
“Memanggil Yesus dalam Kebutuhan Kita yang 

Mendesak!” 

Pekan	14–	100	Hari	Berdoa		
26	Juni	–	4	Juli	2020			

	
“Kita	Tahu	Bagaimana	Kisahnya	Berakhir”	

Oleh	Mark	Finley	
	
Salah	satu	alasan	utama	kita	seharusnya		tidak	pernah	hidup	dalam	ketakutan,	tertelan	oleh	
kekhawatiran	dan	kecemasan	adalah	karena	kita	tahu	bagaimana	cerita	ini	berakhir.	Kita	
tahu	bahwa	penyakit	tidak	akan	memiliki	kata	terakhir:	Kristus	yang	akan	melakukannya.	
Kita	tahu	virus	Corona,	atau	virus	lain	apa	pun,	bencana	alam,	musibah	atau	perang	nuklir	
tidak	 akan	menghancurkan	 semua	 kehidupan	 di	 planet	 Bumi.	 Kita	memiliki	 janji	 Yesus	
untuk	kembali.	Kita	melihat	kelaparan.	Kita	melihat	gempa	bumi.	Kita	melihat	kesusahan	
bangsa-bangsa.	Kita	melihat	munculnya	kemungkinan	perang	nuklir.	Kita	melihat	potensi	
bencana	 nuklir.	 Kita	 melihat	 perubahan	 iklim.	 Kita	 melihat	 wabah	 penyakit	 merenggut	
nyawa	ribuan	orang.	
	
Kita	 melihat	 hal-hal	 ini,	 tetapi	 kita	 memiliki	 harapan	 yang	 menyanggupkan	 kita	 untuk	
berkembang	dalam	masa-masa	tersulit	dalam	hidup.	Ada	rasa	percaya	diri	yang	membawa	
kita	 melewatinya	 karena	 kita	 sudah	 membaca	 pasal	 terakhir	 dari	 Alkitab.	 Kita	 tahu	
bagaimana	ceritanya	berakhir.	Dalam	Wahyu	21	ayat	4	dan	5,	Yohanes	menulis,	“Dan	Allah	
akan	menghapus	segala	air	mata	dari	mata	mereka,	tidak	akan	ada	lagi	kematian,	dukacita,	
atau	tangisan,	dan	tidak	akan	ada	lagi	kesakitan,	karena	hal-hal	yang	sebelumnya	berlalu	
jauh.	Kemudian	Dia	yang	duduk	di	atas	takhta	itu	berkata,	"Lihatlah,	Aku	membuat	semua	
hal	baru."	
Bersama	dengan	rasul	Paulus	kita	“sedang	mencari	harapan	yang	diberkati	dan	kemuliaan	
Tuhan	Yesus	Kristus	yang	muncul.”	(Titus	2:13)	
	
Kita	adalah	umat	Advent	dan	belum	melupakan	warisan	kita.	Kristus	akan	datang	kembali	
dan	 segera	 datang.	 Jika	 kita	 kehilangan	 visi	 tentang	 kedatangan	 Kristus,	 kita	 akan	
kehilangan	harapan.	Kita	adalah	umat	Advent.	Kita	melihat	melampaui	apa	yang	ada,	apa	
yang	akan	 terjadi.	Kita	melihat	melampaui	hari	 ini	hingga	esok.	Kita	melihat	melampaui	
penyakit	hingga	kesehatan.	Kita	melihat	melampaui	wabah	yang	dibawa	melalui	udara	ke	
udara	murni	di	mana	tidak	akan	ada	lagi	wabah.	
	
Dalam	bencana	alam	yang	terus	meningkat,	kekacauan	politik,	ketidakpastian	ekonomi,	dan	
wabah	penyakit	yang	luar	biasa,	kita	melihat	tanda-tanda	kedatangan	Tuhan	kita.	Walaupun	
Allah	tidak	menyebabkan	bencana-bencana	ini,	Dia	memiliki	tujuan	untuk	membiarkannya	
terjadi.	 Dia	 memanggil	 kita	 untuk	 sepenuhnya,	 seutuhnya,	 bergantung	 pada-Nya.	 Dia	
memanggil	kita	untuk	berlutut.	Ia	memanggil	kita	untuk	kehidupan	doa	yang	lebih	dalam	
dan	pengalaman	Belajar	Alkitab	yang	lebih	kaya.	Dia	menyatakan	kepada	kita	bahwa	tidak	
ada	 kepastian	 dalam	 dunia	 di	mana	 kita	 hidup.	 Kristus	 adalah	 jaminan	 kita.	 Dia	 adalah	



keamanan	kita.	Dia	adalah	Juru	Selamat	kita,	Penebus	kita,	Pembebas	kita,	Raja	kita	yang	
akan	datang.		
Apa	yang	dilakukan	virus	ini	ketika	kita	melihatnya	menyebar	begitu	cepat?	Itu	memanggil	
kesadaran	kita	
	
Di	Dunia	ini	tidak	semuanya	ada.	Kristus	berbicara	kepada	Anda	dan	saya.	Hidup	kita	
rapuh.	Setiap	dari	kita	hidup	dalam	tubuh	tanah	yang	rapuh	ini.	Tetapi	di	luar	apa	yang	
ada,	ada	sesuatu	yang	lebih	baik	belum	datang	-	dan	itu	adalah	kemuliaan	Kristus.	Ada	
sesuatu	yang	berharga	untuk	dijalani	di	luar	kehidupan	ini	dan	itu	adalah	Yesus	Kristus.	
Ijinkan	Dia	mengisi	hatimu,	untuk	menghilangkan	ketakutanmu,	memperkuat	tekadmu	
dan	mempersiapkanmu	untuk	kedatangan-Nya	yang	segera.	
	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Sudahkah	 Anda	 menyadari	 harapan	 luar	 biasa	 yang	 kita	 miliki	 sebagai	 umat	 Advent?	
Apakah	Anda	melihat	bagaimana	tidak	ada	sesuatu	pun	di	dunia	ini	yang	dapat	menekan	
kita	 selama	kita	 tetap	menatap	Kristus	dan	 janji-janji-Nya?	Apakah	Anda	akan	melewati	
pandemi	ini,	dan	setiap	hari	yang	akan	datang,	dengan	jaminan	penuh	dari	janji	besar	Allah	
akan	sukacita,	kebahagiaan	dan	kedamaian	abadi?	
	
TANTANGAN	AKTIF	UTAMA:	
Luangkan	waktu	hari	ini	untuk	menemukan	semua	ayat-ayat	dalam	Alkitab	yang	
mengarahkan	kepada	pengharapan	besar	dari	Kedatangan	Kedua,	dan	janji-janji	yang	
berkaitan	dengan	langit	baru	dan	bumi	baru.	Pilih	beberapa	ayat	untuk	dihafal,	dan	
biarkan	kebaikan	dan	kasih	Allah	nyata	bagi	Anda	mengisi	hari-hari	Anda	dengan	harapan,	
sukacita,	dan	kepastian	dalam	Yesus.	
	
	“Dan	sementara	tahun-tahun	kekekalan	bergulir,	akan	membawa	penyataan	Allah	dan	Kristus	semakin	kaya	
dan	semakin	mulia.	Sementara	pengetahuan	berkembang,	demikian	juga	dengan	kasih,	rasa	hormat,	kebaha-
giaan	semakin	bertambah.	Semakin	manusia	mempelajari	Allah,	semakin	besar	kekaguman	mereka	terhadap	
tabiat	Allah.	Pada	waktu	Yesus	membukaan	di	hadapan	mereka	kekayaan	penebusan	dan	pencapaian	yang	

luar	biasa	dalam	pertikaian	besar	melawan	Setan,	hati	umat	yang	telah	dite-bus	tergerak	untuk	lebih	berserah	
dengan	sungguh-sungguh,	dan	dengan	lebih	bersukacita	mereka	memetik	kecapi	keemasan.	Dan	beribu-ribu	
dan	berlaksa-laksa	suara	bersatu	menyanyikan	nyanyian	akbar	pujian.	“Dan	aku	mendengar	semua	makhluk	
yang	di	surga	dan	yang	di	bumi	dan	yang	di	laut	dan	semua	yang	ada	di	dalamnya,	berkata:	Bagi	Dia	yang	
duduk	di	atas	takhta	dan	bagi	Anak	Domba,	adalah	puji-pujian	dan	hormat	dan	kemuliaan	dan	kuasa	sampai	
selama-lamanya!”	(Wahyu	5:13).	Pertikaian	besar	telah	berakhir.	Dosa	dan	orang-orang	berdosa	tidak	ada	
lagi.	Seluruh	alam	semesta	sudah	bersih.	Suatu	denyut	keharmonisan	dan	kesukaan	berdetak	di	seluruh	alam	
kejadian.	Dari	Dia	yang	menciptakan	semuanya,	mengalir	kehidupan	dan	terang	dan	kesukaan	ke	seluruh	
jagad	raya	yang	tidak	ada	batasnya	ini.	Dari	atom	yang	paling	kecil	sampai	kepada	dunia	yang	paling	besar,	
segala	sesuatu,	yang	bergerak	atau	yang	tidak	bergerak,	dalam	keindahan	yang	tak	terselubung	dan	kesukaan	

yang	sempurna	menyatakan	bahwa	Allah	itu	kasih	adanya”-Kemenangan	Akhir	hal	716	
	

	
Pendalaman	-	Bacaan	Tambahan	untuk	pekan	ini:	

• Ellen	White,	Pertikaian	Berakhir	
• Mark	Finley,	Making	Friends	for	God	

	
	
	

Hari	ke	92	–	Fokus	Doa	–	Jumat,	26	Juni		2020	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:		



• Divisi	Asia-Pasifik	Selatan:	Kami	bersyukur	kepada	Tuhan	bahwa	melalui	inisiatif	
ini	lebih	dari	5.000	pejuang	doa	telah	terdaftar	dan	bergabung,	yang	sebagian	besar	
adalah	kaum	muda.	Jaringan	Doa	telah	terbentuk,	dan	pelayanan	doa	resmi	dari	
orang	muda	telah	dipilih	dan	ditetapkan.	

