"Memanggil Yesus dalam Keperluan Mendesak Kita!"
Minggu 4 - 100 Hari Doa
April 17 - 23, 2020

"Mari, Rehat Sebentar"
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Pada suatu pagi yang indah, saya menyedari rumah itu terlalu sunyi, anak perempuan
saya yang berusia tiga tahun hilang. Saudara-saudaranya bermain bersama, tetapi dia tidak
dapat dijumpai. Saya memanggilnya, tertanya-tanya di mana dia berada. "Tahlia, di mana
kamu?" Suara saya bergema di seluruh rumah, tetapi kesunyian membalas. Saya berjalan
melalui bilik ke bilik, tetapi tidak menemukannya.
Akhirnya, saya mendengar suara kecil. "Mummy ..." Kepala kecilnya dicucuk dari
belakang kerusi merahku. "Lihat," dia mengangkat buku renungan kami, halamannya terbuka
dan kelihatan gambar Yesus dan malaikat-malaikat-Nya turun ke bumi. "Dia datang hari ini kah
Mummy?" tanyanya sambil menunjuk ke tingkap di sebelahnya.
Hati saya tersentuh ketika saya menyedari bahawa dia duduk di sana, menunggu Yesus
kembali hari ini. Dalam keadaan terburu-buru pada pagi itu, saya membuat sarapan, mencuci,
dan menjawab telefon. Disebabakan tugas-tugas ‘mendesak’ ini telah mengalihkan perhatian
saya daripada memberikan masa kepada Yesus pada pagi itu. Tuhan dapat berbicara dengan
lebih jelas melalui Tahlia pada masa itu. Sepertinya Dia berkata, Perlahan saja dan perhatikan
Aku pagi ini. Saya di sini. Dan saya akan datang tidak lama lagi! Luangkan masa dengan Saya …
Ketika ini, bertahun-tahun kemudian, saya masih mendengar kata-kata Tuhan kepada
saya. Dan, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah mengasingkan diri ke tempat yang sepi dan
beristirahatlah sebentar." Sebab, ada banyak orang yang datang dan pergi, dan untuk makan
pun mereka tidak sempat " (Markus 6:31). Dia mengajak kita untuk berhenti, dalam kesibukan
di sekitar kita, untuk bersama-sama dengan-Nya. Bukan hanya seketika atau di luar kewajiban,
tetapi untuk setiap masa, kerana kita ingin menghabiskan waktu dengan dia yang Memberi
kepenuhan di dalam Jiwa Kita.
Sekarang ini, banyak dari kita mendapati diri berada di tempat di mana kita terkurung di
dalam rumah kita kerana wabak global. Dalam erti kata lain, kita terpaksa berhenti sejenak
dalam kesibukan hidup kita yang biasa. Hidup kita telah berubah ketika ini. Apakah kita
beristirahat di dalam Dia di "tempat terasing" ini? Apakah kita mendengarkan suara-Nya yang
masih kecil (1 Raja-raja 19:12), memanggil kita untuk berjalan lebih dekat dengan Dia (Yohanes
15: 9)? Adakah kita datang untuk mengenali Dia lebih banyak, atau kita mengisi ruang sunyi
dengan suara daripada gangguan lain?
Semasa kecil, saya teringat menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan kata-kata ini:
“Waktu bersama-Nya adalah masa yang dihabiskan dengan baik. Dia akan menjadi Penghibur
dan Membimbing anda. Masa dengan Dia adalah masa yang dihabiskan dengan baik. Dia akan
selalu berada di sisimu. " Membina hubungan kita dengan Tuhan dengan meluangkan masa

dengan Penghibur dan Pembimbing kita, adalah sangat penting pada masa kita sekarang ini.
Masa yang berkualiti (bukannya kuantiti atau jangka masa) yang paling penting. Apa yang
mungkin anda lakukan untuk meningkatkan kualiti masa anda dengan Tuhan minggu ini?
Pertimbangkan idea berikut::
•
•

•

•

Mintalah Tuhan untuk memberi anda keinginan yang lebih besar untuk meluangkan
masa dengan-Nya.
Alkitab tidak bermaksud, ianya sukar untuk dipelajari. Itu adalah Firman Tuhan yang
hidup bagi anda, dan Dia menunggu untuk berbicara dengan anda melalui
FirmanNya.
Datang dengan rendah hati dan berdoa sebelum anda membaca Alkitab anda,
memohon kepada Tuhan untuk berbicara akan perkara tertentu yang perlu anda
dengar.
Anda mungkin ingin mengambil satu ayat atau satu bahagian kecil dari Kitab Suci
setiap hari. Pertimbangkan: Apa yang Tuhan katakan kepada saya melalui petikan
ini? Bagaimana saya boleh mendorong seseorang hari ini dengan mesej ini?

