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"Kami Tahu Bagaimana Cerita Berakhir" 
Oleh, Mark Finley 

 
Salah satu sebab utama kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, merasa bimbang dan 

cemas adalah kerana kita tahu bagaimana kisahnya berakhir. Kita tahu bahawa penyakit 
tidak akan mempunyai kata terakhir: Kristus akan. Kita tahu coronavirus, atau virus lain, 
bencana alam, malapetaka atau perang nuklear tidak akan memusnahkan semua kehidupan 
di planet Bumi. Kita mempunyai janji Yesus akan kembali. Kita melihat kelaparan. Kita 
melihat gempa bumi. Kita melihat masalah negara. Kita melihat kebangkitan perang nuklear 
yang mungkin berlaku. kita melihat perubahan iklim. Kita melihat wabak menewaskan 
ribuan orang. 
 

Kami melihat perkara-perkara ini, tetapi kita mempunyai harapan yang 
membolehkan kita berkembang maju dalam masa paling sukar dalam hidup. Terdapat rasa 
percaya diri yang dapat kita lalui kerana kita telah membaca bab-bab terakhir dari Alkitab. 
Kita mengetahui bagaimana kisahnya berakhir. Dalam Wahyu 21 ayat 4 dan 5, Yohanes 
menulis, “Ia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka dan maut takkan ada lagi, 
takkan ada lagi perkabungan, tangisan, atau rasa sakit karena yang lama sudah berlalu." 5 
Ia yang duduk di takhta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan semuanya baru!" Kata-Nya 
lagi, "Tulislah ini karena perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar."   
sementara kita menantikan pengharapan yang penuh berkat, yaitu kedatangan yang penuh 
kemuliaan dari Allah Yang Mahabesar, dan Juru Selamat kita, Kristus Yesus.” (Titus 2:13)  
 

Kita adalah Jemaat Advent dan tidak melupakan warisan kita. Kristus akan datang 
lagi dan akan datang tidak lama lagi. Sekiranya kita kehilangan penglihatan kita tentang 
kedatangan Kristus, kita akan kehilangan harapan kita. Kita adalah Adventist. Kita melihat 
lebih jauh dari apa yang ada, apa yang akan berlaku. Kita melihat lebih jauh dari hari ini 
hingga esok. Kita melihat melampaui kesakitan kepada kesihatan. Kita melihat melampaui 
wabak yang dibawah melalui udara ke udara murni di mana tidak akan ada lagi wabak.  
 

Dalam bencana alam yang semakin meningkat, kemelut politik, ketidakpastian 
ekonomi dan wabak yang marak kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan kita. 
Walaupun Tuhan tidak menyebabkan bencana-bencana ini, Dia mempunyai tujuan untuk 
membiarkannya terjadi. Dia memanggil kita untuk bergantung sepenuhnya kepada-Nya. 
Dia memanggil kita berlutut. Dia memanggil kita untuk menjalani kehidupan berdoa yang 
lebih mendalam dan pengalaman mempelajari Alkitab yang lebih utuh. Dia mengungkapkan 
kepada kita bahawa tidak ada kepastian di dunia tempat kita hidup. Kristus adalah jaminan 
kita. Dia adalah Pelindung kita. Dia adalah Juruselamat kita, Penebus kita, Penyelamat kita, 
Raja kita yang akan datang. 
Apa yang dilakukan oleh virus ini apabila kita melihatnya menyebar dengan begitu pantas? 
Ia memanggil kita untuk sedar.   
 

Dunia ini bukan semua yang ada. Kristus sedang berbicara kepada anda dan kepada 
saya. Hidup kita rapuh. Setiap daripada kita hidup dalam badan-badan tanah yang rapuh 



ini. Tetapi di luar apa yang ada, ada yang lebih baik lagi yang akan datang - dan itulah 
kemuliaan Kristus. Ada sesuatu yang bernilai untuk hidup di luar kehidupan ini dan itulah 
Yesus Kristus. Biarkan Dia mengisi hati anda, untuk menghilangkan ketakutan anda, 
menguatkan tekad anda dan mempersiapkan anda untuk kepulanganNya.  
 

 
PERTANYAAN PENDALAMAN: 

Adakah anda menyedari harapan luar biasa yang kita miliki sebagai penganut 
Adventist ? Adakah anda melihat bagaimana tidak ada di dunia ini yang dapat mendorong 
kita ke bawah selagi kita menatap Kristus dan janji-janji-Nya? Adakah anda akan mengalami 
wabak ini, dan setiap hari yang akan datang, dengan jaminan penuh akan janji Tuhan yang 
luar biasa akan kegembiraan, kebahagiaan dan kedamaian abadi? 
 
CABARAN AKTIF HATI:  

Luangkan waktu hari ini untuk mencari fiman Tuhan dalam Alkitab yang 
menunjukkan harapan besar akan Kedatangan Kedua, dan janji-janji yang berkaitan 
dengan langit baru dan bumi baru. Pilih beberapa ayat untuk dihafal, dan biarkan 
kenyataan kebaikan dan kasih Tuhan untuk anda menanamkan hari-hari anda dengan 
harapan, kegembiraan, dan kepastian dalam Yesus. 
 
“And the years of eternity, as they roll, will bring richer and still more glorious revelations of God and of Christ. 

As knowledge is progressive, so will love, reverence, and happiness increase. The more men learn of God, the 
greater will be their admiration of His character. As Jesus opens before them the riches of redemption and the 

amazing achievements in the great controversy with Satan, the hearts of the ransomed thrill with more fervent 
devotion, and with more rapturous joy they sweep the harps of gold; and ten thousand times ten thousand and 

thousands of thousands of voices unite to swell the mighty chorus of praise. ‘And every creature which is in 
heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I 

saying, Blessing, and honor, and glory, and power, be unto Him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb 
for ever and ever.’ Revelation 5:13. The great controversy is ended. Sin and sinners are no more. The entire 

universe is clean. One pulse of harmony and gladness beats through the vast creation. From Him who created 
all, flow life and light and gladness, throughout the realms of illimitable space. From the minutest atom to the 

greatest world, all things, animate and inanimate, in their unshadowed beauty and perfect joy, declare that God 
is love.” – The Great Controversy, p. 678 

 
Pembacaan Pendalaman: Cadangan tambahan pembacaan minggu ini: 

• Ellen White, The Controversy Ended 
• Mark Finley, Making Friends for God 

 
 
  

https://egwwritings.org/?ref=en_GC.662&para=132.2989
https://adventistbookcenter.com/making-friends-for-god-3q20-bible-bookshelf.html


 

Hari 92 – Tumpuan Doa– Jumaat, 26 Jun 2020 
 

 

 
LAPORAN PUJIAN:  

• Divisi Asia-Pasifik Selatan: Kami bersyukur kepada Tuhan bahawa melalui inisiatif 
ini lebih daripada 5,000 pejuang doa telah mendaftar dan bergabung, yang 
kebanyakannya terdiri daripada golongan muda. Jaringan Doa telah terbentuk, dan 
Pemimpin doa Belia telah dipilih dan ditubuhkan. 

• Jabatan Pelayanan Pemberian dan Amanah: Ya Kami memuji Tuhan atas kesetiaan 
anggota Advent Hari Ketujuh semasa wabak 2020. Sejak 11 Mac 2020, anggota setia 
telah mengumpulkan lebih dari USD1,000,000 yang mana akan menyediakan dana 
untuk menyokong misi seluruh dunia Gereja Advent Hari Ketujuh. 