• Layanan	Pemberian	dan	Kepercayaan	yang	Direncanakan:	Kami	memuji	Tuhan	atas	
kesetiaan	anggota	Advent	Hari	Ketujuh	selama	pandemi	2020.	Sejak	11	Maret	
2020,	anggota	yang	setia	telah	menetapkan	lebih	dari	$	1.000.000	dalam	hadiah	
terencana	yang	akan	dan	akan	menyediakan	dana	untuk	mendukung	misi	Gereja	
Masehi	Advent	Hari	Ketujuh	di	seluruh	dunia.	

• Kami	menerima	laporan	ratusan	baptisan	sebagai	hasil	dari	100	Hari	Doa.	Kami	
memuji	Tuhan	untuk	semua	orang	yang	telah	berdoa	untuk	semua	upaya	
penginjilan	yang	sedang	berlangsung.	Kemuliaan	bagi	Allah!	

• Seorang	penginjil	literatur	dari	Tanzania:	Tuhan	telah	melakukan	mukjizat	bagi	
saya	dalam	100	Hari	Doa.	Saya	berdoa	agar	Tuhan	menghubungkan	saya	dengan	
seseorang	untuk	memberikan	pelajaran	Alkitab.	Dua	hari	kemudian,	seorang	
wanita	dari	suatu	tempat	lebih	dari	7	km	jauhnya,	datang	ke	rumah	saya.	‘Anda	
menjual	saya	beberapa	buku,	saya	telah	membacanya	dan	menemukan	kebenaran,	
saya	telah	mendatangi	Anda	sehingga	saya	dapat	terus	belajar’	katanya.	Kami	
mengalami	kemajuan	dengan	pelajaran	Alkitab	kami	dan	wanita	itu	siap	untuk	
menyerahkan	hidupnya	kepada	Yesus.	Tuhan	telah	menjawab	doaku!	

• Seorang	yang	tidak	percaya	terpaksa	tinggal	dengan	keluarga	Advent	selama	
penguncian	(lockdown).	Keluarga	itu	berpartisipasi	dalam	100	Hari	Berdoa.	Pria	
muda	ini	mengatakan	kepada	mereka	bahwa	doa	adalah	pemborosan	waktu.	Tak	
lama	setelah	dia	terpapar	COVID-19.	Dia	dipindahkan	ke	tempat	lain	untuk	
karantina,	di	mana	dia	mengalami	perubahan	hati	dan	mendorong	orang	untuk	
berdoa	seperti	umat	Advent	tempat	di	mana	dia	pernah	tinggal.	Dia,	dan	semua	
orang	di	sana	secara	ajaib	disembuhkan.	Ia	dan	orang	lain	berkomitmen	kepada	
Allah	dalam	baptisan	pada	14	Juni!	

PERMINTAAN	DOA:	
• Berdoa	untuk	Lennox.	seorang	anak	laki-laki	berusia	enam	tahun.	Dia	tidak	

memiliki	ligamen	(jaringan	yang	mengikat	tulang	pada	sendi)	yang	stabil	di	
tubuhnya.	Lensa	di	matanya	telah	longgar	dan	dia	mungkin	menjadi	buta.	Ia	
memiliki	gigantisme,	mars,	dan	pembengkakan	jantung.	Berdoalah	untuk	semua	
anak	yang	sakit	di	seluruh	dunia.	

• Berdoalah	untuk	India	Timur	Laut	dan	bagian	dunia	lainnya	di	mana	kasus	COVID-
19	meningkat	lagi.	

• Berdoa	untuk	anak-anak	dari	keluarga	Advent	yang	tersesat	atau	dalam	keadaan	
kebingungan	dan	pemberontakan.	

• Berdoalah	untuk	orang-orang	yang	mempertimbangkan	untuk	memasuki	
pelayanan	sepenuh	waktu.	Berdoalah	untuk	kejelasan	panggilan	mereka,	dan	agar	
segala	rintangan	dapat	dihilangkan.	

	
	

Hari	ke	93	–	Fokus	Doa	-	Sabat,	27	Juni	2020	
	

Saya	akan	Pergi	...	Kepada	Keluarga	Saya.	
	

“Tetapi	jika	ada	seorang	yang	tidak	memeliharakan	sanak	saudaranya,	apalagi	seisi	
rumahnya,	orang	itu	murtad	dan	lebih	buruk	dari	orang	yang	tidak	beriman..”	



–	1	Timotius	5:8	
	

“.	 .	 .	 namun	 engkau	 perlu	 bersungguh-sungguh,	 teguh	 dan	 bertekad	 seperti	 baja	 untuk	
melakukan	 kewajiban	 keluargamu	 serta	 membawa	 mereka	 bersamamu,	 kalau	 mungkin.	
Engkau	 tidak	 boleh	 segan-segan	 mengadakan	 usaha	 untuk	 memikat	 hati	 mereka	 guna	
menyertai	engkau	dalam	perjalananmu	menuju	surga.”-Membina	Keluarga	Bahagia,	hal.335	
	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Kita	semua	memiliki	anggota	keluarga	langsung	atau	keluarga	besar	yang	belum	mengasihi	
Kristus	 dan	 memutuskan	 untuk	 hidup	 dengan	 setia	 kepada-Nya,	 atau	 mereka	 telah	
meninggalkan	 Tuhan.	 Mungkin	 ada	 yang	 ateis	 atau	 punya	 alasan	 lain	 untuk	 keputusan	
mereka.	 Atau	 mungkin	 mereka	 tidak	 pernah	 memiliki	 kesempatan	 untuk	 sepenuhnya	
mendengar,	memahami,	dan	melihat	 Injil	dengan	kata-kata	dan	tindakan.	Anda	memiliki	
tanggung	 jawab	 untuk	melakukan	 semua	 yang	 ada	 dalam	kekuatan	Anda	 untuk	 dengan	
lembut,	ramah,	dan	dengan	banyak	kebijaksanaan	dan	kasih	menjangkau	anggota	keluarga	
itu,	 menunjukkan	 kepada	 mereka	 bahwa	 Anda	 peduli,	 dan	 pada	 waktu	 yang	 tepat	
mengarahkan	mereka	pada	kebenaran	dan	kasih	Yesus.	Maukah	Anda	dengan	penuh	doa	
melakukan	pekerjaan	perantara	dan	pelayanan	yang	penting	ini	kepada	anggota	keluarga	
Anda	yang	tidak	percaya	/	non-Advent	/	murtad?	Apakah	Anda	akan	berkomitmen	untuk	
berniat	dalam	jangkauan	Anda	kepada	mereka?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:		

• Dept.	Pelayanan	Rumah	Tangga	GC:	Selama	Dunia	COVID-19	Hari	Doa	“Pernikahan		
&	Keluarga”,	banyak	kelompok	di	seluruh	dunia	mengadakan	pertemuan	doa	
sepanjang	malam	bagi	Allah	untuk	menyembuhkan	pernikahan	dan	hubungan	
keluarga	mereka	dan	ada	banyak	mukjizat	pernikahan	yang	diperbaiki	dan	
memulihkan	perdamaian	di	banyak	negara.	rumah	tempat	dulu	ada	perselisihan,	
ketegangan,	kegelisahan	dan	depresi.	

• Nancy	M	.:	Tuhan	menyembuhkan	keluarga		anak	perempuan	saya	dari	COVID-19		
selama	periode	100	Hari	Berdoa	dan	juga	memperkuat	ikatan	dalam	hubungan	
keluarga	saya.	

• Nelda	M	.:	Pada	hari	Sabat,	13	Juni,	kami	melakukan	ibadat	pertama	kami	setelah	
dibuka	kembali.	Selama	lagu	pembuka	‘Ingat	Hari	Sabat’,	kebanyakan	dari	kita	
menangis	tersedu-sedu.	Kami	juga	mendapat	tamu	tak	terduga	dari	jalan	tetangga	
kami	datang	dan	bergabung.	Dia	berkata	bahwa	dia	sepenuhnya	memahami	firman	
Tuhan	hanya	dari	mendengarkan	Radio	Harapan.	Dan	dia	bersedia	menerima	
Yesus	Kristus	sebagai	Juruselamat	pribadinya.	Puji	Tuhan!	

• Hopewell	M	.:	Selama	100	Hari	Berdoa,	lebih	dari	20.000	di	Zimbabwe	telah	
dijangkau	melalui	telepon	seluler	dan	penginjilan	online	dan	banyak	yang	
menunggu	pembaptisan.	

• Seorang	pemimpin	gereja:	Selama	penguncian	(lockdown),	gereja	kami	setia	dan	
mengembalikan	143%	dari	tujuan	persepuluhan	kami.	
	

PERMINTAAN	DOA:	
• Berdoalah	untuk	keluarga	dekat	dan	keluarga	besar	Anda.	Berdoalah	untuk	

keselamatan	mereka	dan	untuk	kesempatan	berbagi	dengan	mereka	iman	Anda,	
firman	Allah,	dan	kasih	Kristus.	

• Berdoa	untuk	semua	pelayanan	media	Advent,	tanpa	henti	menyiarkan	Injil	di	
seluruh	dunia.	Berdoalah	untuk	panen	yang	luar	biasa.	



• Berdoalah	bagi	para	pemimpin	bisnis	membuat	keputusan	sulit	yang	
mempengaruhi	kehidupan	karyawan	mereka	selama	pandemi	ini.	