Tuhan menunggu dengan sabar untuk kita meluangkan masa dengan-Nya setiap hari (Wahyu
3:20). Adakah anda akan menunggu dengan penuh harapan, seperti Tahlia, merindui
kepulangan-Nya? Adakah anda akan datang dan berehat sebentar dengan-Nya ketika anda
menunggu?
Nina Atcheson kini berkhidmat sebagai Pengurus Kurikulum untuk Sekolah Sabat dan Jabatan
Peribadi di General Conference, dan Pegawai Identiti Adventist untuk Sekolah-sekolah Adventist
Australia. Nina, suaminya Matt, dan tiga anak mereka tinggal berhampiran Gold Coast,
Australia.
PERTANYAAN HATI: Apakah penghalang terbesar yang menghalang anda daripada
menghabiskan masa yang berkualiti dengan Tuhan? Adakah terdapat halangan yang anda boleh
mohon kepada Tuhan untuk menolong anda menghilangkannya bagi menghapuskan halangan
tertentu? Bagaimana ini dapat mengubah kebiasaan doa dan pelajaran Alkitab anda?
CABARAN HATI AKTIF: Mungkin Tuhan ingin mengatasi keadaan sukar di sekeliling kita untuk
menolong kita menyedari keperluan kita yang besar untuk Dia sebelum Dia kembali. Dia
memberikan peluang yang unik untuk kita berehat sebentar di dalam Dia. Adakah anda akan
menyahut pelawaan-Nya? Mari tuntut janji Yohanes 15: 4, 5; Yesaya 26: 2, 3 dan Markus 6:33
sementara kita mencari ketenangan dan kepastian pada-Nya..
“Mereka yang mengambil Kristus pada firman-Nya, dan menyerahkan jiwanya kepada
pemeliharaan-Nya, hidup mereka menurut perintah-Nya, akan menemui kedamaian dan
ketenangan ... Kehidupan kita mungkin kelihatan kusut; tetapi ketika kita mengikat diri kita
kepada Pekerja Agung yang bijaksana, Dia akan memperlihatkan corak kehidupan dan watak
itu akan menjadi kemuliaan-Nya sendiri. " (Kerinduan Segala Zaman, p. 331)
Pembelajaran Lebih Mendalam: Cadangan Pembacaan tambahan untuk minggu ini
• Ellen White, Education, chapter 20, “Bible Teaching and Study”
• Nina Atcheson, As Light Lingers: Basking in the Word of God

•

Audiobook: As Light Lingers: Basking in the Word of God (To stream a weekly free chapter
go to: www.aslightlingers.com)

Hari -22 – Tumpuan Doa – Jumaat, 17 April 2020
LAPORAN PUJIAN! Walaupun terdapat wabak COVID-19 di seluruh dunia, Gereja Advent Hari
Ketujuh terus bergerak maju dalam misi. Dan banyak kaedah kreatif dan baru untuk
berkongsi Injil sedang dikembangkan dengan jangkauan yang jauh lebih luas daripada yang
telah kami alami. Puji Tuhan!
Permintaan Doa yang dikongsi oleh Ted N.C. Wilson
•

Berdoalah untuk anggota gereja kita dan mereka yang berduka atas kehilangan orang
tersayang baru-baru ini kerana COVID-19. Doakan ketenangan dan penghiburan untuk
hati mereka. Doakan penyembuhan fizikal bagi mereka yang sedang menghidapi
Coronavirus.

•

Berdoalah agar anggota gereja secara aktif menerapkan prinsip gaya hidup sihat
NEWSTART (yang bermaksud Pemakanan, Senaman, Air, Cahaya Matahari, Pertarakan,
Udara, Rehat, dan Kepercayaan kepada Tuhan) sebagai pendekatan seimbang untuk
hidup sihat.

•

Berdoalah agar kita sebagai institusi gereja terus mencari jalan untuk mengonsikan
Perkabaran kesihatan melalui firmanNya dengan berkesan, bersama dengan Perkabaran
Tiga Malaikat, yang merupakan misi terakhir kita ke dunia termasuk keperluan kita untuk
memohon hujan Roh Kudus yang terakhir , ketika kita mempersiapkan kedatangan
Kristus yang akan datang.

•

Berdoalah agar dalam kesungguhan kita untuk mencari cara yang kreatif untuk memberi
kesaksian kepada orang lain, kita tidak akan kehilangan penekanan kita kepada Kristus,
Firman-Nya, kebenaran-Nya, pelayanan kudus-Nya, dan kuasa penyelamatan-Nya dalam
kemenangan Akhir.

•

Doakan kempen penginjilan dalam talian "Kebangunan Pengharapan" yang dilancarkan
hari ini di seluruh negara. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lawati:
https://www.discoverhopeawakens.com). Berdoalah agar lebih ramai orang dapat
menonton dan menarik minat mereka dalam siri ini, daripada yang mereka lakukan
dengan acara Kumpulan Umum yang dibatalkan di Indianapolis.

Hari -23 – Tumpuan Doa – Sabat, 18 April 2020
Disokong oleh Firman
“Lemparlah bebanmu kepada TUHAN, dan Ia akan memeliharamu. Ia takkan membiarkan
orang benar terguncang selama-lamanya..” Maz. 55:22

“Rakan sekerja saya, jangan sampai keberanian anda gagal. Tuhan membuktikan iman anda.
Orang Kristian selalu mempunyai penolong yang kuat di dalam Tuhan. Ketika anda berhenti
sejenak dalam usaha anda yang sungguh-sungguh kerana anda tidak dapat memperoleh
pertolongan yang diperlukan, berikanlah beban anda kepada Tuhan. Bersabarlah untuk
meninggalkannya, yakini bahawa Dia yang setia telah berjanji. Apa dan Bagaimana Tuhan
menolong kita tidak kita ketahui; tetapi ini yang kita tahu, Tuhan tidak akan pernah
mengecewakan mereka yang bertawakkal kepada-Nya Apabila Dia telah memberi kepenuhan
kepada pekerja-pekerja-Nya, Dia akan membawa mereka menjadi tulus seperti emas yang
diolah di dalam api.” Ellen White, Letter 66, June 26, 1901, par. 29

Pertanyan Pendalaman:
Apakah cara Tuhan yang membangun dan membuktikan iman anda? Apakah beberapa janji
Alkitab kegemaran anda yang ingin anda tuntut semasa anda bergumul? Sebagai pertanyaan
pendalaman minggu ini, bagaimana sekiranya anda menemukan ayat Alkitab baru yang
memberi anda keberanian serta menghafalnya. Kemudian kongsikan kepada seseorang yang
memerlukan keberanian..
Laporan Ulasan: Kita memuji Tuhan bahawa unjuran awal untuk kadar kematian besarbesaran di Amerika Syarikat akibat COVID-19 diturunkan secara dramatik. Pandemi ini juga
terus terkawal di seluruh Eropah, dan nampaknya ada cahaya di hujung laluan kita.
•

Doakan kepada golongan profesional dalam bidang kesihatan yang berada di barisan
depan untuk terus memerangi wabak ini. Doakan keselamatan kesihatan mereka dari
COVID-19, dan keselamatan fizikal mereka dari orang-orang yang tidak rasional di
jalanan dan menganggap kakitangan perubatan telah tercemar.