• Kami menerima laporan, terdapat beratus-ratus pembaptisan hasil daripada 
program 100 Hari Doa. Kita memuji Tuhan untuk semua orang yang telah 
mendoakan semua usaha penginjilan berlangsung. Kemulian kepada Tuhan! 

• Seorang penginjil Literatur dari Tanzania: Tuhan telah melakukan keajaiban bagi 
saya dalam program 100 Hari Doa. Saya berdoa agar Tuhan menghubungkan saya 
dengan seseorang untuk mengikuti pelajaran Alkitab. Dua hari kemudian, seorang 
wanita dari tempat yang jaraknya lebih dari 7km, datang ke rumah saya. 'Anda 
menjual saya beberapa buku, saya telah membacanya dan menemui kebenaran, saya 
telah sampai kepada anda supaya saya dapat terus belajar' katanya. Kami terus 
dengan pelajaran Alkitab dan wanita itu bersedia menyerahkan hidupnya kepada 
Yesus. Tuhan telah memakbulkan doa saya! 

• Seorang yang tidak percaya terperangkan bersama dengan keluarga Advent semasa 
perintah berkurung. Keluarga itu turut serta dalam 100 Hari Doa. Pemuda ini 
memberitahu mereka bahawa berdoa adalah membuang masa. Tidak lama selepas 
dia dijangkiti COVID-19. Dia diangkut ke tempat lain untuk diasingkan, di mana dia 
mengalami perubahan hati dan mendorong orang untuk berdoa seperti orang 
Advent yang pernah dia diami sebelumnya. Dia, dan semua orang di sana 
disembuhkan secara ajaib. Dia dan orang lain menyerahkan hidup kepada Tuhan 
melalui pembaptisan pada 14 Jun! 
 

  



PERMOHONAN DOA: 
• Doakan Lennox. Dia adalah budak lelaki berusia enam tahun. Dia tidak mempunyai 

ligamen yang stabil di badannya. Kanta di matanya telah terlepas dan dia mungkin 
buta. Dia mempunyai gigantisme, mars, dan jantung yang membesar. Doakan semua 
anak yang sakit di seluruh dunia. 

• Berdoalah untuk India Timur Laut dan bahagian lain di dunia di mana kes COVID-
19 meningkat lagi. 

• Berdoalah untuk anak-anak keluarga Advent yang tersesat atau berada dalam 
keadaan kebingungan dan pemberontakan. 

• Berdoalah untuk individu yang mempertimbangkan untuk bergabung ke dalam 
pelayanan sepenuh masa. Berdoalah agar panggilan mereka jelas, dan segala 
halangan dapat dihilangkan.  

 
 
 

Hari 93 – Tumpuan Doa- Sabat, 27 Jun 2020 
 

Saya Akan Pergi ... Kepada Keluarga Saya. 
 

“Akan tetapi, jika seseorang tidak memelihara sanak keluarganya sendiri, khususnya 
keluarga dekatnya, berarti ia telah menyangkali imannya dan ia lebih buruk daripada orang 

yang tidak percaya.” 1 Tim 5:8 
 

“. . . anda mesti bersungguh-sungguh, tegas, dan memutuskan untuk melakukan tugas anda 
dalam keluarga anda, dan membawanya bersama anda jika boleh. Anda seharusnya tidak 

berusaha untuk menolong mereka menemani anda dalam perjalanan ke syurga.” – The 
Adventist Home, p. 352 

 

 
  



PERTANYAAN PENDALAMAN: 
Kita semua mempunyai anggota keluarga terdekat atau keluarga yang belum 

menemui perasaan Cinta kepada Kristus dan memutuskan untuk hidup setia bagiNya, atau 
mereka telah menjauh dari Tuhan. Mungkin ada yang ateis atau mempunyai alasan lain 
untuk membuat keputusan. Atau mungkin mereka tidak pernah berpeluang untuk 
mendengar, memahami dan melihat Injil sepenuhnya dalam kata-kata dan tindakan. 
Anda mempunyai tanggungjawab untuk melakukan semua melalui kelemah-lembutan, 
keramah-tamahan, dan dengan banyak kebijaksanaan dan kasih kepada para anggota 
keluarga tersebut, menunjukkan kepada mereka bahawa anda peduli, dan pada waktu yang 
tepat menunjukkan mereka kepada kebenaran dan kasih Yesus. 
Adakah anda akan menjadi perantaraan dalam pelayanan penting ini kepada ahli keluarga 
anda yang tidak percaya / bukan Advent atau tidak berpendirian? Adakah anda akan 
berkomitmen untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menjangkau anda? 
 
LAPORAN PUJIAN:  

• Jabatan Pelayanan Keluarga GC: Ketika program Doa Perkahwinan dan Keluarga 
(Covid-19) di seluruh dunia. Banyak persekutuan doa di seluruh dunia yang berdoa 
semalaman untuk menyembuhkan perkahwinan dan perhubungan keluarga. 
Mukzijat terjadi di mana banyak perkahwinan yang pulih dan menemukan 
kedamaian daripada masalah-masalah sebelumnya. 

• Nancy M.: Tuhan telah menyembukan keluarga anak perempuan saya daripada 
Covid-19 sepanjang masa program 100 Hari Doa dan juga telah mengukuhkan lagi 
persekutuan dan perhubungan keluarga mereka. 

• Nelda M.: Pada hari Sabat, 13 Jun, kami mengadakan Kebaktian pertama setelah 
dibuka. Semasa lagu pembukaan ‘Jangan Lupa Hari Sabat’ kebanyakan daripada 
kami menangis tangisan kebahagiaan. Kami juga mempunyai pengunjung yang tidak 
dijangka dari jiran kami yang datang dan bergabung. Dia mengatakan bahawa dia 
memahami sepenuhnya firman Tuhan hanya dari mendengar Radio Harapan. Dan 
dia bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Penyelamat peribadinya. Puji Tuhan! 

• Hopewell M.: Selama program 100 Hari Doa lebih dari 20,000 orang di Zimbabwe 
telah dihubungi melalui telefon bimbit dan penginjilan dalam talian. Banyak yang 
sedang menunggu untuk dibaptiskan. 

• Seorang pemimpin gereja: Semasa perintah berkurung, gereja kami setia dan 
mengembalikan 143% dari tujuan perpuluhan kami. 
 

PERMOHONAN DOA: 
• Doakan keluarga terdekat serta keluarga anda. Berdoalah untuk keselamatan 

mereka dan peluang untuk berkongsi dengan mereka iman anda, firman Tuhan, dan 
kasih Kristus. 

• Berdoalah untuk semua Pelayanan Media Advent, menyiarkan Injil tanpa henti di 
seluruh dunia. Berdoalah untuk tuaian yang hebat. 

• Doakan pemimpin perniagaan membuat keputusan sukar yang mempengaruhi 
kehidupan pekerja mereka semasa wabak ini. 

• Berdoalah untuk Matthew, seorang lelaki yang berjuang dengan ketagihan, 
kehilangan tempat tinggal, dan perhubungan lain yang menghalangnya untuk 
melangkah ke arah yang lebih tinggi bersama Yesus. Doakan kejayaan untuknya dan 
semua orang berharga yang berada di bawah belenggu syaitan. 

 
 
 



Hari 94 – Tumpuan Doa- Ahad, 28 Jun 2020 
 

Saya Akan Pergi ... Kepada Jiran Saya. 
 