• Berdoa	untuk	Matius,	seorang	pria	yang	berjuang	dengan	kecanduan,	tunawisma,	
dan	rantai	lainnya	yang	mencegahnya	melangkah	maju	dengan	Yesus.	Berdoalah	
untuk	terobosan	baginya	dan	semua	orang	berharga	yang	berada	di	bawah	
belenggu	Setan.	

	
Hari	ke	94	–	Fokus	Doa	–	Minggu	28	Juni	2020	

	
Saya	akan	Pergi	...	Kepada	Tetangga	Saya.	

	
“Dan	hukum	yang	kedua	ialah:	Kasihilah	sesamamu	manusia	seperti	dirimu	sendiri.	Tidak	

ada	hukum	lain	yang	lebih	utama	dari	pada	kedua	hukum	ini.”	–	Markus	12:31	
	

	“Tugas	pertama	dari	orang-orang	Nasrani	ialah	untuk	bersatu	dalam	keluarga.	Kemudian	
pekerjaan	itu	harus	meluas	sampai	kepada	tetangga-tetangga	yang	dekat	maupun	yang	
jauh.	Mereka	yang	sudah	menerima	terang	haruslah	menyinarkan	terang	itu	lebih	bersinar	
lagi.	Perkataan	mereka,	yang	harum	semerbak	bersama	dengan	kasih	Kristus,	haruslah	

menjadi	kelezatan	kepada	kehidupan.”	-Membina	Keluarga	Bahagia,	hal.35	
	

	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Yesus	sadar	akan	ruang	pengaruh	Anda.	Dia	tahu	setiap	orang	yang	Anda	hubungi.	Tetangga	
kita	adalah	ladang	misi	kita	sama	seperti	orang-orang	di	negeri	yang	jauh.	Kita	memiliki	hak	
istimewa	 untuk	 berinteraksi	 dengan	mereka	 dan	menjadi	 cahaya	 bagi	mereka.	 Tapi	 ini	
harus	 lebih	 dari	 senyum	 ramah	 dan	 obrolan	 ringan	 sesekali.	 Bagaimana	 mereka	 akan	
mendengar	kebenaran	jika	tidak	ada	yang	memberi	tahu	dan	menunjukkannya?		
Maukah	Anda	berdoa	untuk	kesempatan	membangun	persahabatan	dengan	tetangga	Anda	
untuk	tujuan	bersaksi	kepada	mereka	tentang	kasih	Yesus	kepada	mereka?	Jika	Anda	tidak	
mengenal	 tetangga	 Anda,	 apakah	 Anda	 bersedia	 keluar	 dari	 zona	 nyaman	 Anda	 dan	
memperkenalkan	 diri?	 Apakah	 Anda	 bersedia	 untuk	 berkomitmen	 pada	 pelayanan	
penginjilan	lingkungan	yang	penting?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:		

• Jon	R	.:	Pandemi	telah	menyatukan	ketiga	gereja	di	distrik	kami	saat	kami	bersatu	
dalam	doa	setiap	hari	selama	100	Hari	Berdoa.	Kami	memuji	Tuhan,	kami	lebih	
bersatu	dalam	hati	dan	misi	daripada	sebelumnya!	

• Jackie	N	.:	Saya	memuji	Tuhan!	Kami	terdiri	lebih	dari	20	anggota	keluarga	di	satu	
rumah	selama	kurungan(lockdown),	tetapi	saya	bisa	bersaksi	bahwa	kami	tidak	
pernah	kelaparan	dan	tidak	ada	yang	jatuh	sakit!	

• Aldo	N	.:	Selama	100	Hari	Berdoa	saya	belajar	berdoa	dengan	rendah	hati.	
Akibatnya	Tuhan	memberkati	kami,	dan	istri	saya,	yang	tidak	bisa	mengandung	
anak	sekarang	hamil!	

• N.J	.:	Ibu	saya	dan	saya	berdoa	setiap	hari	pada	jam	5	pagi	dan	jam	12	malam	agar	
ayah	yang	berusia	88	tahun	dan	adik	perempuan	saya		berdamai.	Puji	Tuhan	
keduanya	mengunjungi	dan	pemulihan	hubungan	sedang	berlangsung!	

• Gloria:	Saya	dapat	melayani	di	lingkungan	saya	dengan	membagikan	selebaran	
dengan	prinsip	kesehatan	Tuhan.	Tuhan	membantu	saya	keluar	dari	zona	nyaman	
saya	dan	sekarang	saya	memiliki	hubungan	dengan	orang-orang	di	lingkungan	



saya!	
	

PERMINTAAN	DOA:	
• Berdoa	untuk	tetangga	Anda,	dan	lingkungan	Anda.	Berdoalah	untuk	janji	Ilahi	

untuk	terhubung	dengan,	membantu,	dan	menjalin	persahabatan	dengan	tetangga	
Anda	untuk	menyinari	cahaya	Yesus	ke	dalam	kehidupan	mereka.	

• Berdoalah	untuk	Dapur	Makanan	'ReNewed	Hope'	di	Overland	Park,	Kansas.	
Mereka	berbagi	makanan,	dorongan	semangat,	dan	harapan	dengan	sekitar	600	
keluarga	(2.500	hingga	3.000	orang)	setiap	minggu	dan	telah	membagikan	lebih	
dari	2.000	buku	pelajaran	Alkitab	dan	Kebahagiaan	Sejati	dalam	bahasa	Inggris	dan	
Spanyol.	Berdoalah	untuk	semua	dapur	makanan	dan	pelayanan	pelayanan	
masyarakat	gereja	kita	di	seluruh	dunia.	

• Berdoalah	untuk	semua	yang	terlibat	dalam	pelayanan	online	melalui	media	
sosial,	video,	aplikasi,	dan	situs	web	penelaahan	Alkitab.	Berdoalah	untuk	panen	
yang	luar	biasa!	

• Berdoalah	untuk	pernikahan	yang	berada	di	ambang	perceraian.	Mintalah	Tuhan	
untuk	menyembuhkan	hubungan,	berdoa	untuk	pengampunan,	dan	kasih	seperti	
Kristus	untuk	dibangunkan.	
	
Hari	ke	95	–	Fokus	Doa	–	Senin	29	Juni	2020	

	
Saya	akan	Pergi	...	Kepada	Sahabat-Sahabat	Saya.	

	
“Tidak	ada	kasih	yang	lebih	besar	dari	pada	kasih	seorang	yang	memberikan	nyawanya	

untuk	sahabat-sahabatnya.”	–	Yohanes	15:13	
	

“Setiap	anggota	gereja	harus	merasakan	tugas	khususnya	untuk	bekerja	bagi	mereka	yang	
tinggal	di	lingkungannya.	Pelajarilah	bagaimana	Anda	dapat	membantu	mereka	yang	
paling	tidak	berminat	pada	hal-hal	keagamaan.	Ketika	Anda	mengunjungi	teman-teman	

dan	tetangga	Anda,	tunjukkan	minat	pada	kerohanian	serta	kesejahteraan	jasmani	mereka.	
Hadirkan	Kristus	sebagai	Juruselamat	yang	mengampuni	dosa.	Undang	tetangga	Anda	ke	
rumah	Anda,	dan	bacalah	bersama	mereka	dari	Alkitab	yang	berharga	dan	dari	buku-buku	
yang	menjelaskan	kebenarannya.	Ini,	di	satukan	dengan	lagu-lagu	sederhana	dan	doa	yang	
sungguh-sungguh,	akan	menyentuh	hati	mereka.	Biarkan	anggota	gereja	mendidik	diri	

mereka	untuk	melakukan	pekerjaan	ini.	Ini	sama	pentingnya	dengan	menyelamatkan	jiwa-
jiwa	yang	mati	di	negara-negara	asing.	Sementara	beberapa	orang	merasakan	beban	jiwa-
jiwa	jauh,	biarkan	banyak	orang	yang	di	rumah	merasakan	beban	jiwa-jiwa	yang	berharga	
di	sekitar	mereka	dan	bekerja	dengan	tekun	untuk	keselamatan	mereka.	”–	Testimonies,	

Vol.	6,	p.	276	
	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Yesus	menganggap	Anda	dan	saya	teman-teman-Nya.	Sebuah	pemikiran	yang	 luar	biasa!	
Dia	 bersedia	 menyerahkan	 nyawa-Nya	 untuk	 keselamatan	 kita,	 dan	 Dia	 melakukannya	
meskipun	penerimaan	kita	terhadap	karunia-Nya	bukanlah	jaminan.	
Apakah	 Anda	 memiliki	 teman	 yang	 belum	 mengenal	 Yesus?	 Atau	 mungkin	 Anda	 takut	
berbagi	Kristus	karena	takut	kehilangan	persahabatan	Anda?	
Jika	 Yesus	 mau	 memberikan	 nyawa-Nya,	 ya	 segala	 sesuatu	 yang	 Dia	 miliki,	 untuk	
keselamatan	 teman-teman-Nya,	 bukankah	 kita	 harus	 melakukan	 semua	 yang	 kita	 bisa	
untuk	 mendorong	 teman-teman	 kita	 di	 jalan	 menuju	 jalan	 yang	 setia	 bersama	 Yesus?	



Tanyakan	 kepada	 Tuhan	 dalam	 doa	 bagaimana	 cara	 terbaik	 terlibat	 dalam	 penginjilan	
kepada	teman-teman	Anda.	Mintalah	kepada-Nya	untuk	memberi	Anda	kesempatan	untuk	
membagikan	tentang	iman	Anda,	kasih	Yesus,	dan	bagaimana	mereka	juga	dapat	mengalami	
anugerah	Allah	yang	menyelamatkan!	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:		

• Anonim:	Pandemi	virus	Corona	telah	membuka	mata	kami	tentang	dekatnya	
kedatangan	Yesus.	Kami	berterima	kasih	kepada	Tuhan	atas	100	Hari	Berdoa.	Kami	
berdoa	lebih	banyak	sekarang	sebagai	keluarga.	Suatu	hari	di	bulan	Mei	kami	
mengalami	kecelakaan	parah	yang	seharusnya	mengakibatkan	cedera	serius	tetapi	
puji	Tuhan	kami	semua	selamat	tanpa	goresan!	Hari	itu	kami	telah	berdoa	dua	kali	
dalam	perjalanan	kami.	Tuhan	itu	setia!	