•

Berdoalah agar ada keseimbangan antara Kawalan pergerakan di seluruh dunia di
rumah dan merancang pembangunan ekonomi dan aktiviti pada waktu yang tepat —
setelah keadaannya pulis agar ekonomi dan perniagaan tidak musnah sepenuhnya.

•

Berdoalah untuk banyak organisasi, dan perniagaan kecil yang menderita secara
kewangan akibat dari penutupan sementara. Berdoalah agar orang ramai dapat
mencari cara untuk membantu menyokong para peniaga kecil agar mereka tidak
tersasar.

•

Berdoalah untuk wanita dan kanak-kanak yang berada dalam situasi berbahaya dan
memerlukan perlindungan. Berdoalah agar ada cara untuk mengjangkau mereka yang
terdedah dan lemah dalam komuniti anda sendiri.

•

Berdoalah untuk mereka yang bekerja di bank, kedai runcit, stesen minyak, dan
perniagaan penting lain. Berdoalah agar mereka dilindungi daripada terjangkit dengan
Virus Corona kerana mereka berurusan dengan banyak orang yang datang untuk
mendapatkan perkhidmatan.

Hari -24 – Tumpuan Doa – Ahad, 19 April 2020
Firman-Nya yang Luarbiasa
“Para pembesar mengejarku tanpa alasan, tetapi hatiku gentar terhadap perkataan-perkataanMu. Aku bersukacita atas firman-Mu, seperti seseorang yang mendapat banyak jarahan..”
Maz. 119:161-162
“Alkitab adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita, sama seperti kita dapat
mendengarnya dengan telinga kita. Sekiranya kita menyedari ini, dengan rasa kagum kita akan
membuka Firman Tuhan dan dengan kesungguhan kita akan mencari kebenaranNya.
Pembacaan dan menyelami Kitab Suci akan dianggap sebagai pendengar yang Tidak
Terhingga.” A Call to Stand Apart, p. 69

Pertanyaan Pendalaman:
Pernahkah anda membaca ayat dalam Alkitab dan berfikir sendiri, “Itu hanya untuk saya!
Bagaimana Tuhan tahu apa yang saya perlukan hari ini? " Semasa anda menjalani hari anda
hari ini, fikirkan semua sebab mengapa anda dapat bersukacita kerana Firman Tuhan. Dengan
itu, mengapa anda tidak menuliskan senarai sebab kepada anda bersyukur dengan Firman
Tuhan? Mulakan dengan, "Saya suka Firman Tuhan kerana itu… (seneraikan tempat kosong).”
Sekiranya anda sukar memikirkan sesuatu, baca Mazmur 119.
LAPORAN: Kami memuji Tuhan bahawa gereja Advent di Guatemala telah menemukan cara
untuk mengedarkan bakul makanan dengan beras, kacang, tepung jagung, minyak, garam,
dan gula kepada ribuan anggota gerejanya yang berada dalam kuarantin ini. Ini adalah bukti
anggota gereja berusaha untuk berkongsi beban antara satu sama lain.
•

Berdoalah untuk Afrika ketika mereka memerangi wabak Coronavirus. Berdoalah untuk
anggota gereja kita yang berjuang kerana kekurangan pengetahuan dalaman penjagaan
kesihatan. Doakan agar kadar jangkitan dan kematian tidak seperti yang dijangkakan.

•

Berdoalah untuk ribuan kumpulan etnik di seluruh dunia, yang merangkumi 69%
daripada populasi bumi, yang belum mendapatkan penjelasan yang sempurna tentang
Yesus. Doakan cara inovatif yang baru untuk menjangkau mereka semasa krisis ini.

•

Doakan Roh pertobatan dan kerendahan hati untuk kita semua mengenai masa-masa
kita tidak secara peribadi setia kepada Tuhan dalam kehidupan dan kesaksian kita.

•

Berdoalah untuk peningkatan yang besar kepada anggota gereja yang akan melayani
Tuhan dengan mengasihi orang lain dan secara aktif berkongsi kebenaran Alkitab
dengan orang lain, termasuk mereka yang berlatarbelakang agama lain.

•

Berdoalah untuk petani yang berjuang untuk menanam atau menuai tanaman tanpa
pekerja, yang dilarang melakukan perjalanan.

Hari -25 – Tumpuan Doa – Isnin, 20 April 2020
Bersukacita dalam Firman
“Firman-firman-Mu ditemukan, dan aku memakannya. Dan bagiku, firman-firman-Mu itu
menjadi suatu sukacita dan kesukaan hatiku. Sebab, aku dipanggil menurut nama-Mu, ya
TUHAN, Tuhan semesta alam..” Yer. 15:16
“Tidak ada yang lebih dihitung untuk menguatkan akal daripada mempelajari Kitab Suci. Tidak
ada buku lain yang sangat ampuh untuk mengangkat pemikiran, memberikan semangat
kepada fakultas, sebagai kebenaran Alkitab yang luas dan memikat. Sekiranya firman Tuhan
dipelajari sebagaimana mestinya, manusia akan memiliki pemikiran, keluhuran budi pekerti,
dan kestabilan tujuan yang jarang dilihat pada zaman ini.” Christian Education, p. 58

Pertanyaan Pendalaman:
Apakah sesuatu yang sangat bermakna atau membawa kegembiraan kepada anda
semasa anda mempelajari Firman baru-baru ini? Mengapa anda tidak meluangkan
masa untuk berkongsi kegembiraan itu dengan seseorang hari ini.
LAPORAN PUJIAN: Hospital di Bandaraya New York dijangka penuh sesak tanpa katil dan
ventilator yang tidak mencukupi. Tetapi, walaupun mereka sudah penuh, mereka masih
mempunyai ruang yang tersisa di hospital, dan kami memuji Tuhan bahawa mereka belum
kehabisan ventilator. Ini adalah jawapan kepada doa.
•

Berdoalah untuk mereka yang bekerja dengan kedudukan keselamatan, seperti
pegawai polis, dan lain-lain. Ketika pergolakan awam meningkat disebabkan oleh
penutupan di beberapa bahagian dunia, berdoalah untuk melindungi lelaki dan wanita
ini.