“Dan, yang kedua adalah: ‘Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.’* Tidak ada hukum 
yang lebih besar daripada ini.” – Mar 12:31 

 
“Karya pertama orang Kristian adalah bersatu dalam keluarga. Kemudian kerja itu adalah 
untuk menjangkau jiran mereka jauh dan lebih jauh. Mereka yang telah menerima cahaya 

harus membiarkan cahaya bersinar dalam sinar yang terang. Kata-kata mereka, harum 
dengan kasih Kristus, akan menjadi nikmat kehidupan hingga kehidupan. ”– The Adventist 

Home, p. 37 
 

 
 
PERTANYAAN PENDALAMAN: 

Yesus menyedari pelayanan anda. Dia tahu setiap orang yang anda hubungi. Jiran 
kita adalah bidang misi kita sama seperti orang di negeri yang jauh. Kami mempunyai hak 
istimewa untuk berinteraksi dengan mereka dan menjadi cahaya kepada mereka. Tetapi ini 
mesti melampaui senyum ramah dan percakapan kecil sekali-sekala. Bagaimana mereka 
akan mendengar kebenaran jika tidak ada yang memberitahu dan menunjukkannya? 
Adakah anda akan mendoakan peluang untuk menjalin persahabatan dengan jiran anda 
untuk tujuan memberi kesaksian kepada mereka tentang kasih Yesus kepada mereka? 
Sekiranya anda tidak mengenali jiran anda, adakah anda bersedia untuk keluar dari zon 
selesa anda dan memperkenalkan diri? Adakah anda bersedia memberikan komitmen 
kepada pelayanan penting penginjilan kejiranan? 
 
LAPORAN PUJIAN:  

• Jon R.: Pendemik ini telah menyatukan ketiga-tiga gereja di daerah kami ketika kita 
bersatu dalam talian melalui doa setiap hari selama program 100 Hari Doa. Kami 
memuji Tuhan, kami lebih bersatu dalam hati dan misi daripada sebelumnya! 



• Jackie N: Saya memuji Tuhan! Lebih daripada 20 ahli keluarga di satu rumah semasa 
perintah berkurung, tetapi saya dapat memberi kesaksian bahawa kami tidak 
pernah kelaparan dan tidak ada yang jatuh sakit! 

• Aldo N.: Selama 100 Hari Doa saya belajar berdoa dengan rendah hati. Akibatnya 
Tuhan memberkati kami, dan isteri saya, yang mana tidak dapat mengandung, ketika 
ini sedang mengandung! 

• N.J: Saya dan ibu berdoa setiap hari pada pukul 5 pagi dan 12 malam agar ayah dan 
kakak saya berusia 88 tahun dapat berdamai. Segala puji bagi kedua orang yang 
dikunjungi dan perdamaian sedang berlangsung! 

• Gloria: Saya dapat melayani di kawasan kejiranan saya dengan berkongsi risalah 
dengan prinsip kesihatan Tuhan. Tuhan menolong saya keluar dari zon selesa saya 
dan sekarang saya mempunyai hubungan dengan orang-orang di kawasan kejiranan 
saya! 
 

PERMOHONAN DOA: 
• Berdoalah untuk jiran dan kejiranan anda. Doakan janji ilahi untuk berhubungan 

dengan mereka, menolong, dan menjalin persahabatan dengan jiran anda agar dapat 
menjadi sinar cahaya Yesus ke dalam kehidupan mereka. 

• Berdoalah untuk "ReNewed Pantry Food Hope" di Overland Park, Kansas. Mereka 
memberi makanan, dorongan, dan harapan dengan sekitar 600 keluarga (2.500 
hingga 3.000 orang) setiap minggu dan telah berkongsi lebih dari 2.000 buku Alkitab 
dan buku "Steps to Christ" dalam bahasa Inggeris dan bahasa Sepanyol. Berdoalah 
untuk semua pondok makanan dan pelayanan masyarakat yang menjangkau gereja 
kita di seluruh dunia. 

• Berdoalah untuk semua yang terlibat dalam pelayanan talian melalui media sosial, 
video, aplikasi, dan laman web pembelajaran Alkitab. Doakan hasil tuaian yang 
hebat! 

• Doakan perkahwinan yang berada di ambang perceraian. Mintalah Tuhan untuk 
menyembuhkan hubungan, berdoa untuk pengampunan, dan cinta seperti Kristus 
untuk dibangkitkan. 
 
 
 

Hari 95 – Tumpuan Doa- Isnin, 29 Jun 2020 
 

Saya Akan Pergi ... Kepada Rakan-Rakan Saya. 
 

“Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seseorang yang memberikan nyawanya 
untuk sahabat-sahabatnya.”– Yoh 15:13 

 
“Setiap anggota gereja harus merasakan tugas khasnya untuk bekerja bagi mereka yang 
tinggal di kawasan kejiranannya. Mengetahui bagaimana anda dapat menolong mereka 

yang paling tidak berminat dengan perkara keagaman. Semasa anda mengunjungi rakan 
dan jiran anda, tunjukkan minat terhadap rohani dan juga kesejahteraan duniawi mereka. 
Hadirkan Kristus sebagai Penyelamat yang mengampuni dosa. Jemput jiran anda ke rumah 

anda, dan bacalah dengan mereka dari Alkitab yang berharga dan dari buku-buku yang 
menjelaskan kebenarannya. Ini, disatukan dengan puji-pujian syukur dan doa yang 

bersemangat, akan menyentuh hati mereka. Biarkan anggota gereja mendidik diri mereka 
untuk melakukan kerja ini. Ini sama pentingnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang 



berpandangan jauh di negara asing. Walaupun ada yang merasakan beban jiwa yang jauh, 
biarkan mereka yang berada di rumah merasakan beban jiwa yang berharga di sekitar 

mereka dan bekerja dengan tekun untuk keselamatan mereka.” – Testimonies, Vol. 6, p. 276 
 

 
PERTANYAAN PENDALAMAN: 

Yesus menganggap anda dan saya kawan-kawan-Nya. Sungguh indah pemikiran! Dia 
rela menyerahkan nyawa-Nya untuk keselamatan kita, dan Dia melakukannya walaupun 
penerimaan kita terhadap pemberian-Nya bukanlah jaminan. 
Adakah anda mempunyai rakan yang belum mengenali Yesus? Atau mungkin anda takut 
berkongsi Kristus kerana takut kehilangan persahabatan anda? 
Sekiranya Yesus rela memberikan nyawa-Nya, ya semua yang Dia ada, untuk keselamatan 
rakan-rakan-Nya, tidakkah kita harus melakukan semua yang kita mampu untuk 
mendorong rakan kita ke jalan menuju keselamatan? 
Mintalah Tuhan di dalam doa bagaimana cara terbaik untuk terlibat dalam penginjilan 
terhadap rakan anda. Mintalah Dia untuk memberi anda kesempatan untuk berbagi tentang 
iman anda, kasih Yesus, dan bagaimana mereka dapat mengalami anugerah Tuhan yang 
menyelamatkan! 
 
LAPORAN PUJIAN:  

• Tidak Diketahui: Pandemik Coronavirus telah membuka mata kita untuk kedatangan 
Yesus yang hampir kembali. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk program 100 Hari 
Doa. Kami berdoa lebih banyak sekarang sebagai sebuah keluarga. Suatu hari pada 
bulan Mei kami mengalami kemalangan yang dahsyat yang boleh mengakibatkan 
kecederaan serius tetapi puji Tuhan kami semua berjalan tanpa calar! Pada hari itu 
kami telah berdoa dua kali dalam perjalanan kami. Tuhan itu setia! 