• Rut	A	.:	Saya	berdoa	agar	Tuhan	memberi	saya	kesempatan	untuk	bersaksi	kepada	
tetangga	saya	dan	Dia	membuka	pintu	bagi	saya	untuk	membagikan	Kristus.	Dia	
sakit	dan	mulai	percaya	pada	Tuhan!	

• Kantor	Divisi	Pasifik	Selatan:	Dua	doa	khusus	untuk	pasien	COVID-19	dijawab	
secara	positif.	Kedua	pria	itu	berada	dalam	kondisi	yang	sangat	kritis	dan	hanya	
keajaiban	yang	akan	membawa	mereka	kembali.	Kedua	pria	itu	pulih!	

• Alicia	S	.:	Saya	bersyukur	kepada	Tuhan	atas	Doa	100	Hari	karena	melaluinya	Dia	
telah	mengungkapkan	kepada	saya	semua	dosa	saya	yang	belum	diakui,	satu	
menjadi	keegoisan,	hanya	berfokus	pada	masalah	saya	sendiri.	Berdoa	setiap	hari	
untuk	orang	lain	berkembang	di	dalam	saya	hati	yang	lebih	peduli	dan	penuh	kasih.	

• Lo	R	.:	Saya	telah	berdoa	dengan	sungguh-sungguh	agar	seseorang	dapat	berbagi	
dengan	Yesus.	Saya	berdoa	agar	seseorang	dengan	tulus	bertanya	kepada	saya.	
Hari	ini	saya	mengunjungi	bisnis	dan	wanita	ini	bertanya	apakah	saya	punya	
selebaran	untuk	dibagikan.	Saya	bilang	saya	punya	banyak.	Saya	memberinya	buku	
‘Kebahagiaan	Sejati’	mendapatkan	nomornya	dan	berharap	lebih	banyak.	Ini	adalah	
pertama	kalinya	bagi	saya	untuk	mempercayai	Tuhan	seperti	itu.	
	

PERMINTAAN	DOA:	
• Berdoalah	untuk	teman-teman	Anda	yang	tidak	percaya.	Berdoalah	untuk	hikmat	

dan	kebijaksanaan	untuk	membagikan	Injil	kepada	mereka	pada	waktu	yang	tepat.	
• Berdoalah	untuk	mereka	yang	memiliki	tantangan	kesehatan	mental	yang	merasa	

terisolasi,	cemas,	dan	tidak	berdaya.	
• Berdoa	untuk	sebuah	gereja	di	Toronto,	Kanada,	yang	diorganisasi	khususnya	untuk	

para	 tunanetra,	 yang	 menyediakan	 tempat	 yang	 nyaman	 untuk	 beribadah	 dan	
membangun	persahabatan.	Tolong	doakan	agar	pelayanan	ini	bertumbuh	dan	akan	
berulang	di	banyak	tempat.	

• Berdoa	untuk	semua	pemimpin	gereja	lokal,	pendeta,	serta	uni	konfrens,	uni,	divisi,	
dan	 administrator	 dan	 pekerja	 General	 Konfrens.	 Berdoalah	 agar	 Tuhan	
memberikan	mereka	hikmat	untuk	melayani	ladang	mereka	dengan	sebaik-baiknya.	

	
Hari	ke	96	–	Fokus	Doa	-	Selasa,	30	Juni	2020	

	
Saya	akan	Pergi	...	Kepada	Rekan	Sekerja	Saya.	

	
“Demikianlah	hendaknya	terangmu	bercahaya	di	depan	orang,	supaya	mereka	melihat	
perbuatanmu	yang	baik	dan	memuliakan	Bapamu	yang	di	sorga..”	–	Matius	5:16	

	



“Dari	terang	yang	Allah	berikan	kepada	saya,	saya	tahu	bahwa	tujuan-Nya	hari	ini	sangat	
membutuhkan	perwakilan	kebenaran	Alkitab	yang	hidup.	Para	pendeta	yang	diurapi	sendiri	
tidak	setara	dengan	tugas.	Allah	memanggil	tidak	hanya	para	pendeta,	tetapi	juga	para	
dokter,	perawat,	penolong,	pekerja	Alkitab,	dan	orang	awam	yang	disucikan	dari	berbagai	
talenta	yang	memiliki	pengetahuan	tentang	kebenaran	saat	ini,	untuk	mempertimbangkan	
kebutuhan	kota-kota	yang	tidak	diperingatkan.	Seharusnya	ada	seratus	orang	percaya	yang	
aktif	terlibat	dalam	pekerjaan	misionaris	pribadi	di	mana	sekarang	hanya	ada	satu.	Waktu	
berlalu	dengan	cepat.	Ada	banyak	pekerjaan	yang	harus	dilakukan	sebelum	perlawanan	
setan	akan	menutup	jalan.	Setiap	lembaga	harus	ditetapkan	dalam	operasi,	sehingga	

peluang	yang	ada	dapat	ditingkatkan	secara	bijak.”		
–	Ministry	to	the	Cities,	p.	108	

	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Setiap	kali	Anda	pergi	bekerja,	Anda	memasuki	bidang	misi	Anda.	Tuhan	tahu	bahwa	Anda	
akan	berada	di	 sana	 sebelum	Anda	dilahirkan,	dan	 jika	Anda	membiarkan	Dia,	Dia	akan	
bekerja	melalui	Anda	untuk	memimpin	rekan	kerja	Anda	ke	kaki	salib.	
Maukah	Anda	bertanya	kepada	Yesus	kepada	siapa	Anda	harus	bersaksi	di	 tempat	kerja	
Anda?	 Akankah	 Anda	 mulai	 berdoa	 untuk	 semua	 rekan	 kerja	 Anda	 dengan	 nama	 dan	
memohon	kepada	Tuhan	untuk	kesempatan	untuk	membagikan	Kristus?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:		

• Divisi	Antar-Amerika:	Di	Guatemala	seorang	anggota	gereja	memprakarsai	
persiapan	pelajaran	Alkitab	online	yang	mengakibatkan	hakim	agung	
Quetzaltenango	dibaptis.	Upaya	penginjilan	online	dari	Uni	Venezuela	Barat	
menghasilkan	396	baptisan	termasuk	pendeta	dan	anggota	denominasi	lain!	

• Kami	telah	menerima	banyak	laporan	tentang	gereja,	keluarga,	pasangan,	dan	
individu	yang	telah	mengalami	kebangunan	rohani	pribadi,	penyembuhan,	peluang	
misi,	dan	berkat	khusus	Tuhan	selama	100	Hari	Berdoa.	Ada	terlalu	banyak	untuk	
dicantumkan	semuanya	di	sini!	

• Beverly	T	.:	Kami	akan	terus	berdoa	sebagai	kelompok	bahkan	setelah	seratus	hari	
berakhir!	

• Marlene	M	.:	Kakak	perempuan	saya	dan	suaminya	bekerja	di	kapal	pesiar	dan	
terjebak	di	sana	selama	berminggu-minggu.	Saya	telah	berdoa	dan	berpuasa	
untuknya.	Saya	dapat	membagikan	ayat-ayat	alkitab	dengannya	selama	masa	yang	
menakutkan	ini,	dan	dia	juga	mengikuti		“Hope	Awakens”		dan	pertemuan	
penginjilan	online	AWR.	Dia	memutuskan	untuk	dibaptis!	

• Lillian	K	.:	Sejak	100	Hari	Berdoa	dimulai,	saya	telah	menghabiskan	waktu	saya	
dalam	doa	daripada	makan	siang	di	tempat	kerja.	Sebagai	hasilnya	saya	mengalami	
kesembuhan	dan	istirahat	makan	siang	saya	menjadi	momen	spesial	saya	di	kaki	
Yesus.	
	

PERMINTAAN	DOA:	
• Berdoa	untuk	rekan	kerja	Anda.	Berdoalah	agar	hidup,	perkataan,	dan	tindakan	

Anda	menjadi	kesaksian	akan	kehadiran	Yesus	di	hati	Anda.	Mintalah	Tuhan	untuk	
menunjukkan	kepada	Anda	rekan	kerja	mana	yang	mungkin	terbuka	untuk	belajar	
lebih	banyak	tentang	Tuhan.	

• Berdoalah	untuk	pelayanan	pendukung	gereja	Advent.	Berdoalah	agar	Tuhan	
memberkati	upaya	mereka	untuk	memajukan	pekerjaan	menyebarkan	Injil.	
Berdoalah	untuk	hikmat	bagi	para	pemimpin	dan	pekerja	mereka,	dan	agar	Tuhan	
memenuhi	semua	kebutuhan	pelayanan	mereka.	



• Berdoa	untuk	sesi	General	Konfrens	2021.	Berdoalah	untuk	arahan	yang	jelas	dan	
berkelanjutan	untuk	misi	gereja	Masehi	Advent	Hari	Ketujuh.	Berdoalah	agar	
semua	pemilihan	dan	penunjukan	para	pemimpin	melalui	Sesi	GC	pada	Mei	2021,	
dan	semua	sisa	tahun	2021,	akan	sesuai	dengan	kehendak	Tuhan	untuk	pekerjaan	
yang	kuat	dan	segera	menyelesaikan	pekerjaan-Nya	di	bumi	dan	kedatangan-Nya	
yang	segera.	

• Berdoa	untuk	keluarga	yang	terpisah,	dan	orang-orang	yang	terjebak	di	negara	
asing	karena	pandemi	dan	pengunciannya.	Berdoalah	agar	mereka	dapat	
menggunakan	waktu	yang	menantang	ini	untuk	menerangi	bagi	Kristus	di	mana	
pun	mereka	berada.	