•

Berdoalah untuk bekas wilayah Bahagian Euro-Asia Kesatuan Soviet, yang merangkumi
negara-negara seperti Rusia dan Siberia. Berdoalah agar walaupun dalam kesaksian
yang sukar, kaedah baru yang berkesan untuk menjangkau masyarakat akan
dikembangkan.

•

Berdoalah untuk negara-negara 10/40 yang terluka . Berdoalah agar Tuhan
menyediakan orang untuk berkongsi kasih-Nya. Berdoalah juga agar pemerintah
mengizinkan rakyat mendapatkan makanan atau bekerja di ladang mereka untuk
menanam makanan. Berjuta-juta orang di seluruh India telah dikurung dan tidak
dibenarkan keluar dari rumah mereka, yang bermaksud banyak yang kelaparan.

•

Doakan kebijaksanaan bagi para pemimpin gereja kerana mereka perlu membuat
keputusan penting pada masa depan sebagai akibat krisis ekonomi yang kita hadapi.

•

Berdoalah untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam cara mengurangkan perbelanjaan
dengan tidak menyusahkan orang dan tetap menjaga kerja dan misi penting gereja
untuk terus maju.

Hari 26 – Tumpuan Doa - Selasa, 21 April 2020
Berpandukan Firman
"Hai manusia, TUHAN telah memberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut
TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di
hadapan Allahmu?"Mik. 6:8
“Kami hidup dalam tempoh paling serius dalam sejarah dunia ini. Takdir banyak orang yang
sedang ditentukan. Kesejahteraan masa depan kita sendiri dan juga keselamatan jiwa lain
bergantung pada jalan yang kita jalani sekarang. Kita perlu dibimbing oleh Roh kebenaran.
Setiap pengikut Kristus harus bertanya dengan sungguh-sungguh: "Tuhan, apa yang akan
Engkau lakukan?" Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan berpuasa dan
berdoa, dan banyak bertafakur pada Firman-Nya, terutama pada akhir zaman ini. Kita sekarang
harus mencari pengalaman yang mendalam dan hidup dalam hal-hal Tuhan. kita tidak
mempunyai masa untuk mengalah. Acara yang sangat penting berlaku di sekitar kita; kita
berada di tanah syaitan. Jangan tidur, umat Tuhan; musuh sedang bersembunyi di dekatnya,
siap pada bila-bila masa, sekiranya anda menjadi lemas dan mengantuk, datang ke atas anda
dan menjadikan anda mangsanya.” The Call to Stand Apart, p. 69

Pertanyaan Pendalaman:
Apabila anda menghadapi keputusan yang mencabar, di mana anda mencari kebijaksanaan
dan nasihat? Sudah tentu, kita diberitahu bahawa dalam banyak kaunselor ada keselamatan
(lihat Ams. 11:14Tetapi di luar kebijaksanaan orang yang kita sayangi atau orang yang kita
hormati, prinsip apa yang kita dapati dalam Firman Tuhan untuk membuat keputusan?
(Lihat Ams. 3:5,6, Ams. 14:12, Mat. 6:33, Yer. 33:3)
LAPORAN ULASAN: Divisi Amerika Selatan menyatakan, seperti yang telah dilakukan 50
tahun terakhir, sebuah program jangkauan penginjilan “Minggu Suci” khas di bahagian ini
minggu lalu. Biasanya, kumpulan kecil bertemu di rumah dan gereja, tetapi disebabkan oleh
Coronavirus, bahagian ini menawarkan program penuh dalam talian dengan kehadiran lebih

banyak lagi. Tema ini adalah "Love Written with Blood," dan menampilkan program khas
untuk kanak-kanak, remaja, dan orang dewasa. Kami memuji Tuhan untuk cara-cara kreatif
yang para pemimpin gereja bantu bagikan.
•

Berdoalah agar mereka yang menemui kasih Yesus untuk pertama kalinya, dalam
program-program Bahagian Amerika Selatan ini, dapat membina hubungan abadi
dengan Yesus yang hanya akan bertambah indah seiring dengan waktu.

•

Berdoalah agar kita semua menggunakan waktu tambahan yang ada di rumah untuk
belajar dengan mendalami Firman Tuhan dan mengajar anak-anak kita bagaimana
belajar dan mencintai Firman Tuhan.

•

Doakan agar umat Tuhan terus setia dengan persepuluhan dan persembahan mereka
walaupun di tengah-tengah cabaran ekonomi semasa.

•

Berdoalah untuk mereka yang berjuang membayar bil dan menyediakan makanan di
atas meja kerana cabaran ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.
Berdoalah agar Tuhan terus menyediakan untuk anak-anak-Nya dan agar ada banyak
kesaksian tentang kesetiaan Tuhan untuk dibagikan pada hari-hari mendatang.

•

Berdoalah untuk pekerjaan pelayanan di Lubnan agar Tuhan menyediakan keperluan
kewangan mereka dan membantu misi gereja untuk maju.