• Ruth A.: Saya berdoa agar Tuhan memberi saya kesempatan untuk menjadi sinar 
Tuhan kepada jiran saya dan Dia membuka pintu untuk saya berkongsi Kristus. Dia 
menderita sakit dan mulai mempercayai Tuhan! 

• Pejabat Divisi Pasifik Selatan: Dua doa khusus untuk pesakit COVID-19 dijawab 
dengan positif. Kedua-dua lelaki itu berada dalam keadaan sangat kritikal dan hanya 
satu keajaiban yang akan membawa mereka kembali. Kedua-dua lelaki itu pulih! 

• Alicia S.: Saya bersyukur kepada Tuhan untuk program 100 Hari Doa kerana 
melaluinya Dia telah mengungkapkan kepada saya semua dosa saya yang tidak 



diakui, salah satunya adalah mementingkan diri sendiri, hanya memusatkan 
perhatian pada masalah saya sendiri. Berdoa setiap hari untuk orang lain 
berkembang dalam hati saya yang lebih penyayang dan mengasihi.  

• Lo R: Saya telah berdoa dengan sungguh-sungguh agar saya dapat berkongsi dengan 
seseorang tentang Yesus. Saya berdoa agar seseorang benar-benar bertanya kepada 
saya. Hari ini saya mengunjungi sebuah pusat perniagaan dan wanita ini bertanya 
kepada saya jika saya mempunyai risalah untuk dikongsi. Saya berkata saya 
mempunyai banyak. Saya memberinya Langkah kepada Kristus, mendapatkan 
nombornya dan berharap lebih banyak. Ini adalah kali pertama bagi saya untuk 
mempercayai Tuhan seperti itu. 
 

PERMOHONAN DOA: 
• Doakan rakan-rakan anda yang tidak percaya. Berdoa untuk kebijaksanaan 

bagaimana dapat berkongsi Injil dengan mereka pada waktu yang tepat. 
• Berdoalah untuk mereka yang menghadapi cabaran kesihatan mental yang merasa 

terasing, cemas, dan tidak berdaya. 
• Berdoalah untuk sebuah gereja di Toronto, Kanada, yang mana dikelolakan khas 

untuk mereka yang cacat penglihatan, yang mana menyediakan tempat yang selesa 
untuk beribadah dan membina persahabatan. Doakan agar pelayanan ini 
berkembang dan dapat dilakukan di banyak tempat. 

• Berdoalah untuk semua pemimpin gereja, pendeta, serta pemimpin dan pekerja di 
konfrens, union, divisi dan general konfrens. Berdoalah agar Tuhan memberikan 
kebijaksanaan agar dapat melayani ladang mereka dengan sebaik-baiknya. 
 

 

Hari 96 – Tumpuan Doa- Selasa, 30 Jun 2020 
 

Saya Akan Pergi ... Kepada Rakan Kerja Saya. 
 

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

 
“Dari cahaya yang Tuhan berikan kepada saya, saya tahu bahawa tujuan-Nya sekarang ini 

sangat memerlukan wakil-wakil kebenaran Alkitab yang hidup. Pendeta yang diurapai 
sahaja tidak mampu untuk melakukan pelayanan ini. Tuhan tidak hanya memanggil para 

Pendeta, tetapi juga kepada para doktor, jururawat, penjual buku, pekerja Alkitab, dan 
orang awam lain yang berbakat yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran sekarang, 

untuk mempertimbangkan keperluan kota-kota yang belum mendengar perkabaran itu. 
Seharusnya ada seratus orang percaya yang terlibat secara aktif dalam pekerjaan 

pelayanan peribadi yang sekarang, biarpun hanya ada satu. Masa berlalu dengan pantas. 
Ada banyak kerja yang harus dilakukan sebelum syaitan menutup setiap laluan. Setiap 

agensi mesti beroperasi, peluang yang ada dapat ditingkatkan dengan bijak.”  
– Ministry to the Cities, p. 108 

 
  



 
 
 
PERTANYAAN PENDALAMAN: 

Setiap kali anda pergi bekerja anda sebenarnya sedang melayani melalui pekerjaan 
anda. Tuhan tahu bahawa anda akan berada di sana sebelum anda dilahirkan, dan jika anda 
membiarkan Dia, Dia akan bekerja melalui anda untuk memimpin rakan sekerja anda ke 
kaki salib. 
Adakah anda akan bertanya kepada Yesus siapa yang harus anda harus perlihatkan 
kehidupan kristus di tempat kerja anda? Adakah anda akan mula berdoa untuk semua rakan 
sekerja anda dengan nama dan memohon kepada Tuhan untuk peluang untuk berkongsi 
Kristus?  
 
LAPORAN PUJIAN:  

• Divisi Inter-Amerika: Di Guatemala, seorang anggota gereja memulakan 
pembelajaran Alkitab dalam talian yang mengakibatkan hakim mahkamah tinggi 
Quetzaltenango dibaptiskan. Usaha penginjilan dalam talian Kesatuan Venezuela 
Barat menghasilkan 396 pembaptisan termasuk pendeta dan anggota denominasi 
lain! 

• Kami telah menerima banyak laporan mengenai gereja, keluarga, pasangan, dan 
individu yang telah mengalami kebangkitan diri, penyembuhan, peluang melayani, 
dan berkat istimewa Tuhan selama 100 Hari Doa. Terlalu banyak untuk disenaraikan 
semuanya di sini! 

• Beverly T.: Kami akan terus berdoa secara berkumpulan walaupun setelah seratus 
hari doa selesai! 

• Marlene M.: Kakak saya dan suaminya bekerja di kapal pesiaran dan terperangkap 
di sana selama beberapa minggu. Saya telah berdoa dan berpuasa untuknya. Saya 
dapat berkongsi Firman Tuhan dengannya sepanjang masa yang menakutkan ini, 
dan dia juga melalui perjumpaan 'Hope Awakens' dan penginjilan dalam talian AWR. 
Dia memutuskan untuk dibaptis! 



• Lillian K.: Sejak program 100 Hari Doa dimulakan, saya menghabiskan masa saya 
dalam doa dan bukannya makan waktu tengahari di tempat kerja. Akibatnya saya 
mengalami penyembuhan dan rehat makan tengahari saya menjadi saat istimewa 
saya di kaki Yesus. 

 
PERMOHONAN DOA: 

• Doakan rakan sekerja anda. Berdoalah agar hidup, kata-kata, dan tindakan anda 
menjadi kesaksian akan kehadiran Yesus di dalam hati anda. Mintalah Tuhan untuk 
menunjukkan kepada anda rakan sekerja mana yang terbuka untuk belajar lebih 
banyak mengenai Tuhan. 

• Berdoalah untuk menyokong Pelayanan gereja Advent. Berdoalah agar Tuhan 
memberkati usaha mereka untuk memajukan pekerjaan menyebarkan Injil. 
Berdoalah untuk kebijaksanaan bagi pemimpin dan pekerja, agar Tuhan 
menyediakan semua keperluan pelayanan mereka. 