	
	

Hari	ke	97	–	Fokus	Doa	-	Rabu,	1	Juli	2020	
	

Saya	akan	Pergi	...	Kepada	Teman	Sekelas	Saya.	
	
“Sebab	aku	mempunyai	keyakinan	yang	kokoh	dalam	Injil,	karena	Injil	adalah	kekuatan	

Allah	yang	menyelamatkan	setiap	orang	yang	percaya	.	.	.”–	Roma	1:16	
	

“Bawalah	agamamu	dalam	kehidupanmu	dalam	sekolah,	dalam	rumah	di	mana	engkau	
tinggal,	dan	dalam	segala	pekerjaanmu.”		
–	Amanat	Kepada	Orang	Muda,	hal.	33	

	
“[Setan]	tahu	betul	bahwa	tidak	ada	golongan	manusia	lain,	yang	bisa	berbuat	begitu	

banyak	kebaikan	seperti	orang-orang	muda,	laki-laki	dan	perempuan,	yang	sudah	berserah	
kepada	Allah.	Orang-orang	muda	itu,	jikalau	mereka	berhati	tulus,	bisa	mengeluarkan	satu	
pengaruh	yang	berkuasa.	Pendeta-pendeta	dan	pekerja-pekerja	yang	sudah	lanjut	usianya,	
tidak	bisa	mendapat	pengaruh	atas	orang-orang	muda,	separuh	dari	pada	pengaruh	yang	
bisa	didapat	oleh	orang-orang	muda	yang	sudah	berserah	kepada	Allah	atas	teman-
temannya	orang	muda.	Mereka	harus	insaf,	bahwa	satu	tanggungan	terletak	di	atas	

bahunya	supaya	berbuat	sekuat	tenaga	mereka	untuk	menyelamatkan	teman-temannya	
orang	muda,	biarpun	dengan	demikian	mereka	mesti	mengorbankan	kesukaan	dan	

keinginan	hatinya	sebagai	sesama	manusia.	Waktu	kita	dan	kalau	perlu	uang	kita	juga	
harus	diserahkan	kepada	Allah.”	–	Amanat	Kepada	Orang	Muda,	hal.	188	

	
	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Apakah	kamu	di	sekolah?	Apakah	Anda	memiliki	teman	sekelas,	sesama	siswa	yang	sedang	
mengejar	gelar	dan	pendidikan	yang	baik?	Apakah	Anda	menyadari	bahwa	apa	yang	Anda	
tawarkan	-	 Injil	 -	 jauh	 lebih	bernilai	daripada	gelar	atau	pendidikan	apa	pun	yang	dapat	
ditawarkan	 dunia	 ini?	 Apakah	 teman	 sekelas	 Anda	 tahu	 bahwa	 Anda	 adalah	 seorang	
Kristen,	seorang	Advent	Hari	Ketujuh?	Atau	mungkin	Anda	sudah	lama	lulus.	Apakah	Anda	
masih	memiliki	koneksi	atau	pertemanan	dengan	mantan	teman	sekelas?	
Tuhan	memanggil	Anda,	apakah	Anda	seorang	pelajar	di	 lingkungan	Kristen	atau	publik,	
untuk	menjadi	cahaya	bagi	teman	sekelas	Anda.	Apakah	Anda	berinteraksi	dengan	mereka	
di	telepon,	online	(karena	pandemi)	atau	secara	langsung,	bersinar	terang	Yesus!		
Jika	 Anda	 adalah	 orang	 tua,	 Anda	 dipanggil	 untuk	 membantu	 anak	 Anda	 dalam	
memperlihatkan	 kepada	 mereka	 bagaimana	 mengasihi	 seperti	 Yesus,	 dan	 bagaimana	
membagikan	 Injil.	Maukah	Anda	memilih	 hari	 ini	 untuk	menjadi	misionaris	 bagi	 orang-



orang	di	kampus	sekolah	Anda,	seorang	duta	besar	Yesus	untuk	mantan	teman	sekelas	Anda	
,	teman	anda	sekarang,	atau	teman	di	masa	yang	akan	datang?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:		

• Puji	Tuhan	karena	menyediakan	banyak	mukjizat	keuangan,	pekerjaan,	dan	
dukungan	bagi	begitu	banyak	orang	selama	masa	krisis	ini.	

• Joel	B	.:	Saya	dan	istri	mengunjungi	anak-anak	kami	di	Uni	Emirat	Arab.	Karena	
pandemi	kami	terjebak	di	sana	dan	kami	semua	terinfeksi	COVID-19.	Banyak	doa	
diangkat	atas	nama	kami.	Kami	semua	kecuali	istri	saya	selamat.	Saya	masih	
berterima	kasih	kepada	Tuhan	atas	pimpinan-Nya.	Dia	tahu	apa	yang	terbaik	untuk	
keluarga	kami.	

• M.A	.:	Pada	tanggal	9	Juni	saya	terbangun	jam	2	pagi	menemukan	seorang	lelaki	
bersenjata	yang	berdiri	di	kamar	tempat	saya	dan	anak-anak	saya	tidur.	Dia	
mengancam	akan	membunuh	anak-anak	saya.	Kami	takut	tetapi	saya	mengatakan	
kepadanya,	“Dalam	nama	Yesus	pergi!”	Tuhan	mendengar	tangisanku,	pria	itu	pergi	
tanpa	membahayakan	kami.	Tuhan	itu	setia!	

• Lindinkosi	N	.:	Pada	malam	hari	ke	80	(tentang	penyembuhan	fisik),	kehidupan	
saudara	saya	hampir	terluput	dari	pandangan	mata	kami.	Tekanan	darahnya	tinggi,	
dan	jantungnya	berdetak	kencang.	Dia	gemetar,	terengah-engah	dan	kondisinya	
memburuk	dari	menit	ke	menit.	Kami	segera	memberinya	satu	siung	bawang	putih	
dan	setengah	sendok	teh	cabai	merah	yang	larut	dalam	air.	Kami	kemudian	
berlutut	dan	berdoa	dan	pada	saat	kami	selesai	berdoa,	tekanan	darahnya	sudah	
normal,	ia	berhenti	gemetar	dan	jantungnya	tidak	lagi	berdetak	kencang.	Kami	
menyaksikan	Tuhan	melakukan	mukjizat	penyembuhan	fisik	dalam	waktu	10	
menit!	

• Rodel	L	.:	Selama	penguncian(lockdown),	istri	saya	berpikir	untuk	mengatur	bank	
makanan	untuk	menjangkau		komunitas.	Kami	berencana	untuk	memulai	dengan	
hanya	30	paket	peduli,	tetapi	Tuhan	menyediakan	dan	melipatgandakan	paket	
makanan	dan	perawatan	kami,	memungkinkan	kami	untuk	membantu	keluarga	
yang	membutuhkan	dari	gereja	dan	komunitas	kami	untuk	bulan-bulan	mendatang.	
Kami	semua	memuji	Tuhan	kita	yang	luar	biasa!	

	
PERMINTAAN	DOA:	

• Berdoalah	untuk	sekolah,	guru,	dan	teman	sekelas	Anda.	Berdoalah	untuk	
keberanian	untuk	berdiri	sebagai	seorang	Kristen	yang	hidup	untuk	Yesus.	
Berdoalah	agar	ada	kesempatan	untuk	memperkenalkan	iman	kepada	teman-
teman	sekelas	Anda.	Jika	Anda	tidak	bersekolah	lagi,	berdoalah	agar	ada	cara	untuk	
menjangkau	yang	sebelumnya	adalah	teman	sekelas	Anda.	

• Berdoa	untuk	pekerjaan	pelayanan	kampus	umum	yang	berlangsung	di	kampus-
kampus	sekuler	di	seluruh	dunia.	Berdoalah	untuk	lebih	banyak	siswa	dan	guru	
Advent	untuk	terlibat	dalam	pelayanan	ini,	menjangkau	dunia	dengan	mencapai	
kampus.	

• Berdoa	untuk	panen	jiwa	yang	luar	biasa	dari	semua	pelayanan	ministri	yang	telah	
berubah	menjadi	jangkauan		online	karena	pandemi.	

• Berdoa	untuk	saudari-saudari	kita	yang	tengah	mengandung		di	seluruh	dunia	
yang	akan	segera	melahirkan	anak-anak	mereka.	Berdoalah	untuk	keselamatan	dan	
perlindungan	dari	virus	COVID-19,	dan	agar	anak-anak	yang	sehat	dilahirkan.	
Berdoalah	agar	anak-anak	ini	tumbuh	menjadi	pekerja	yang	perkasa	bagi	Yesus.	
	
	



Hari	ke	98	–	Fokus	Doa	-	Kamis,	2	Juli		2020	
	

Saya	akan	Pergi	...	Ke	Kota	Saya.	
	