Hari 28 – Tumpuan Doa - Rabu, 22 April 2020
Dipenuhkan oleh Firman
“Satu hal sudah aku minta kepada TUHAN, bahwa yang paling aku inginkan: adalah tinggal di
rumah TUHAN di semua hari hidupku; untuk memandang keindahan Tuhan, dan mencari-Nya
di dalam bait-Nya.” Maz. 27:4
“Saya mempunyai Juruselamat yang bangkit. Pada Dia saya percaya, dan Dia tidak akan pernah
membiarkan saya menderita dan menjadi bingung. Dengan nama-Nya saya menang. Dia
adalah kebenaran saya dan mahkota kegembiraan saya. Jangan ada orang di sini yang merasa
bahawa hidupnya tidak ada harapan, kerana tidak demikian. Anda mungkin melihat bahawa
anda berdosa dan ditolak, tetapi hanya untuk perkara ini, anda memerlukan Juruselamat.
Sekiranya anda mempunyai dosa untuk diakui, jangan berdalih. Masa-masa seperti ini adalah
masa keemasan. '' Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni
dosa-dosa kita, dan untuk membersihkan kita dari segala kejahatan. '' 1 Yohanes 1: 9. Mereka
yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipenuhi, kerana Yesus telah menjanjikannya.
Penyelamat yang Berharga! Tangannya terbuka untuk menerima kita, dan hati kasih-Nya yang
besar menunggu untuk memberkati kita.”
Counsels for the Church, p. 48

Pertanyaan Pendalaman:
Apa yang paling anda rindukan? Apa tangisan hati terdalam anda? Mungkin anda belum
memikirkan perkara ini baru-baru ini. Mungkin anda hanya berusaha bertahan. Atau mungkin
anda memikirkannya sepanjang masa. Luangkan sedikit masa hari ini untuk memikirkan di
mana anda mendapat kegembiraan dan kepuasan terbesar anda. Seperti yang Anda lakukan,
renungkanlah Mazmur 27: 4, dan mintalah Tuhan untuk memberi anda hati yang benar-benar
lapar berada di hadapan-Nya.
LAPORAN PUJIAN: Video Coronavirus untuk orang pekak telah dihasilkan oleh Bahagian
Afrika Barat di Abidjan, Côte d'Ivoire, yang memberikan maklumat penting mengenai COVID19 melalui Bahasa Isyarat dan sari kata. Kami bersyukur kerana sumber daya baru ini
dikembangkan untuk menjangkau semua kumpulan demografi.
•

Berdoalah agar Tuhan menjaga anak-anakNya di Korea Utara, Korea Selatan, Jepun dan
China. Doakan agar semua mata, bahkan pegawai pemerintah, berbalik ke perjalanan
menuju Sorga ketika mereka mengenali tanda-tanda zaman, dan bahawa Yesus akan
segera kembali.

•

Doakan mereka yang merupakan sebahagian daripada Pelayanan yang Mungkin.
Doakan mereka yang bekerja di kalangan mereka yang pekak, orang cacat, dan
pelayanan berkeperluan khas yang lain. Doakan mereka yang berada di kumpulan
berpenyakit kusta, agar mereka tidak diabaikan atau dilupakan selama ini.

•

Berdoalah agar ketika kita merasakan dekatnya kedatangan Yesus, kita semua akan
meluangkan masa untuk mencari-Nya dengan sepenuh hati dan menyelami Firman-Nya
dengan mendalam. Berdoalah agar kita dapat memahami kebenaran mendalam dari
buku-buku Alkitab seperti Daniel dan Wahyu.

•

Berdoalah untuk para misonari yang sedang mengerjakan tugas mereka di berbagai
tempat di seluruh dunia. Berdoalah agar keperluan mereka dipenuhi dan mendapat
perlindungan fizikal..

•

Doakan kekuatan dan pemulihan yang berterusan bagi mereka yang telah pulih dari
Coronavirus. Berdoalah agar dapat memperoleh kembali kekuatan dan kembali kepada
kehidupan normal.

Hari 28 – Tumpuan Doa - Khamis, 23 April 2020
Diperkuat Melalui Firman
“Sebab, firman Allah itu hidup dan berkuasa, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua
mana pun. Firman itu menusuk jauh sampai memisahkan jiwa dan roh, antara sendi dan tulang
sumsum, serta sanggup menilai pikiran dan kehendak hati kita..” Ibr. 4:12
“Oh, bahawa manusia takut akan Tuhan! Oh, mereka akan mengasihi Tuhan! Oh, para utusan
Tuhan akan merasakan beban jiwa yang binasa! Maka mereka tidak akan sekadar bercakap;
tetapi mereka akan mempunyai kekuatan Tuhan yang menghidupkan jiwa mereka, dan hati
mereka akan bersinar dengan api cinta Tuhan. Kerana lemah, mereka akan menjadi kuat;
kerana mereka akan menjadi pelaku firmanNya. Mereka akan mendengar suara Yesus:
"Sesungguhnya, aku selalu bersamamu." Yesus akan menjadi guru mereka; dan perkataan
mereka melayani dengan lebih cepat dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang bermata
dua.” Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 143

Pertanyaan Pendalaman:
Semasa anda merenungkan Ibrani 4:12, bagaimana anda melihat Firman Tuhan menusuk hati
anda sendiri? Adakah anda telah diyakinkan dengan sesuatu yang anda baca dalam Firman
Tuhan baru-baru ini? Adakah anda telah bertindak berdasarkan keyakinan anda, atau anda
telah menolak dorongan Roh Kudus? Kongsi pendapat anda dengan seseorang. Kemudian
berdoalah agar kita sebagai umat tidak hanya mendengar Firman dan mencintai Firman, tetapi
kita juga berusaha untuk hidup menurut Firman.
LAPORAN PUJIAN: Kami memuji Tuhan dalam iman untuk menjangkau jiwa yang banyak,
yang akan Dia bawa sebagai tindak balas kepada peristiwa penginjilan "Hope Awakens".
Kami memuji Tuhan atas keputusan yang telah dibuat untuk Kristus.
•

Berdoalah untuk mereka yang berada di tengah-tengah krisis COVID-19, yang sedang
berjuang sendiri, atau yang tersayang yang sedang menderita penyakit.

•

Doakan kedamaian bagi anggota gereja di seluruh dunia yang kehilangan dan takut,
atau yang merasa sendirian.