• Doakan sesi Persidangan Umum 2021. Berdoalah untuk arah yang jelas untuk misi 
gereja Advent Hari Ketujuh. Berdoalah agar semua pemilihan dan pelantikan 
pemimpin melalui Sidang GC pada bulan Mei 2021, dan sepanjang 2021, akan sesuai 
dengan kehendak Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan-Nya yang kuat dan segera 
diselesaikan dan segera kembali-Nya. 

• Berdoalah untuk keluarga yang telah berpisah, dan individu yang tersekat di negara 
asing kerana wabak dan masalahnya. Berdoalah agar mereka dapat menggunakan 
masa yang mencabar ini untuk menyinari cahaya bagi Kristus di mana sahaja mereka 
berada. 

 
 
 

Hari 97 – Tumpuan Doa- Rabu, 1 Julai 2020 
 

Saya Akan Pergi ... Kepada Rakan Sekelas Saya. 
 

“Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan 
Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya....”– Romans 1:16 

 
“Bawa agama anda ke dalam kehidupan sekolah anda, ke asrama anda, ke dalam semua 

usaha-usaha anda.”  
– Messages to Young People, p. 36 

 
“[Syaitan] tahu bahawa tidak ada tahap lain yang dapat melakukan kebaikan seperti lelaki 

muda dan wanita muda yang dikuduskan kepada Tuhan. Pemuda, jika berada kepada 
kebenaran Tuhan, dapat menjadi pengaruh yang luar biasa. Pengkothbah, atau anggota 
gereja yang sudah melayani bertahun-tahun, tidak dapat memiliki setengah pengaruh 
daripada anak muda yang dapat dimiliki hanya melalui pemuda, yang berbakti kepada 

Tuhan, kepada rakan sekerja mereka. Mereka harus merasakan tanggungjawab yang ada 
pada mereka untuk melakukan semua yang mereka mampu untuk menyelamatkan sesama 

manusia, bahkan dengan pengorbanan kesenangan dan keinginan semula jadi mereka. 
Masa, dan bahkan setiap tujuan, jika diperlukan, harus dikuduskan kepada Tuhan.” – 

Messages to Young People, p. 204 
 
  



 
PERTANYAAN PENDALAMAN: 

Adakah anda berada di sekolah? Adakah anda mempunyai rakan sekelas, rakan 
sekerja yang sedang menuntut di dalam bidang ijazah dan pendidikan yang baik? Adakah 
anda sedar bahawa apa yang anda tawarkan - Injil - jauh lebih bernilai daripada ijazah atau 
pendidikan apa pun yang dapat ditawarkan oleh dunia ini? Adakah rakan sekelas anda tahu 
bahawa anda seorang Kristian, seorang Kristian, Advent Hari Ketujuh? Atau mungkin anda 
sudah lama menamatkan pengajian. Adakah anda masih mempunyai hubungan atau 
persahabatan dengan bekas rakan sekelas? 
Tuhan memanggil anda, sama ada anda pelajar dalam sekolah Kristian atau sekolah awam, 
untuk menjadi cahaya bagi rakan sekelas anda. Sama ada anda berinteraksi dengan mereka 
melalui telefon, dalam talian (kerana wabak) atau secara peribadi, sinarilah terang Yesus! 
Sekiranya anda seorang ibu bapa, anda dipanggil untuk menolong anak anda 
memperlihatkan kepada mereka bagaimana mengasihi seperti Yesus, dan bagaimana 
membagikan Injil. Maukah anda memilih hari ini untuk menjadi pelayan Injil kepada orang-
orang di kampus sekolah anda, seorang duta besar untuk Yesus untuk bekas / semasa / 
rakan sekelas anda di masa hadapan? 
 
LAPORAN PUJIAN:  

• Puji Tuhan kerana memberikan banyak keajaiban kewangan, pekerjaan, dan 
sokongan bagi banyak orang selama masa krisis ini. 

• Joel B.: Saya dan isteri mengunjungi anak-anak kami di Emiriah Arab Bersatu. Kerana 
wabak itu, perjalanan kami tersekat di sana dan kami semua dijangkiti COVID-19. 
Banyak doa diucapkan bagi pihak kami. Kami semua disembukan dan selamat 
kecuali isteri saya. Saya masih berterima kasih kepada Tuhan kerana memimpin-
Nya. Dia tahu apa yang terbaik untuk keluarga kami. 

• M.A .: Pada 9 Jun, saya terbangun pada pukul 2 pagi dengan seorang lelaki bersenjata 
yang berdiri di bilik saya di mana anak-anak dan saya sedang tidur. Dia mengancam 
akan membunuh anak-anak saya. Kami takut tetapi saya memberitahunya "Dalam 
nama Yesus pergi!" Tuhan mendengar tangisan saya, lelaki itu pergi tanpa 
membahayakan kami. Tuhan itu setia! 

• Lindinkosi N.: Pada malam Hari 80 (pada penyembuhan fizikal), kehidupan adik saya 
hampir hilang di depan mata kami. Tekanan darahnya tinggi, dan jantungnya 



berdegup kencang. Dia gemetar, terengah-engah dan keadaannya bertambah buruk 
pada saat itu. Kami dengan cepat memberinya sebiji bawang putih dan setengah 
sudu teh lada cayenne yang dilarutkan dalam air. Kami kemudian berlutut dan 
berdoa dan pada masa kami selesai berdoa, tekanan darahnya telah normal, dia 
berhenti gemetar dan jantungnya tidak lagi berdegup kencang Kami menyaksikan 
Tuhan melakukan keajaiban penyembuhan fizikal dalam masa 10 minit! 

• Rodel L.: Semasa lockdown isteri saya berfikir untuk mengatur sebuah simpanan 
makanan untuk melayani masyarakat setempat. Kami merancang untuk memulakan 
dengan hanya 30 pakej, tetapi Tuhan menyediakan dan melipatgandakan pakej 
makanan dan penjagaan kami, yang memungkinkan kami untuk membantu keluarga 
yang memerlukan dari gereja dan komuniti kami untuk beberapa bulan akan datang. 
Segala puji bagi Tuhan kita yang luar biasa! 
 

PERMOHONAN DOA: 
• Doakan sekolah, guru, dan rakan sekelas anda. Doakan keberanian untuk berdiri 

sebagai seorang Kristian yang hidup untuk Yesus. Doakan peluang untuk 
memperkenalkan kepercayaan kepada rakan sekelas anda. Sekiranya anda tidak lagi 
berada di sekolah, doakan cara untuk menghubungi bekas rakan sekelas anda. 

• Doakan Pelayanan yang dijalankan di kampus di seluruh dunia. Berdoalah agar 
lebih ramai pelajar dan guru Advent Hari Ketujuh terlibat dalam pelayanan ini, 
menjangkau dunia dengan mencapai kampus. 

• Doakan semaian jiwa dari semua Pelayanan yang telah berubah menjadi jangkauan 
dalam talian kerana wabak tersebut. 

• Doakan wanita yang hamil di seluruh dunia yang akan segera melahirkan anak 
mereka. Berdoalah untuk keselamatan dan perlindungan dari virus COVID-19, dan 
agar anak-anak yang sihat dilahirkan. Doakan agar anak-anak ini membesar menjadi 
pekerja yang kuat bagi Yesus. 
 