	“Usahakanlah	kesejahteraan	kota	ke	mana	kamu	Aku	buang,	dan	berdoalah	untuk	kota	itu	

kepada	Tuhan,	.	.	.”-	Yeremia	29:7	
	

“Pentingnya	kita	untuk	membuat	jalan	di	kota-kota	besar	masih	ada	di	hadapan	saya.	
Selama	bertahun-tahun	Tuhan	telah	mendesak	kepada	kita	tugas	ini,	namun	kita	hanya	
melihat	tetapi	sedikit	yang	berhasil	di	pusat	populasi	kita	yang	besar.	Jika	kita	tidak	

melakukan	pekerjaan	ini	dengan	tekad	yang	kuat,	Setan	akan	melipat	gandakan	kesulitan	
yang	tidak	akan	mudah	diatasi.	Kita	jauh	ketinggalan	dalam	melakukan	pekerjaan	yang	
seharusnya	dilakukan	di	kota-kota	yang	telah	lama	diabaikan	ini.	Pekerjaan	itu	sekarang	
akan	lebih	sulit	daripada	beberapa	tahun	yang	lalu.	Tetapi	jika	kita	mengambil	pekerjaan	
atas	nama	Tuhan,	penghalang	akan	diruntuhkan,	dan	kemenangan	akan	menjadi	milik	

kita..”	–	Ministry	to	the	Cities,	p.	25	
	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Mayoritas	dunia	tinggal	di	kota.	Sementara	kita	harus	meminta	Allah	untuk	menunjukkan	
kapan	 kita	 harus	 pindah	 ke	 pedesaan,	 kita	 tidak	 boleh	mengabaikan	 pekerjaan	 di	 kota.	
Miliaran	orang	terjebak	tanpa	harapan	dalam	kecanduan,	kebisingan,	gangguan,	dan	gaya	
hidup	kota.	Berdoalah	agar	Tuhan	memberimu	beban	pelayanan	ke	kota-kota.	Mungkin	Dia	
memanggil	 Anda	 untuk	 memulai	 "pusat	 pengaruh",	 bisnis	 yang	 berorientasi	 pada	
pelayanan,	untuk	menjangkau	jiwa-jiwa	yang	hilang	di	kota-kota	di	dunia?	Atau	mungkin	
Dia	memanggil	Anda	dan	gereja	Anda	untuk	melakukan	penjangkauan	menyeluruh	melalui	
berbagai	pelayanan	kepada	orang-orang	di	kota	Anda?		
Mengapa	tidak	meminta	Allah	untuk	menunjukkan	kepada	Anda	bagaimana	melayani	yang	
terbaik	untuk	orang-orang	di	kota	Anda?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:		

• Grant	L	.:	Untuk	mengejar	hari	sekolah	yang	hilang,	pemerintah	Afrika	Selatan	
memperpanjang	minggu	sekolah	menjadi	6	hari,	termasuk	hari	Sabtu.	Konferensi	
Uni	Afrika	Selatan	mengimbau	pemerintah	untuk	mengizinkan	pelajar	Advent	Hari	
Ketujuh	dibebaskan	dari	kelas	Sabat	apa	pun	dan	pemerintah	menyetujui	
permohonan	tersebut.	Kami	memuji	Tuhan	karena	mendengarkan	doa-doa	kami!		

• Dalmas	O	.:	Segala	puji	bagi	Allah	yang	Mahakuasa	karena	Dia	setia	pada	janji-janji-
Nya!	Saya	bekerja	sebagai	penginjil	literatur	di	Kenya.	Saya	telah	mengalami	berkat	
Tuhan	selama	pandemi.	Saya	menyadari	kenaikan	penjualan	pada	bulan	Maret,	dan	
cenderung	stabil!	

• Amanda	M	.:	Saya	berkomunikasi	dengan	Prajurit	A.S.	di	zona	perang.	Saya	
membagikan	100	Hari	Berdoa	dengan	mereka	dan	saya	dapat	melihat	Tuhan	
bekerja	dalam	hati	mereka	dan	dalam	keputusan	apa	yang	mereka	buat	di	
lapangan.	

• Anonim:	Sepanjang	yang	saya	ingat,	ayah	saya	seorang	pecandu	alkohol.	Sebagai	
sebuah	keluarga,	kami	telah	berdoa	agar	Tuhan	membebaskannya	dari	
ketergantungan	ini,	dan	Dia	pasti	telah	melakukannya!	Ayah	saya	juga	
berpartisipasi	dalam	sesi	Doa	100	Hari	dan	bahkan	antusias	untuk	memimpin	sesi	
doa!	



• Kami	menerima	laporan	dari	anak-anak	yang	bersemangat	berpartisipasi	dalam	
pertemuan	doa	di	seluruh	dunia!	Puji	Tuhan	Roh-Nya	bekerja	melalui	mereka!	
	

PERMINTAAN	DOA:	
• Berdoalah	untuk	kota	Anda	dan	kota-kota	di	dunia	yang	semakin	berubah	menjadi	

Sodom	dan	Gomora.	 Berdoalah	 agar	 Tuhan	membantu	Anda,	 keluarga	Anda,	 dan	
gereja	Anda	dalam	membangun	pusat-pusat	pengaruh,	pelayanan	dan	berbagai	cara	
untuk	menjangkau	miliaran	orang	yang	berkeliaran	dalam	kegelapan	di	kota-kota.	

• Berdoalah	 untuk	 toko	 makanan	 kesehatan	 di	 Latvia	 yang	 dibuka	 oleh	 seorang	
insinyur	Millennial	 yang	 berhenti	 dari	 pekerjaannya	 untuk	 bekerja	 penuh	waktu	
dalam	apa	yang	ia	sebut	“penginjilan	bisnis”.	Tolong	bawakan	permohonan	kepada	
Tuhan	untuk	memberkati	bisnis	ini,	untuk	membuat	koneksi	dengan	komunitas,	dan	
untuk	membantu	pelanggan	untuk	kelaparan	akan	makanan	yang	akan	membawa	
mereka	hidup	yang	kekal.	Berdoalah	untuk	semua	pusat	pengaruh	di	seluruh	dunia,	
dan	bagi	lebih	banyak	orang	Advent	untuk	memulai	bisnis	yang	berfokus	pada	misi.	

• Berdoalah	 untuk	 jus	 bar	 di	 Ogden,	 Utah,	 yang	 menjangkau	 kaum	muda	 di	 sana.	
Tolong	doakan	agar	kesuksesan	dan	pelayanan	ini	dapat	di	buat	di	banyak	tempat	di	
seluruh	dunia.	

• Berdoalah	untuk	Klinik	“Vibrant	Life	Medical	and	Wellness”di	Bangalore,	India,	yang	
menawarkan	perawatan	alami	untuk	penyakit	 kronis	 seperti	hipertensi,	 obesitas,	
dan	diabetes.	Tolong	bawakan	permohonan	kepada	Tuhan	untuk	mencurahkan	Roh-
Nya	 pada	 staf	 sehingga	 kasih-Nya	 akan	 mengalir	 melalui	 mereka	 kepada	 orang-
orang	yang	mereka	layani.	

	
	

Hari	ke	99	–	Fokus	Doa	-	Jumat,	3	Juli	2020	
	

Saya	akan	Pergi	...	Ke	Dunia	
	

“Dan	aku	melihat	seorang	malaikat	lain	terbang	di	tengah-tengah	langit	dan	padanya	ada	
Injil	yang	kekal	untuk	diberitakannya	kepada	mereka	yang	diam	di	atas	bumi	dan	kepada	

semua	bangsa	dan	suku	dan	bahasa	dan	kaum.”		
–	Wahyu	14:6	

	
“Allah	meminta	Anda	dengan	satu	tangan,	iman,	memegang	tangan-Nya	yang	kuat,	dan	
dengan	tangan	lainnya,	kasih,	menjangkau	jiwa-jiwa	yang	binasa.	Kristus	adalah	jalan,	
kebenaran,	dan	hidup.	Ikuti	dia.	Berjalanlah	bukan	demi	daging,	tetapi	menurut	Roh.	
Berjalanlah	seperti	Dia	berjalan.	Ini	adalah	kehendak	Allah,	bahkan	pengudusan	Anda.	
Pekerjaan	yang	harus	Anda	lakukan	adalah	melakukan	kehendak-Nya	yang	menopang	

hidup	Anda	untuk	kemuliaan-Nya.	Jika	Anda	bekerja	untuk	diri	Anda	sendiri,	itu	tidak	akan	
menguntungkan	Anda.	Untuk	bekerja	demi	kebaikan	orang	lain,	tidak	terlalu	mementingkan	
diri	sendiri	dan	lebih	sungguh-sungguh	untuk	mengabdikan	semua	kepada	Allah,	akan	

diterima	oleh-Nya	dan	dikembalikan	oleh	kasih	karunia-Nya	yang	berlimpah.”	–	
Testimonies,	Vol.	2,	p.	170	

	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Gereja	 Masehi	 Advent	 Hari	 Ketujuh	 memiliki	 panggilan	 nubuatan	 yang	 unik	 untuk	
mengabarkan	 	 Pekabaran	 Tiga	 Malaikat	 ke	 seluruh	 dunia	 dalam	 persiapan	 Kedatangan	
Kedua	Yesus.	Pesan-pesan	ini	dapat	diringkas	seperti	 ini:	1)	Allah	adalah	Pencipta	Anda,	



Anda	dikasihi	dan	diinginkan	oleh-Nya.	Terima	kasih	karunia-Nya	dan	penghakiman	akan	
menguntungkan	Anda.	2)	Dunia	ini	dengan	semua	sistem	anti-Tuhannya	rusak,	tidak	dapat	
diandalkan,	dan	 jatuh.	Tempatkan	kepercayaan	Anda	pada	Allah	saja.	3)	Setan,	pencetus	
semua	kematian,	kesengsaraan,	keegoisan,	dan	kesakitan,	dosa,	dan	semua	yang	memeluk	
kepalsuannya	 akan	 segera	 dimusnahkan	 agar	 keadilan	 dan	 kasih	 dikembalikan	 ke	 alam	
semesta.	Hanya	mereka	yang	menaruh	kepercayaan	pada	Juruselamat	yang	penuh	kasih,	
Yesus	Kristus,	yang	akan	diselamatkan	dan	diubah	secara	kekal	menjadi	pribadi	baru	yang	
mencerminkan	kasih	Allah	yang	tanpa	pamrih.	
Apakah	keinginan	Anda	untuk	melakukan	semua	yang	ada	dalam	kesanggupan	Anda	untuk	
mencapai	dunia	yang	hilang	ini	dengan	kasih	Allah,	dan	pesan	pertobatan,	keselamatan,	dan	
penghakiman?	 Apakah	 Anda	 akan	 bersinar	 sebagai	 wakil	 Kristus	 di	 dunia	 yang	 gelap?	
Maukah	Anda	berdiri,	hidup,	berbicara,	peduli,	memberkati,	dan	kasih,	merangkul	identitas	
nubuatan	Anda	sebagai	Advent	Hari	Ketujuh?	
Dan	jika	Anda	bukan	seorang	Advent,	apakah	itu	keinginan	Anda	untuk	bergabung	dengan	
gerakan	akhir	zaman	Allah,	dibaptis	dan	terlibat	dalam	misi	Yesus?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:		

• J.S	.:	Tuhan	telah	melakukan	mukjizat	dalam	menjawab	doa-doa	kita.	Orang-orang	
telah	dibebaskan	dari	setan	dan	ilmu	gaib	dan	banyak	yang	telah	disembuhkan	dari	
penyakit	rohani	dan	jasmani.	

