah	kita	yang	paling	
berharga	dan	pengasih?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:	

• Carme	A	.:	Saya	lajang,	ibu	dari	tiga	anak	laki-laki,	pelajar	penuh	waktu,	bekerja,	
dan	saya	sangat	terlibat	dalam	pelayanan	di	gereja	kami.	Meskipun	ada	tuntutan	
besar	pada	waktu	dan	kekuatan	saya,	Tuhan	terus	membawa	saya.	Kami	telah	
melakukan	program	Doa	100	Hari	secara	virtual	bersama	anak-anak,	remaja,	dan	
orang	dewasa	setiap	hari.	Kaum	muda	sangat	sibuk,	berdoa	dan	mengajukan	
pertanyaan.	Terlepas	dari	kebutuhan	keuangan	untuk	sekolah,	saya	dapat	memuji	
Tuhan	karena	mengajar	saya	begitu	banyak	dan	memberkati	saya	begitu	banyak	
selama	masa	pandemi	ini.	Saya	menikmati	melakukan	pelayanan!	

• Kami	memuji	Tuhan	bahwa	beberapa	pekerja	misi	di	Timur	Tengah	mengalami	
kekuatan	rohani	yang	diperbarui.	Beberapa	dari	mereka	jauh	dari	sidang	karena	
patah	semangat	dan	kurangnya	kebangunan	rohani.	Tetapi	karena	doa	bersatu	
online	selama	100	Hari	Berdoa,	mereka	ingin	menjadi	bagian	dari	komunitas	gereja	
lagi.	

	
PERMINTAAN	DOA:	



• Berdoalah	untuk	pengalaman	hidup	berkelimpahan	yang	dijanjikan	Yesus	kepada	
Anda.	

• Berdoa	untuk	semua	imigran	Advent,	dan	untuk	individu	yang	tinggal	dengan	visa,	
yang,	 karena	 status	hukum	mereka,	 tidak	memiliki	 akses	 ke	bantuan	pemerintah	
selama	pandemi	ini.	Berdoalah	agar	mereka	dibekali	dengan	kebutuhan	hidup.	

• Berdoa	untuk	semua	Advent	dan	non-Advent	yang	terinfeksi	oleh	COVID-19.	
• Berdoa	untuk	Sekolah	Rostok	di	Rusia,	yang	melayani	anak-anak	dengan	kebutuhan	

khusus,	menyediakan	kurikulum	yang	penuh	kasih	dan	berpusat	pada	Kristus	yang	
membawa	 sukacita	 bagi	 anak-anak	 dan	 orang	 tua.	 Tolong	 doakan	 untuk	 berkah	
Tuhan	bagi	pelayanan	penting	ini	dan	stafnya,	siswa,	dan	orang	tua.	