•

Doakan berjuta-juta orang yang berjuang di Timur Tengah, di negara-negara seperti
Iran, Afghanistan dan Pakistan. Berdoalah agar di tengah-tengah krisis ini, Tuhan akan
membuka banyak hati kepada kebenaran.

•

Doakan rancangan baru yang diatur untuk Sesi General Conference yang dijadualkan
semula, kini akan berlangsung pada 20-25 Mei 2021, di Indianapolis. Berdoalah agar
sesi itu dipenuhi dengan rencana-rencana rohani dan berfokus pada misi dan agar Roh
Kudus dapat dikendalikan sepenuhnya.

•

Doakan agar Hujan Akhir tercurah di gereja, agar pekerjaanNya dapat diselesaikan
sehingga kita akan pulang ke rumah.

Bacaan Tambahan mengenai Keindahan Firman
Daripada buku Education by Ellen White, Jilid 20, “Bible Teaching and Study”
“dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. ”
Pada masa anak-anak, remaja, dan dewasa, Yesus mempelajari Alkitab. Sebagai seorang
anak kecil setiap hari didoakan ibu-Nya, diajar dari hal tulisan para nabi. Pada masa remaja-Nya,
di waktu pagi-pagi buta, dan waktu senja sering Dia kedapatan menyendiri di lereng gunung atau
di tengah-tengah pepohonan hutan memanfaatkan waktu yang tenang untuk berdoa dan
belajar firman Allah. Selama penginjilan-Nya, penguasaan-Nya akan Kitab Suci membuktikan
kerajinan-Nya mempelajari buku tersebut. Dan sejak Dia mendapat pengetahuan sebagaimana
kita boleh mendapatnya, kuasa-Nya yang ajaib, baik pikiran dan rohani, adalah satu kesaksian
kepada nilai Alkitab sebagai kekayaan pendidikan.
Bapa kita yang di surga, di dalam memberikan firman-Nya tidak mengabaikan anak-anak.
Di dalam semua tulisan manusia di manakah terdapat segala sesuatu yang disesuaikan begitu
baik untuk membangunkan perhatian anak-anak, seperti cerita-cerita Alkitab?
Di dalam ceritera-ceritera sederhana ini boleh dijelaskan prinsip atau azas hukum Allah.
Demikianlah dengan ilustrasi dapat dicocokkan kepada pengertian anak-anak, orang-orangtua
dan guru-guru boleh memulainya segera untuk memenuhi amanat Allah tentang petunjuk-Nya:
“Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya
apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau
berbaring dan apabila engkau bangun.” (Ulangan 6:7).
Penggunaan bahan-bahan pelajaran, papan tulis, peta, dan gambar-gambar menjadi
penolong untuk menerangkan pelajaran-pelajaran ini dan memusatkan ingatan mereka. Orangorangtua harus senantiasa mencari metode yang terbaik. Pengajaran Alkitab haruslah menjadi
pikiran yung paling menyegarkan dan metode yang terbaik dan usaha yang sungguh-sungguh.
Di dalam hal membangkitkan dan memperkuat cinta untuk mempelajari Alkitab banyak
bergantung kepada penggunaan saat-saat kebaktian. Jam-jam kebaktian pagi dan petang
haruslah menjadi waktu yang paling manis dan berguna dari hari itu. Hendaklah diketahui bahwa
pada saat ini jangan dibiarkan pikiran yang susah dan tidak baik mengganggu, di mana orangtua
dan anak-anak berhimpun untuk bertemu dengan Yesus, dan mengundang malaikat-malaikat
suci ke dalam rumah tangga itu. Biarlah kebaktian itu singkat dan betul-betul hidup, disesuaikan
dengan keadaan dan bermacam-macam cara dari waktu ke waktu. Biarlah semua ikut di dalam
bacaan Alkitab dan belajar serta mengulangi hukum Allah. Akan menambah perhatian anakanak jika mereka kadang-kadang dibolehkan memilih bacaan itu. Tanyalah mereka dan biarkan
juga mereka bertanya. Sebutkan sesuatu yang menggambarkan artinya. Apabila kebaktian tidak
begitu lama, biarkan anak yang terkecil berdoa, dan biarkan mereka ikut menyanyi walaupun
satu ayat saja.
Membuat kebaktian yang sedemikian harus dipersiapkan lebih dulu. Dan orangtua harus
menggunakan waktu setiap hari untuk belajar Alkitab bersama anak-anak mereka. Sudah pasti
hal itu meminta usaha dan perencanaan dan pengorbanan untuk menyempurnakannya; tetapi
usaha itu akan mendatangkan hasil yang sangat besar.