• Viviana	H	.:	Puji	Tuhan	bahwa	selama	100	Hari	Berdoa	ini	Dia	mengizinkan	kami	
untuk	memulai	sebuah	kelompok	kecil	di	rumah	kami	dengan	tetangga	kami	dan	
mereka	mulai	mengenal	Yesus.	

• Chadwick	A	.:	Putraku	yang	masih	bayi	hampir	mati	karena	tersedak.	Denyut	
nadinya	turun	dan	dia	tidak	bisa	bernapas	untuk	sementara	waktu.	Kami	semua	
panik	dan	berusaha	mencari	tahu	apa	yang	harus	dilakukan.	Kemudian	saya	
teringat	100	Hari	Berdoa	yang	dibacakan	hari	itu	(Memandang	kepada	Yesus),	dan	
saya	berdoa,	memohon	nyawanya.	Allah	memberi	saya	keyakinan	yang	tenang	
bahwa	dia	tidak	akan	mati.	Kami	dapat	melakukan	CPR	dan	setelah	15	menit	tidak	
ada	tanda-tanda	kehidupan,	ia	mulai	bernapas.	Kami	akhirnya	membawanya	ke	
rumah	sakit	tempat	dia	distabilkan.	Puji	Tuhan	karena	menyelamatkannya!	

• T.E	.:	Saya	sangat	diberkati	selama	100	hari.	Saya	berdoa	untuk	saudara	lelaki	saya	
yang	telah	berpaling	dari	Tuhan	dan	keluarganya	selama	7	tahun.	Dia	bahkan	tidak	
berpartisipasi	dalam	upacara	pernikahan	saya.	Ajaibnya,	saudara	lelaki	saya	pulang	
ke	rumah	dalam	100	Hari	Berdoa	ini.	Dia	mengakui	dosa-dosanya	dan	sekarang	dia	
berkomitmen	penuh	untuk	pekerjaan	Allah!	

• Orusoso	A	.:	Selama	100	Hari	Berdoa,	saya	dan	suami	saya	telah	meminta	Tuhan	
untuk	mengesankan	hati,	keluarga	dan	teman-teman	kami	untuk	menjangkau	
keluar	untuk	memberi	bantuan	selama	krisis.	Meskipun	bisnis	saya	telah	
menderita	secara	finansial	sejak	kuncian	pada	bulan	Maret,	kami	menjangkau	
sebanyak	ke	tempat	di	mana	kami	di	tuntun	pada	berbagai	waktu	dalam	periode	
tersebut.	Awal	minggu	ini,	saya	memiliki	dorongan	untuk	meninjau	keuangan	saya,	
hanya	untuk	menemukan	bahwa	terlepas	dari	semua	pengeluaran	untuk	
pemeliharaan	harian,	tagihan	yang	masih	harus	dibayar	dan	dukungan	kepada	
orang	lain,	keuangan	saya	tidak	menderita	secara	negatif	seperti	yang	saya	
khawatirkan.	Puji	Tuhan!	
	

PERMINTAAN	DOA:	
• Berdoa	 agar	 Tuhan	 membantu	 Anda	 dan	 keluarga	 Anda	 untuk	 sepenuhnya	

merangkul	identitas	nubuatan,	Advent,	misionaris	dari	Wahyu	14.	



• Berdoa	untuk	hati	yang	mau	pergi	ke	ladang	misi,	apakah	itu	lokal	atau	di	negara	
asing.	

• Berdoalah	 untuk	 semua	 yang	 masih	 menderita	 virus	 corona.	 Berdoalah	 untuk	
kesembuhan	dan	untuk	mengakhiri	pandemi.	

• Berdoalah	untuk	klinik	keliling	di	San	Francisco	yang	menyediakan	properti	gereja	
untuk	menyediakan	perawatan	gigi	dan	penglihatan	gratis,	ditambah	pemeriksaan	
medis	gratis.	Tolong	bawakan	permohonan	kepada	Tuhan	untuk	memberkati	para	
pasien	dengan	penyembuhan	fisik	dan	spiritual.	

• Berdoa	 untuk	 orang-orang	 yang	 menunda	 keputusan	 mereka	 untuk	 dibaptis.	
Berdoa	mereka	 akan	 jatuh	 cinta	 kepada	 Yesus	 dan	membuat	 keputusan	 lengkap	
untuk	menyerah	kepada-Nya.	

	
	

Hari	ke	100	–	Fokus	Doa	-	Sabat,	4	Juli	2020	
	

Saya	akan	Pergi	...	Sampai	Kesudahan	
	

“Tetapi	kamu	akan	menerima	kuasa,	kalau	Roh	Kudus	turun	ke	atas	kamu,	dan	kamu	akan	
menjadi	saksi-Ku	di	Yerusalem	dan	di	seluruh	Yudea	dan	Samaria	dan	sampai	ke	ujung	

bumi.”–	Kisah	1:8	
	

“Yesus	mendekati	mereka	dan	berkata:	“Kepada-Ku	telah	diberikan	segala	kuasa	di	sorga	
dan	di	bumi.	Karena	itu	pergilah,	jadikanlah	semua	bangsa	murid-Ku	dan	baptislah	mereka	
dalam	nama	Bapa	dan	Anak	dan	Roh	Kudus,	dan	ajarlah	mereka	melakukan	segala	sesuatu	
yang	telah	Kuperintahkan	kepadamu.	Dan	ketahuilah,	Aku	menyertai	kamu	senantiasa	

sampai	kepada	akhir	zaman.”	–	Matius	28:18-20	
	

“Bagi	kita	juga	perintah	diberikan.	Kita	dihimbau	untuk	maju	sebagai	utusan	Kristus,	untuk	
mengajar,	mengajar,	dan	membujuk	pria	dan	wanita,	untuk	mendesak	perhatian	mereka	
pada	firman	kehidupan.	Dan	bagi	kita	juga	jaminan	kehadiran	abadi	Kristus	diberikan.	Apa	
pun	kesulitan	yang	harus	kita	hadapi,	apa	pun	cobaan	yang	harus	kita	tanggung,	janji	yang	
menyenangkan	selalu	menjadi	milik	kita,	‘Lihatlah,	aku	bersamamu	selalu,	bahkan	sampai	

akhir	dunia.’”	–	Evangelism,	p.	15	
	
PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN:	
Yesus	 telah	memanggil	 umat-Nya	untuk	membagikan	pesan	 Injil	 ke	ujung	bumi,	 sampai	
akhir	dari	dunia	pada	kedatangan-Nya	yang	kedua	kalinya.	Kita	tidak	perlu	khawatir	karena	
kita	terlibat	dalam	pekerjaan	ini.	Semua	otoritas	adalah	milik-Nya!	Roh-Nya	menyertai	kita	
untuk	 membimbing	 kita	 dan	 memberdayakan	 kita!	 Betapa	 luar	 biasa	 memiliki	 Yesus,	
Misionaris	Agung	dari	Alam	Semesta,	bersama	kita	...	sampai	akhir,	dan	seterusnya!		
Ketika	 Anda	 telah	 melewati	 100	 Hari	 Doa	 ini,	 seperti	 Anda	 dan	 keluarga	 Anda	 telah	
mengalami	 kebangunan	 rohani	 pribadi,	 biarlah	 api	 bagi	 Allah	 ini	 tidak	 padam,	 tetapi	
lakukanlah	pekerjaan	misionaris	yang	proaktif,	tanpa	pamrih,	sengaja	untuk	tujuan	misis	
dan	 penuh	 cinta	 kasih.	 Ini	 tidak	 hanya	 akan	 memberi	 Anda	 kebangunan	 rohani	 yang	
berkelanjutan,	tetapi	itu	akan	menghasilkan	jiwa-jiwa	yang	dimenangkan	bagi	Yesus,	dan	
kehidupan	yang	digenapi!	
Apakah	keinginan	Anda	untuk	mengambil	 langkah	selanjutnya	dengan	dan	untuk	Yesus?	
Untuk	 berkomitmen	 pada	 pelayanan	 misi	 seumur	 hidup	 bagi-Nya,	 di	 mana	 pun	 Anda	
berada,	dan	di	mana	pun	Dia	memanggil?	Percaya	pada	rahmat-Nya	cukup	untuk	semua	



tantangan	 di	 depan?	 Maukah	 Anda	 memilih	 hari	 ini	 untuk	 menjadi	 lebih	 dari	 sekadar	
pengunjung	gereja,	tetapi	untuk	menjadi	pengunjung	dunia;	seseorang	yang	pergi	ke	dunia	
untuk	menjangkau	jiwa-jiwa	bersama	Yesus?		
Semoga	Allah	memberkati	Anda	saat	Anda	bergerak	maju	bersama-Nya,	ke	ujung	dunia,	
sampai	akhir	zaman!	
Maranatha!	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:		

• Sheri	A	.:	Kami	memulai	menumbuhkan		gereja	di	daerah	Osaka	di	Jepang.	Setelah	
satu	tahun,	kami	masih	belum	ada	yang	menghadiri	ibadat	atau	mengambil	
pelajaran	Alkitab.	Kami	memutuskan	untuk	bergabung	dengan	100	Hari	Berdoa,	
dan	terutama	berpuasa	dan	berdoa	untuk	Roh	Kudus	selama	bulan	Mei.	Segera	
Tuhan	menyuruh	kami	bertemu	pasangan	di	supermarket	yang	sedang	mencari	
gereja,	dan	mencari	Tuhan.	Mereka	segera	menginginkan	pelajaran	Alkitab.	Karena	
wabah	itu,	mereka	tidak	bekerja,	jadi	kami	mengadakan	pelajaran	Alkitab	setiap	
hari,	dan	mereka	menghadiri	ibadat.	Juga,	salah	satu	tetangga	kami	mulai	datang	ke	
gereja.	Jadi,	kami	lebih	dari	dua	kali	lipat	kehadiran	kami	pada	hari	Sabat,	dan	
sebuah	gereja	kecil	bertunas!	Puji	Tuhan!	