 
 

Hari 98 – Tumpuan Doa- Khamis, 2 Julai 2020 
 

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

kepada TUHAN…” – Yer 29:7 
 

“Kepentingan membuat jalan di bandar-bandar besar masih terpelihara di hadapan saya. 
Selama bertahun-tahun Tuhan telah memikul tugas ini kepada kita, namun kita hanya 

melihat tetapi hanya sedikit yang dapat dicapai di pusat-pusat penduduk kita yang hebat. 
Sekiranya kita tidak mengambil pekerjaan ini dengan tekad, Syaitan akan melipatgandakan 

kesukaran yang tidak akan mudah diatasi. Kita jauh ketinggalan dalam melakukan 
pekerjaan yang sepatutnya dilakukan di kota-kota yang sudah lama diabaikan ini. 

Pekerjaan sekarang akan lebih sukar daripada yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. 
Tetapi jika kita melakukannya atas nama Tuhan, halangan akan dipecahkan, dan 

kemenangan akan menjadi milik kita.” – Ministry to the Cities, p. 25 
 
  



 
 
PERTANYAAN PENDALAMAN: 

Majoriti penduduk dunia tinggal di bandar. Walaupun kita meminta Tuhan untuk 
menunjukkan kepada kita bila kita harus pindah ke perkampungan, kita tidak boleh 
mengabaikan pekerjaan di kota-kota. Ramai terperangkap tanpa harapan dalam ketagihan, 
kebisingan, gangguan, dan gaya hidup di bandar. 
Berdoalah agar Tuhan memberi anda beban untuk melayani ke kota-kota. Mungkin Dia 
memanggil anda untuk memulai "pusat pengaruh", sebuah perniagaan yang melayani, 
untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang di kota-kota di dunia? Atau mungkin Dia 
memanggil anda dan gereja anda untuk menjangkau dalam pelbagai kemungkinan 
pelayanan yang dapat dilakukan? 
Mengapa tidak meminta Tuhan untuk menunjukkan kepada anda cara terbaik melayani 
masyarakat di kota anda? 
 
LAPORAN PUJIAN:  

• Grant L: Untuk menebus hari persekolahan yang hilang, pemerintah Afrika Selatan 
melanjutkan minggu persekolahan kepada 6 hari, termasuk hari Sabtu. Konfrens 
Afrika Selatan merayu kepada pemerintah agar dapat membenarkan para pelajar 
Advent Hari Ketujuh untuk tidak menghadiri kelas pada Sabat dan pemerintah 
menyetujui rayuan tersebut. Kami memuji Tuhan kerana mendengar doa kami! 

• Dalmas O .: Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa kerana Dia setia kepada janji-
janji-Nya! Saya bekerja sebagai penginjil Literatur di Kenya. Saya telah mengalami 
berkat Tuhan semasa wabak itu. Saya menyedari kenaikan jualan pada bulan Mac, 
trennya stabil! 

• Amanda M.: Saya berkomunikasi dengan Askar A.S. di zon perang. Saya berkongsi 
program 100 Hari Doa dengan mereka dan saya dapat melihat Tuhan bekerja di hati 
mereka dan dalam keputusan apa yang mereka buat di lapangan. 

• Tanpa Nama: Sepanjang masa saya ingat, ayah saya seorang pemabuk. Sebagai 
sebuah keluarga, kami telah berdoa agar Tuhan melepaskannya dari masalah ini, dan 
Dia pasti berjaya! Ayah saya juga turut serta dalam sesi Doa 100 Hari dan bahkan 
bersemangat untuk memimpin sesi doa! 



• Kami menerima laporan dari anak-anak kecil dengan bersungguh-sungguh 
menyertai perjumpaan doa di seluruh dunia! Puji Tuhan Roh-Nya bekerja melalui 
mereka! 
 

PERMOHONAN DOA: 
• Berdoalah untuk bandar anda dan bandar-bandar di dunia yang semakin banyak 

berubah menjadi Sodom dan Gomorrah. Berdoalah agar Tuhan menolong anda, 
keluarga, dan gereja anda dalam membangun pusat pengaruh, pelayanan dan 
pelbagai cara untuk menjangkau begitu ramai orang yang mengembara dalam 
kegelapan di kota-kota. 

• Berdoalah untuk sebuah kedai makanan kesihatan di Latvia yang dibuka oleh 
seorang jurutera Millennial yang berhenti dari pekerjaannya untuk bekerja sepenuh 
masa dalam apa yang disebutnya sebagai "penginjilan perniagaan." Mohon kepada 
Tuhan untuk memberkati perniagaan ini, untuk menjalin hubungan dengan 
masyarakat, dan untuk menolong pelanggan yang dahagakan makanan yang akan 
membawa mereka hidup kekal. Berdoalah untuk semua pusat pengaruh di seluruh 
dunia, dan untuk lebih banyak Adventist untuk memulakan perniagaan yang 
berfokus pada misi Gereja. 

• Berdoalah untuk bar jus di Ogden, Utah, yang menjangkau orang muda di sana. 
Doakan kejayaan dan pelayanan ini dapat juga dilaksanakan di banyak tempat di 
seluruh dunia. 

• Berdoalah untuk Klinik Kesihatan dan Kesihatan Vibrant Life di Bangalore, India, 
yang menawarkan rawatan semula jadi untuk penyakit kronik seperti darah tinggi, 
obesiti, dan diabetes. Mohon kepada Tuhan untuk mencurahkan Roh-Nya kepada 
pekerja agar kasih-Nya mengalir melalui mereka kepada orang-orang yang mereka 
layani.  

 
 
 

Hari 99 – Tumpuan Doa- Jumaat, 3 Julai 2020 
 

Saya Akan Pergi ... Ke Dunia Saya. 
 

“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,” – Wah 14:6 
 

“Tuhan meminta anda dengan satu tangan, iman, memegang tangan-Nya yang kuat, dan 
dengan tangan yang lain, cinta, menjangkau jiwa-jiwa yang binasa. Kristus adalah jalan, 

kebenaran, dan kehidupan. Ikut dia. Berjalanlah dengan tidak mengikut daging, tetapi 
mengikut Roh. Berjalanlah walaupun Dia berjalan. Ini adalah kehendak Tuhan, bahkan 

penyucian anda. Pekerjaan yang harus anda laksanakan adalah dengan melakukan 
kehendak Dia yang menopang hidup anda demi kemuliaan-Nya. Sekiranya anda bekerja 
sendiri, itu tidak akan memberi keuntungan kepada anda. Bekerja untuk kebaikan orang 

lain, kurang peduli dan lebih bersungguh-sungguh untuk mengabdikan semua kepada 
Tuhan, akan diterima oleh-Nya dan dikembalikan oleh rahmat-Nya yang kaya.” – 

Testimonies, Vol. 2, p. 170 
 
  



 
PERTANYAAN PENDALAMAN: 

Gereja Advent Hari Ketujuh mempunyai panggilan kenabian yang unik untuk 
memberitakan perkabaran Tiga Malaikat ke seluruh dunia sebagai persiapan Kedatangan 
Yesus yang Kedua. Perkabaran ini dapat diringkas seperti ini: 1) Tuhan adalah Pencipta-Mu, 
Anda dikasihi dan dikehendaki oleh-Nya. Terimalah pemberian rahmat-Nya dan 
penghakiman akan memihak kepada-Mu. 2) Dunia ini dengan semua sistem anti-Tuhannya 
rosak, tidak boleh dipercayai, dan jatuh. Percayalah kepada Tuhan sahaja. 3) Syaitan, 
pencetus semua kematian, penderitaan, keegoisan, dan kesakitan, dosa, dan semua orang 
yang merangkul kepalsuan-Nya akan segera dimusnahkan agar keadilan dan cinta 
dikembalikan ke alam semesta. Hanya mereka yang menaruh kepercayaan kepada 
Juruselamat yang mengasihi Yesus Kristus yang akan diselamatkan selamanya dan berubah 
menjadi orang baru yang mencerminkan kasih Tuhan yang tidak mementingkan diri 
sendiri. 
Apakah keinginan anda untuk melakukan semua yang ada dalam kemampuan anda untuk 
mencapai dunia yang hilang ini dengan kasih Tuhan, dan perkabaran pertobatan, 
keselamatan, dan penghakiman? Adakah anda akan bersinar sebagai wakil Kristus dalam 
dunia yang gelap? Adakah anda akan berdiri, hidup, berbicara, peduli, memberkati, dan 
mengasihi, merangkul identiti kenabian anda sebagai Adventist Hari Ketujuh? 
Dan jika anda bukan Adventist Hari Ketujuh, adakah hasrat anda untuk menyertai gerakan 
akhir zaman Tuhan, dibaptiskan dan terlibat dalam misi Yesus?  
 