Sebagai persiapan untuk mengajarkan petunjuk-Nya, Allah me-merintahkan agar
petunjuk-petunjuk disimpan di dalam hati orangorangtua. “Apa yang kuperintahkan kepadamu
pada hari ini haruslah engkau perhatikan,” kata-Nya, “haruslah engkau mengajarkannya
berulang-ulang kepada anak-anakmu....” (Ulangan 6:6, 7). Supaya anakanak kita tertarik kepada
Alkitab, haruslah kita sendiri lebih dulu tertarik akan Alkitab itu. Untuk membangunkan cinta
supaya mempelajarinya, kita harus mencintai buku itu. Anjuran kita kepada mereka seimbang
dengan pengaruh yang diberikan teladan dan roh kita.
Allah memanggil Abraham menjadi guru sabda-Nya, dipilih-Nya dia menjadi bapa bangsa
yang besar, sebab Dia lihat Abraham memimpin anak-anaknya dan seisi rumahnya di dalam
azas-azas hukum Allah. Dan pengaruh kehidupannya sendirilah yang memberikan kuasa kepada
pengajarannya. Rumah tangganya yang besar terdiri dari lebih seribu orang, banyak dari mereka
kepala keluarga, dan banyak yang baru bertobat dari kekafiran. Rumah tangga yang sedemikian
memerlukan pimpinan yang kuat. Tidak ada metode yang lemah dan ragu-ragu yang memadai.
Tentang Abraham, Allah mengatakan, “Sebab Aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya
kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya...” (Kejadian 18:19). Namun kuasanya
dinyatakan de-ngan akal budi yang demikian serta dengan kelemahlembutan sehingga dapat
menguasai hati. Kesaksian Penjaga ilahi ialah, “...Supaya tetap hidup menurut jalan yang
ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan.” (Kejadian 18:19). Dan
pengaruh Abraham diperluas sampai di luar keluarganya. Ke mana saja dia mendirikan tendanya
dia mendirikan mezbah untuk korban bakaran dan kebaktian. Apabila tenda itu dipindahkan
mezbah itu ditinggalkan; dan banyak orang pengembara Kanaan yang mengenal Tuhan dari
kehidupan Abraham hamba Allah, tinggal di tempat itu mempersembahkan korban bakaran
kepada Allah.
Yang paling berhasil zaman ini ialah pengajaran Alkitab yang senantiasa terdapat di
dalam pantulan kehidupan guru-guru. Tidak cukup hanya mengetahui yang telah dipikirkan atau
dipelajari orang lain dari hal Alkitab. Setiap orang di dalam pengadilan memberikan
pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri di hadirat Allah, dan masing-masing harus
mempelajari apakah kebenaran itu untuk dirinya sendiri. Tetapi belajar yang lebih berhasil harus
lebih dulu mengerahkan perhatian murid-murid. Terutama oleh seorang yang mengurus anakanak dan membedakan watak, latihan, dan kebiasaan berpikir, hendaknya jangan diabaikan. Di
dalam mengajarkan Alkitab kepada anak-anak akan lebih berhasil dengan mengamati
pembawaan pikiran mereka, hal-hal yang menarik perhatian dan membangunkan minat untuk
melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang hal itu. Dia yang menciptakan kita dengan bakat,
latihan, dan kebiasaan berpikir, hendaknya jangan diabaikan. Di dalam mengajarkan Alkitab
kepada anakanak akan lebih berhasil dengan mengamati pembawaan pikiran mereka, hal-hal
yang menarik perhatian dan membangunkan minat untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab
tentang hal itu. Dia yang menciptakan kita dengan bakat yang bermacam-macam telah
menganugerahkan sesuatu kepada setiap orang di dalam sabda-Nya. Sementara murid-murid
sudah melihat pelajaran Alkitab itu berguna kepada hidup mereka sendiri, ajarlah mereka
menganggapnya sebagai penasihat. Tolonglah mereka menghargai keindahannya yang ajaib itu.
Banyak buku yang tidak begitu bermutu, yang merangsang dan tidak sehat dipuji, atau paling
sedikit diizinkan untuk dipakai, karena nilai sasteranya. Mengapa kita harus mengarahkan anakanak kita meminum air yang kotor ini sedang mereka boleh mendapat kebebasan untuk mata
air firman Allah yang bersih itu? Alkitab mempunyai arti yang sempurna, kuat dan mendalam,
yang tidak habis-habisnya. Doronglah anak-anak dan orang muda mencari kekayaan pikiran dan
ungkapannya.

Sesudah hal-hal yang berharga ini menarik pikiran mereka, kuasa yang memperhalus dan
mengalahkan akan menjamah hati mereka. Mereka akan ditarik kepada Dia yang telah
menyatakan diri-Nya kepada mereka. Dan sedikit saja yang tidak rindu untuk mengetahui lebih
banyak tentang perbuatan dan jalan-Nya. Pelajar Alkitab harus diajar untuk mendekatinya di
dalam semangat seorang pelajar. Kita menyelidik halaman-halamannya bukan untuk bukti
mempertahankan pendapat kita, tetapi supaya mengetahui apa yang dikatakan Allah.
Pengetahuan yang benar dari Alkitab dapat diperoleh hanya melalui bantuan Roh yang
memberikan perkataan itu. Dan supaya men dapat pengetahuan ini kita harus hidup dengan itu.
Semua yang diperintahkan firman Allah haruslah kita turuti. Semua yang dijanjikanNya, dapat
kita tuntut. Hidup yang kita mau hidupkan ialah hidup yang disuruh melalui kuasa-Nya. Hanya
dengan bergantung kepada Alkitab itu dia dapat dipelajari dengan berhasil.
Belajar Alkitab meminta usaha yang sangat rajin dan pikiran yang tekun. Laksana pekerja
tambang menggali barang-barang berharga di dalam tanah, dengan sungguh-sungguh, dengan
gigih, begitulah mencari harta kekayaan firman Allah.
Di dalam belajar sehari-hari, ayat demi ayat, sering sangat menolong. Biarkan pelajar itu
mengambil satu ayat, dan memusatkan pikiran dalam menentukan arti yang telah dibuat Tuhan
di dalam ayat itu untuknya dan kemudian bertahan pada maksud itu sampai menjadi miliknya
sendiri. Satu bagian yang dipelajari demikian sampai artinya jelas lebih bermanfaat daripada
pembacaan fasal yang banyak dengan tidak ada maksud yang pasti di dalam pandangan, dan
tidak ada pengajaran yang pasti diperoleh.
Satu sebab utama dari ketidakrapian mental dan kelemahan moral. adalah kekurangan
konsentrasi untuk tujuan yang pantas. Kita membanggakan diri kita dalam soal penyebaran
bahan-bahan bacaan, tetapi memperbanyak buku, sekalipun buku-buku yang bagi mereka tidak
berbahaya, mungkin saja satu kejahatan yang pasti. Dengan bahanbahan cetakan yang tak
terhitung banyaknya terus menerus dikeluarkan dari percetakan, orangtua dan muda
membentuk kebiasaan mem baca dengan terburu-buru dan dangkal, dan ingatan kehilangan
kuasa pikiran yang kokoh dan teratur. Lagi pula sebagian besar dari majalah dan buku-buku
seperti katak Mesir tersebar memenuhi seluruh tempat, bukan hanya telah basi, sia-sia, dan
melumpuhkan, tetapi kotor an merendahkan. Akibatnya bukan hanya memabukkan dan
merusak pikiran, tetapi membusukkan dan membinasakan jiwa. Pikiran, hati yang malas, tak
bertujuan, jatuh menjadi mangsa kejahatan. Di dalam eadaan sakit, organisme yang tak
bernyawa itu berakar. Pikiran yang malas adalah bengkel Setan. Biarlah pikiran diarahkan
kepada anganangan yang luhur dan suci, biarlah hidup itu mempunyai tujuan yang mulia,
maksud yang mengasyikkan, dan mengurangi tempat berpijak bagi kejahatan.
Biarlah orang muda diajar mempelajari firman Allah dengan saksama. Menerimanya ke
dalam jiwa, akan membuktikan perintang jalan yang kokoh terhadap pencobaan. “Dalam hatiku
aku menyimpan janjiMu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.” “...Dengan firman yang
Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orangorang yang melakukan
kekerasan.” (Mazmur 119:11; 17:4).

Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Ayat dibandingkan dengan ayat. Pelajar harus
belajar memandang firman itu secara keseluruhan, dan melihat hubungan bagian-bagiannya.
Dia harus mendapat pengetahuan tema pusatnya yang agung, dari maksud Allah yang semula
untuk dunia ini, dari timbulnya permusuhan yang besar, dan dari pekerjaan penebusan. Dia
harus memahami sifat dari dua azas yang merebut keunggulan, dan harus belajar mengikuti
pekerjaan mereka melalui catatan sejarah dan nubuatan, kepada penyempurnaan yang besar.
Dia harus melihat bagaimana permusuhan ini masuk ke dalam setiap tingkat pengalaman
manusia; bagaimana di dalam setiap perbuatan hidup dia sendiri menyatakan alasan yang
bertentangan satu dengan yang lainnya; dan bagaimana, apakah dia mau atau tidak, dia
sekarang juga memutuskan di pihak manakah dalam pertikaian itu dia akan didapati.
Setiap bagian Alkitab diberikan dengan inspirasi Allah, dan berfaedah. Perjanjian Lama
tidak kurang dari Perjanjian Baru yang harus mendapat perhatian. Sementara mempelajari
Perjanjian Lama kita akan mendapatkan mata air hidup yang meluap ke atas, di mana pembaca
yang lalai hanya melihat suatu padang pasir. Buku Wahyu dihubungkan dengan buku Daniel,
terutama menuntut supaya kita belajar. Biarlah setiap guru yang takut akan Tuhan memikirkan
bagaimana memahaminya dengan terang dan mempersembahkan injil itu, bahwa Penebus kita
datang dengan pribadi-Nya sendiri supaya dikenal hamba-Nya, Yohanes. “Inilah wahyu Yesus
Kristus, yang dikaruniakan Allah kepada-Nya, supaya ditunjukkanNya kepada hamba-hambaNya apa yang harus segera terjadi....” (Wahyu 1:1). Tidak ada yang putus asa belajar wahyu
karena simbolsimbol yang nampaknya mistis. “Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,—yang memberikan kepada
semua orang dengan murah hati dan dengan ti-dak membangkit-bangkit...” (Yakobus 1:5).
“Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan
yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat...” (Wahyu 1:3).
Apabila cinta sejati kepada Alkitab dibangunkan, dan pelajar mulai sadar betapa luasnya
ladang itu dan betapa berharga harta bendanya itu, dia akan rindu merebut setiap kesempatan
untuk memper-kenalkan dirinya dengan firman Allah. Mempelajarinya, dengan tidak membatasi
hanya pada waktu dan tempat tertentu atau istimewa. Dan mempelajarinya secara tetap adalah
salah satu jalan atau cara memupuk cinta kepada Alkitab. Biarlah pelajar selalu membawa
Alkitabanya Kapan ada kesempatan, baca satu ayat dan renungkan. Sementara berjalan,
menunggu di stasiun kereta api, ketika menunggu seseorang, manfaatkanlah kesempatan itu
untuk memperoleh pikiran-pikiran yang berharga dari rumah perbendaharaan kebenaran.
Daya kuasa besar motif jiwa adalah iman, pengharapan, dan cinta; dan hal-hal inilah yang
dipelajari dalam Alkitab itu. Keindahan lahiriah Alkitab, keindahan imajinasi dan ungkapannya
diatur sebagaimana adanya, demi harta yang sejati itu—keindahan yang penuh kesucian Dalam
catatan tentang orang-orang yang berjalan dengan Allah, kita dapat melihat kemuliaan-Nya
selayang pandang. Di dalam Seorang itu “semuanya baik” kita melihat-Nya, yang bagi-Nya
semua keindahan dunia dan langit hanyalah bagaikan pantulan yang suram. “DanAku, apabila
Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepada-Ku.” (Yohanes 12:32).
Setelah pelajar Alkitab memandang Penebus itu, kuasa ajaib imannya, pemujaan dan cintanya
dibangunkan. Pada khayal Kristus pemandangan itu ditetapkan, dan yang melihat itu bertumbuh
menjadi serupa dengan yang dia puja. Kata-kata rasul Paulus menjadi bahasa jiwa: “Malahan
segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia
daripada semuanya.... Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan
persekutuan dalam penderitaanNya,..” (Pilipi 3:8-10).

Sumber damai surga dan kegembiraan yang dibuka di dalam jiwa melalui kata-kata
inspirasi akan menjadi sungai pengarun untuk memberkati semua yang datang di dalam
jangkauannya. Biarlah orang muda pada zaman ini, yang sedang bertumbuh dengan Alkita di
dalam tangan mereka, menjadi penerima dan saluran tenaga memberikan hidup, dan tempat
mengalirkan berkat ke dunia ini pengarun kuasa menyembuhkan dan menghibur yang jarang
kita bayangkan sungai air hidup, mata air yang “memancar sampai kepada hidup yang kekal.