• NS	.:	Sebagai	bagian	dari	100	Hari	Berdoa,	saya	berjanji	untuk	berdoa	bagi	daerah	
tempat	tinggal	saya	setiap	pagi.	Tuhan	membuka	pintu	tempat	saya	memberikan	
pelajaran	Alkitab	kepada	pasangan	muda.	Mereka	siap	dibaptis	begitu	batasannya	
dicabut!	Ketika	saya	mulai	memberikan	pelajaran	Alkitab	kepada	pasangan	ini,	
seorang	wanita	lain	yang	menikah	dengan	seorang	pengusaha	Muslim	meminta	
pelajaran	Alkitab	dengan	putranya	yang	berusia	18	tahun.	Dia	kemudian	
mengundang	sepupunya	dan	dia	memutuskan	untuk	bergabung.	Hari	ini	dia	tidak	
sabar	untuk	dibaptis	karena	kebenaran	yang	mengubah	hidup	yang	telah	dia	
dengar.	Allah	bekerja!	

• Misi	Uni	Kongo	Barat:	Sejak	awal	Keterlibatan	Total	Anggota,	kami	mengalami	
kesulitan	membuka	kelompok-kelompok	kecil	di	beberapa	distrik	di	Kinshasa.	
Sejak	pandemi	mulai	memaksa	penutupan	gereja-gereja	besar	dan	memungkinkan	
pembukaan	gereja	keluarga.	Hingga	saat	ini,	kami	memiliki	lebih	dari	200	gereja	
keluarga.	Bahkan	di	lingkungan	yang	tidak	memiliki	kehadiran	Advent.	Gereja-
gereja	ini	terlibat	dalam	penginjilan	dan	telah	membawa	82	jiwa	kepada	Tuhan.	
100	Hari	Berdoa	telah	memperkuat	hubungan	dan	pertumbuhan	rohani	di	gereja-
gereja	ini.	

• Viviana	H	.:	Puji	Tuhan	bahwa	selama	100	Hari	Berdoa	ini	Dia	mengizinkan	kami	
untuk	memulai	sebuah	kelompok	kecil	di	rumah	bersama	para	tetangga	kami	dan	
mereka	mulai	mengenal	Yesus.	Melalui	ADRA,	kami	dapat	terus	membantu	
populasi	pengungsi	Venezuela	di	Kolombia	dengan	layanan	kesehatan.	

• Puji	Tuhan	untuk	ratusan	dan	ratusan	laporan	pujian	yang	kami	terima!	Tuhan	
telah	benar-benar	mengubah	pandemi	ini	menjadi	berkat	di	seluruh	dunia	ketika	
umat-Nya	merendahkan	diri	dan	berdoa!	
	

PERMINTAAN	DOA:	
• Berdoa	untuk	kebangunan	rohani	yang	berkelanjutan	melalui	pekerjaan	misi	yang	

setia	sampai	akhir	zaman.	Berdoalah	untuk	pencurahan	hujan	awal	dan	hujan	akhir	
agar	pekerjaan	itu	dapat	selesai.	

• Berdoa	untuk	pekerjaan	misi	gereja	di	garis	depan	dan	tempat-tempat	yang	sulit	
dijangkau	di	seluruh	dunia,	seperti	jendela	10/40,	Korea	Utara,	Timur	Tengah,	dll.	



• Berdoalah	untuk	semua	permintaan	doa	yang	tidak	diucapkan	dan	tidak	disebutkan	
yang	telah	dikirim.	

• Berdoalah	untuk	segera	kembalinya	Yesus	Kristus!	
	
	
100	Hari	Berdoa	Telah	Selesai,	…	Apa	Selanjutnya?	

	
Kami	ingin	mengucapkan	terima	kasih	atas	partisipasi	Anda	dalam	100	Hari	Berdoa	
bersama	puluhan	ribu	saudara	dan	saudari	Anda	di	seluruh	dunia!	Terima	kasih	telah	
berdoa,	karena	tidak	membiarkan	pandemi	ini	menjatuhkan	Anda,	tetapi	menaruh	
kepercayaan	Anda	kepada	Yesus	dan	bahkan	terlibat	dalam	menjangkau	untuk	
menjadi	berkat	bagi	orang	lain	selama	masa	yang	belum	pernah	terjadi	sebelumnya.	
Kami	memuji	Tuhan	atas	ratusan	laporan	pujian	yang	kami	terima!	Tetapi	kami	juga	
ingin	mendorong	Anda	untuk	tidak	menyerah	jika	Anda	belum	melihat	jawaban	atas	
permintaan	tertentu.	Tekun	dan	miliki	iman!	Tuhan	akan	datang	dengan	cara	terbaik-
Nya,	pada	waktu	terbaik.	
Keabadian	akan	mengungkapkan	penuh	hasil	dari	apa	yang	telah	dilakukan	oleh	doa	
Anda	yang	berkelanjutan	dan	akan	terus	dipenuhi	oleh	kasih	karunia	Allah!	
	

	
Langkah	Awal	dari	100	Hari	Doa	mungkin	sudah	berakhir,	tetapi	doa	belum!	
Kebangkitan	dan	Reformasi	dari	Allah	selalu	tersedia!	Yesus	mengatakan	kepada	kita	
untuk	terus	meminta	lebih	banyak	dari	Roh	Kudus	(Lukas	11:13);	Doa	adalah	nafas	
jiwa	(Prayer,	hal.12);	Yesus	dan	Firman-Nya	adalah	roti	hidup	(Yohanes	6:35);	Dan	
ada	banyak	orang	di	sekitar	kita	yang	dapat	kita	saksikan!	
Semua	elemen	penting	dari	kehidupan	rohani	ini	perlu	dilibatkan	setiap	hari	untuk	
bertumbuh	dalam	keserupaan	dengan	Kristus.	
	
Kami,	sebagai	tim	Revival	&	Reformation,	ingin	membantu	Anda	sepanjang	perjalanan!	
Berikut	adalah	beberapa	acara	dan	sumber	daya	yang	sepenuhnya	gratis,	yang	dapat	
Anda	akses	dan	berlangganan	hari	ini:	
	

• United	in	Prayer-Bersatu	dalam	Doa(Tersedia	dalam	Bahasa	Inggris)	
o 	Ini	adalah	kelanjutan	dari	100	Hari	Doa.	Sekali	seminggu,	Anda	akan	

menerima	renungan	dan	pemikiran	yang	kuat,	permintaan	doa	gereja	
dunia,	laporan	pujian	dan	sumber	daya	baru	dari	situs	web	Revival	and	
Reformation.	

o Mendaftar	di		https://www.revivalandreformation.org/signup		
	

• Believe	His	Prophets-	Percaya	akan	nabi-nabiNya	(Tersedia	dalam	Bahasa	
Inggris,	Spanyol	dan	Prancis)	

o o	Membaca	Alkitab	dan	Roh	Nubuat	bersama	saudara-saudari	dari	
seluruh	dunia.	Anda	akan	menerima	satu	bab	Alkitab	setiap	hari,	dan	
satu	bab	Roh	Nubuat	setiap	minggu.	

o Mendaftar	di		https://www.revivalandreformation.org/signup		
	
	

• Renungan	Harian	dari	Tulisan	Ellen	G.	White		



o Menerima	setiap	hari	renungan	singkat	yang	diambil	dari	tulisan-tulisan	
Ellen	G.	White.	

o Mendaftar	di		https://www.revivalandreformation.org/signup		
	

• World	Church	Days	of	Prayer	and	Fasting	
o Juli	4,	October	3,	2020	
o January	2,	April	3,	Juli	3,	October	2,	2021	
o Find	resources	and	materials	(in	multiple	languages)	at	

https://www.revivalandreformation.org/prayerdays		
	

• I	will	Go	–	Peluncuran	Rencana	Strategis	Gereja	Dunia	2020-2025	
Peluncuran	

o 3-4	Juli,	2020	
o Informasi	lebih	lanjut	di		http://iwillgo2020.org		

	
• 10	Hari	Berdoa		2021	

o 6-16	January	2021	
o Mendaftar	di		dan	menerima	semua	sumber	di		(in	multiple	languages)	

at	https://www.tendaysofprayer.org		
	

• Perpustakaan	untuk	Mengembangkan	Sumber	Daya	Spiritual	
o Temukan	perpustakaan	sumber-sumber	spiritual	yang	terus	

berkembang	secara	gratis	tentang	doa,	pelajaran	Alkitab,	bersaksi,	
mengatasi	dosa	dan	tantangan,	penyembuhan	rohani,	devosi,	dll	di	
https://www.revivalandreformation.org/resources		
	

• Ikuti	kami	di	social	media:	
o Facebook:	https://www.facebook.com/revivalandreformation		
o Twitter:	https://twitter.com/Revive_Reform		
o Instagram:	http://instagram.com/revive_reform/		

 
	