LAPORAN PUJIAN:  

• J.S .: Tuhan telah melakukan mukjizat dalam menjawab doa kita. Orang-orang telah 
diselamatkan dari syaitan dan ahli sihir dan banyak yang telah disembuhkan dari 
penyakit rohani dan jasmani. 

• Viviana H.: Puji Tuhan bahawa selama program 100 Hari Doa ini Dia mengizinkan 
kita untuk memulakan kelompok kecil di rumah kita dengan jiran kita dan mereka 
akan mengenal Yesus. 

• Chadwick A.: Anak lelaki saya hampir mati kerana tersedak. Denyutannya turun dan 
dia tidak dapat bernafas sebentar. Kami semua panik dan cuba memikirkan apa yang 
harus dilakukan. Kemudian saya teringat bacaan Doa 100 Hari pada hari itu 
(Mendongak kepada Yesus), dan saya berdoa, memohon kehidupannya. Tuhan 
memberi saya keyakinan yang tenang bahawa dia tidak akan mati. Kami dapat 



melakukan CPR dan setelah 15 minit dengan tidak ada tanda-tanda kehidupan dia 
mula bernafas. Kami akhirnya membawanya ke hospital di mana dia stabil. Puji 
Tuhan! 

• T.E .: Saya sangat diberkati selama 100 hari. Saya mendoakan saudara saya yang 
telah berpaling dari Tuhan dan keluarganya selama 7 tahun. Dia juga tidak turut 
serta dalam majlis perkahwinan saya. Ajaibnya, saudara saya pulang ke rumah 
dalam 100 Hari Doa ini. Dia mengakui dosa-dosanya dan dia sekarang sepenuhnya 
berkomitmen untuk pekerjaan Tuhan! 

• Orusoso A.: Selama program 100 Hari Doa, saya dan suami telah meminta Tuhan 
menyentuh hati kami, keluarga dan rakan-rakan kami untuk meminta sokongan 
semasa krisis. Walaupun perniagaan saya telah mengalami masalah kewangan sejak 
perintah berkurung pada bulan Mac, kami menjangkau sebanyak mungkin yang 
boleh melalui beberapa waktu dalam tempoh tersebut. Awal minggu ini, saya 
mempunyai dorongan untuk mengkaji kewangan saya, hanya untuk mengetahui 
bahawa walaupun terdapat perbelanjaan untuk kos harian, bil tertunggak dan 
sokongan kepada orang lain, perniagaan saya tidak mencapai tahap negatif seperti 
yang saya takuti, Puji Tuhan! 
 

PERMOHONAN DOA: 
• Berdoalah agar Tuhan menolong anda dan keluarga anda untuk sepenuhnya 

menerapkan identiti misionaris Advent, Wahyu 14. 
• Doakan agar hati yang bersedia masuk ke dalam bidang misi, sama ada di dalam 

negara atau di negara asing. 
• Doakan semua yang masih menderita coronavirus. Berdoalah untuk sembuh dan 

berakhirnya wabak. 
• Berdoalah untuk klinik bergerak di San Francisco yang menyediakan khidmat 

gereja untuk menyediakan rawatan pergigian dan penjagaan mata serta 
pemeriksaan perubatan percuma. Mohon kepada Tuhan untuk memberkati pesakit 
dengan penyembuhan fizikal dan rohani. 

• Doakan individu yang menangguhkan keputusannya untuk dibaptis. Doakan 
mereka akan mengasihi Yesus dan membuat keputusan sepenuhnya untuk 
menyerahkan diri kepada-Nya. 

 
 
 

Hari 100 – Tumpuan Doa- Sabat, 4 Julai 2020 
 

Saya Akan Pergi ... Hingga Akhir. 
 

“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." – Mat 28:18-20 

 



“Bagi kami telah diberikan suruhan agung. Kita diperintahkan untuk maju sebagai utusan 
Kristus, untuk mengajar, mendidik, dan memujuk lelaki dan wanita, untuk mendesak mereka 

untuk memperhatikan kata-kata kehidupan. Dan bagi kita juga jaminan akan kehadiran 
Kristus yang kekal diberikan. Apa pun kesukaran yang harus kita hadapi, apa pun cobaan 

yang harus kita lalui, janji yang baik itu selalu menjadi milik kita, “Sesungguhnya, aku tetap 
bersamamu, hingga ke akhir dunia.’”  

– Evangelism, p. 15 
 

 
PERTANYAAN PENDALAMAN: 

Yesus telah memanggil umat-Nya untuk menyampaikan berita Injil ke ujung bumi, 
hingga akhir dunia pada kedatangan-Nya yang kedua. Kami tidak perlu risau kerana kami 
terlibat dalam kerja ini. Semua kuasa adalah milik-Nya! Roh-Nya ada bersama kita untuk 
membimbing dan memperkasakan kita! Sungguh mengagumkan apabila Yesus, Misionaris 
Terhebat di Alam Semesta, bersama kita ... hingga akhir, dan seterusnya! 
Ketika anda menjalani 100 Hari Doa ini, ketika anda dan keluarga anda mengalami 
kebangkitan diri, biarkan bara ini untuk Allah tidak dipadamkan, tetapi terlibat dalam 
pekerjaan pelayanan yang proaktif, tidak mementingkan diri, siap sedia, penuh kasih, dan 
penuh cinta. Ini bukan sahaja akan memberi Anda kebangkitan berterusan, tetapi akan 
menghasilkan jiwa yang dimenangkan untuk Yesus, dan kehidupan yang memuaskan! 
Adakah keinginan anda untuk mengambil langkah seterusnya dengan dan untuk Yesus? 
Untuk memberikan komitmen dalam pelayanan misi seumur hidup untuk Dia, di mana pun 
anda berada, dan di mana pun Dia memanggil? Mempercayai rahmat-Nya cukup untuk 
menghadapi semua cabaran yang akan datang? Adakah anda akan memilih hari ini untuk 
menjadi lebih daripada sekadar pengunjung gereja, tetapi untuk menjadi pengembara 
dunia; seseorang yang pergi ke dunia untuk menjangkau jiwa bersama Yesus? 
Semoga Tuhan memberkati anda ketika anda bergerak maju bersama-Nya, hingga akhir 
dunia, hingga akhir zaman! 
Maranatha! 
 
  



LAPORAN PUJIAN:  
• Sheri A.: Kami memulakan penanaman gereja di kawasan Osaka di Jepun. Setelah 

satu tahun, masih belum ada yang menghadiri ibadah atau mengikuti pelajaran 
Alkitab. Kami memutuskan untuk menyertai Program 100 Hari Doa, dan terutama 
berpuasa dan berdoa untuk Roh Kudus pada bulan Mei. Hampir segera Tuhan 
meminta kita bertemu dengan pasangan di pasar raya yang mencari gereja, dan 
mencari Tuhan. Mereka segera menginginkan pelajaran Alkitab. Oleh kerana wabak 
itu, mereka tidak berfungsi, jadi kami menjalani pelajaran Alkitab setiap hari, dan 
mereka menghadiri kebaktian. Juga, salah seorang jiran kami mula datang ke gereja. 
Jadi, kami melipatgandakan kehadiran kami pada hari Sabat, dan sebuah gereja kecil 
tumbuh! Puji Tuhan! 

• N.S.: Sebagai sebahagian daripada pendoa 100 Hari Doa, saya berjanji untuk 
mendoakan kawasan saya setiap pagi. Tuhan membuka sebuah pintu tempat saya 
memberikan pelajaran Alkitab kepada pasangan muda. Mereka sudah sedia dibaptis 
sebaik sahaja sekatan itu dicabut! Semasa saya memberikan pelajaran Alkitab 
kepada pasangan ini, seorang wanita lain yang berkahwin dengan seorang peniaga 
Muslim meminta pelajaran Alkitab dengan anaknya yang berusia 18 tahun. Dia 
kemudian menjemput sepupunya dan dia memutuskan untuk menyertainya. Hari ini 
dia tidak sabar untuk dibaptis kerana kebenaran yang telah dia dengar. Tuhan 
sedang Bekerja! 

• Mission Union Kongo Barat: Sejak awal inisiatif Penglibatan Anggota Total, kami 
menghadapi kesukaran untuk membuka kumpulan kecil di beberapa daerah di 
Kinshasa. Sejak wabak itu memaksa penutupan gereja besar dan membenarkan 
pembukaan gereja keluarga. Sehingga kini, kami mempunyai lebih daripada 200 
kelompok gereja dalam keluarga. Walaupun di kawasan kejiranan yang tidak 
mempunyai kehadiran Advent. Gereja-gereja ini terlibat dalam penginjilan dan telah 
membawa 82 jiwa kepada Tuhan. 100 Hari Doa telah berjaya mengukuhkan 
perhubungan dan meningkatkan pertumbuhan kerohanian Gereja. 

• Viviana H.: Puji Tuhan bahawa selama 100 Hari Doa ini Dia mengizinkan kami untuk 
memulakan kelompok kecil di rumah dengan jiran kami dan mereka akan mengenal 
Yesus. Melalui ADRA kami dapat terus membantu penduduk pelarian Venezuela di 
Colombia dengan perkhidmatan kesihatan. 

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

PERMOHONAN DOA: 
• Doakan agar kebangunan berterusan melalui kerja misi yang setia hingga akhir 

zaman. Doakan hujan awal dan akhir agar pekerjaan dapat diselesaikan. 
• Berdoalah untuk pekerjaan misi gereja di barisan depan dan tempat yang sukar 

dijangkau di seluruh dunia, seperti jendela 10/40, Korea Utara, Timur Tengah, dll. 
• Doakan semua PERMOHONAN DOA yang tidak diucapkan dan tidak disebutkan. 
• Berdoalah untuk Kedatangan Yesus Kristus! 

 
  



 
 

Doa 100 Hari sudah berakhir, ... apakah seterusnya? 
 

Kami ingin mengucapkan terima kasih atas penyertaan anda dalam program 100 
Hari Doa bersama puluhan ribu saudara dan saudari di seluruh dunia! Terima kasih 
telah berdoa, kerana tidak membiarkan wabak ini menjatuhkan Anda, tetapi menaruh 
kepercayaan kepada Yesus dan bahkan berusaha 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 
berputus asa jika anda belum melihat jawapan atas permintaan tertentu. Bertekun dan 
beriman! Tuhan akan melalui jalan terbaik-Nya, pada masa yang terbaik. 
Keabadian akan menunjukkan hasil penuh dari apa yang telah dilakukan oleh doa-doa 
berterusan anda dan akan terus dicapai dengan rahmat Tuhan! 
 

Inisiatif Doa 100 Hari mungkin sudah berakhir, tetapi doa tidak! Kebangkitan dan 
Pembaharuan dari Tuhan sentiasa tersedia! Yesus menyuruh kita untuk terus meminta 
lebih banyak Roh Kudus (Lukas 11:13); Doa adalah nafas jiwa (Doa, hlm.12); Yesus dan 
Firman-Nya adalah roti kehidupan (Yohanes 6:35); Dan ada banyak orang di sekitar kita 
yang dapat kita saksikan! 
Semua elemen penting dalam kehidupan rohani ini harus dilibatkan setiap hari agar 
dapat tumbuh dalam keserupaan seperti Kristus. 
 

Kami, sebagai pasukan Kebangunan dan Reformasi rohani, mahu membantu anda 
sepanjang perjalanan ini. Terdapat bahan-bahan dan rancangan yang boleh disertai 
kepada semua secara percuma, yang mana kamu boleh mendapatkannya hari ini: 
 

• United in Prayer (Dalam Bahasa Inggeris) 
o Ini adalah kesinambungan Doa 100 Hari. Seminggu sekali, anda akan 

menerima renungan yang menguatkan, Permohonan Doa melalui gereja 
se-dunia, Laporan Pujian dan sumber-sumber baru dari laman web 
Kebangunan dan Reformasi. 

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

• Believe His Prophets (Dalam Bahasa Inggeris, Spanyol, francis) 
o Membaca Alkitab dan Roh Nubuat bersama saudara dan saudari dari 

seluruh dunia. Anda akan menerima satu bab Alkitab setiap hari, dan 
satu bab bacaan Roh Nubuat setiap minggu. 

o Daftar Di: https://www.revivalandreformation.org/signup  
 
 

• Renungan Harian Ellen G. White  
o Menerima renungan harian pendek yang diambil dari tulisan Ellen G. 

White setiap hari. 
o Daftar di: https://www.revivalandreformation.org/signup  

 
• Doa dan Hari Puasa Gereja Sedunia. 

o 4 Julai, 3 Oktober, 2020 
o 2 Januari, 3 April, 3 Julai, 2 Oktober, 2021 

https://www.revivalandreformation.org/signup
https://www.revivalandreformation.org/signup
https://www.revivalandreformation.org/signup


o Cari sumber dan bahan (dalam pelbagai bahasa) di 
https://www.revivalandreformation.org/prayerdays  
 

• Pelancaran Pelan Strategik Gereja Dunia 2020-2025. 
o 3-4 Julai 2020 
o Lebih banyak informasi di: http://iwillgo2020.org  

 
• Doa 10 Hari 2021 

o 6-16 Januari 2021 
o Daftar dan terima semua sumber (dalam pelbagai bahasa) di 

https://www.tendaysofprayer.org  
 

• Perpustakaan Sumber Rohani yang Berkembang 
o Cari perpustakaan sumber rohani percuma yang terus berkembang 

mengenai doa, pelajaran Alkitab, Saksi-saksi, mengatasi dosa dan 
cabaran, penyembuhan rohani, pemujaan, dll di. 
https://www.revivalandreformation.org/resources  
 

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