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“Sentiasa Terbuka”
By Randy Maxwell
Beberapa hari Ahad yang lalu, Suzette dan saya merasa bosan terkurung di dalam rumah
sehingga kami memutuskan untuk ke satu tempat yang bernama 'The Landing' — sebuah plaza
membeli-belah luar di Renton, Washington, tempat idi mana kami tinggal, dengan kedai,
restoran, perkhidmatan, dan banyak - pawagam.
Kedai kaca mata yang ingin saya kunjungi mempunyai papan tanda di pintu yang
mengatakan bahawa, kerana COVID-19, mereka ditutup sehingga diberitahu kelak. Tapi
iterdapat lagi kedai yang lain. Saya memandu ke kedai Ross — ditutup. Barangan Sukan Dick ditutup. Marshall — ditutup. Pasar Dunia — ditutup. Tempat letak kereta seperti sebuah bandar
berhantu. Virus yang tidak kelihatan itu menunjukkan kekuatannya untuk membuat kereta dan
pembeli hilang.
Hanya beberapa hari sebelumnya, Gabenor Jay Inslee telah mengeluarkan perintah
untuk tinggal di rumah, dan pada dasarnya menutup seluruh wilayah Washington. Oleh itu, di
bawah perintah ini saya menulis kebaktian ini. Itulah sebabnya saya menghargai pertemuan
yang Yesus hadapi dengan pencari kebenaran yang meragukan bernama Natanael.
Yesus menuju ke Galilea. Dalam perjalanan, dia meminta Filipus mengikutinya. Filipus
kemudian pergi menemui temannya, Natanael, dan memberitahunya, "Kami telah menemukan
yang ditulis oleh Musa dalam Hukum, dan tentang siapa para nabi juga menuliskan - Yesus dari
Nazaret, anak Yusuf." Yohanes 1:45
Pernyataan mengenai Nazaret mengundang reaksi yang sama pada Natanael seperti
yang berlaku hari ini mengenai penyebutan coronavirus — ia menutup semuanya. "Nazaret!
Bolehkah sesuatu yang baik datang dari sana? " Nathanael bertanya. Kita mungkin bertanya,
bolehkah sesuatu yang baik datang dari coronavirus ini? Dari ketidakselesaan dan gangguan
jarak sosial? Dari ketidakmampuan jemaat untuk berkumpul di rumah ibadat mereka? Tetapi
kadang-kadang perkara baik datang dari tempat atau pengalaman buruk.
Sebagai penghargaan Natanael, dia menjawab pelawaan Filipus untuk "datang dan
melihat" dan pergi bersamanya. Yesus melihat Natanael mendekat dan berkata, “Inilah orang
Israel yang sejati, di mana tidak ada yang kepalsuan di dalamnya.”
“Bagaimana anda mengenali saya? " Natanael bertanya. Yesus menjawab, "Aku melihat
kamu semasa kamu masih di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilmu." Yohanes 1:48
Seketika, iman membuka pikiran tertutup Nathanael dan dia mengaku, “Rabbi, kamu adalah
Anak Tuhan; anda adalah Raja Israel. " (ayat 49)

“Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Karena Aku berkata kepadamu, ‘Aku telah
melihatmu di bawah pohon ara’, maka kamu percaya? Kamu akan melihat hal-hal yang jauh
lebih besar daripada ini!" Lalu, Ia melanjutkan, "Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, kamu
akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun* melayani Anak Manusia.".”
(ayat. 50-51)
Pada pembaptisan Yesus, “surga terbuka,” dan Tuhan mengurapi dan memberkati PutraNya sendiri. (Lihat Mat. 3: 16-17.) “Di sini Kristus hampir mengatakan,‘ Di tebing sungai Yordan,
Roh turun seperti merpati ke atas-Ku. Apa yang berlaku itu adalah menyatakan bahawa saya
adalah Anak Tuhan. Sekiranya anda percaya kepada saya, iman anda akan dipercepat. Anda akan
melihat bahawa langit dibuka dan tidak akan pernah ditutup. Saya telah membukanya kepada
anda. Para malaikat Tuhan sedang naik, membawa berkat dan harapan, keberanian,
pertolongan, dan kehidupan, kepada semua manusia.’” (Kerinduan Segala Zaman, p. 142, 143)
Hallelujah! Syurga terbuka! Surga selalu terbuka, dan tidak ada apa-apa — bukan
prasangka, atau keraguan, atau COVID-19, atau perintah tinggal di rumah, atau setan, baik
ketinggian maupun kedalaman, atau apa pun dalam semua ciptaan yang dapat menutup
pintunya. (Lihat Rom 8:39.) Dan apa artinya langit terbuka? Maknanya, anda dan saya
mempunyai akses penuh dan lengkap ke semua yang ada di sana, dan "rak" sentiasa dilengkapi
dengan semua yang kita perlukan.
Apa yang tersimpan di syurga?
Semua yang kita perlukan untuk hidup dan saleh (2 Ptr. 1: 3).
Buah Roh (Gal. 5:22, 23).
Perisai Tuhan (Ef. 6: 14-17).
Melebihi janji-janji besar dan berharga (2 Ptr.1: 4).
Kelahiran baru untuk harapan kehidupan (1 Pet. 1: 3-5).
Fikiran Kristus (1 Kor. 2:16).
Setiap berkat rohani dalam Kristus (Ef. 1: 3).
Surga terbuka dan Yesus telah memberi kita kunci kerajaan (Mat. 16:19). Kuncinya adalah doa.
Para malaikat adalah agen penyampaian "Amazon" surga, memanjatkan doa kita kepada Bapa
dan turun, membawa berkat-berkat yang sangat kita perlukan - harapan, keberanian,
pertolongan, dan kehidupan kepada kita.
The Landing mungkin ditutup, permainan bola keranjang mungkin ditutup, pPermainan hoki
mungkin ditutup, restoran mungkin ditutup, bahkan gereja kita mungkin ditutup buat
sementara waktu, tetapi Surga selalu terbuka. Jadi jangan takut. Yesus berkata, "Jika kamu
meminta apa pun kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya.
" Yohanes 14:14. Oleh itu, "Bukalah mulutmu lebar-lebar, dan Aku akan mengisinya" Maz. 81:10
Coronavirus ini tidak dapat menghentikan Tuhan. Berdoalah seperti sebelumnya, kerana Syurga
sentiasa terbuka.
Randy Maxwell adalah seorang Pastor Di Gereja Seventh-day Adventist Renton di Renton,
Washington, dia tinggal berama dengan isterinya, Suzette. Pastor Randy adalah penulis buku “If
My People Pray” dan “Bootcamp for the Last Days.”

SOALAN HATI: Adakah rak rohani anda menjadi sedikit kosong di beberapa kawasan kerana
kesibukan dan tergesa-gesa dalam kehidupan dalam beberapa tahun terakhir? Mungkin ada
beberapa bekalan dan rahmat surgawi yang perlu anda simpan? Selain itu, jika anda dapat
meminta hadiah rohani, kemenangan di mana-mana bidang tertentu, atau untuk berkat rohani
yang lain, apa yang akan anda minta? Fikirkan soalan-soalan ini selama beberapa minit.
CABARAN HATI AKTIF: Mengapa anda tidak meluangkan masa untuk menuliskan perkaraperkara yang anda rasa perlukan minggu ini — kemudian cari janji-janji Alkitab yang spesifik di
mana Tuhan memberitahu kita bahawa Dia akan memenuhi keperluan khusus itu. Sama ada
wang untuk membayar bil, atau kekuatan di daerah di mana anda lemah secara rohani, mulailah
secara aktif menuntut janji-janji Tuhan ketika anda berdoa.
“Anda tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk mendapatkan kebijaksanaan, kerana Tuhan kita
itu dekat. Bukan kemampuan yang anda miliki yang akan memberi anda kejayaan. Tuhan
melakukannya untuk kita. Kita perlu mempunyai keyakinan yang lebih sedikit terhadap apa
yang dapat dilakukan oleh manusia dan jauh lebih yakin pada apa yang Tuhan dapat lakukan
untuk setiap jiwa yang percaya. Dia rindu agar kamu menjangkau Dia dengan iman. Dia rindu
agar kamu mengharapkan perkara-perkara hebat dari-Nya.”
(Christ Object Lessons, p. 146)
Pembacaan Pendalaman: Cadangan pembacaan tambahan untuk minggu ini
• Ellen White, Steps to Christ, chapter 11, “The Privilege of Prayer” - Attached
• Randy Maxwell, Boot Camp for the Last Days

Hari 29 – Tumpuan Doa – Jumaat, 24 April 2020
LAPORAN PUJIAN! Jabatan Belia Bahagian Euro-Asia di Moscow, Rusia, mengadakan Doa
maraton di seluruh pelusuk bagi golongan muda mudi melalui program Zoom baru-baru ini.
Peserta terhubung dari seluruh tempat, memusatkan perhatian pada kuasa Tuhan, jagaanNya, dan doa. Tuhan Memberkati!!
•

Berdoalah agar Belia kita di seluruh dunia terus mencari cara untuk bersatu dalam doa,
dan mempelajari Alkitab. Berdoalah agar pengalaman yang mereka peroleh sekarang
dengan Yesus kerana krisis ini akan berkekalan.

•

Doakan ibu bapa yang berjuang untuk mengajar atau membantu memantau
pendidikan dalam talian bagi anak-anak mereka semasa wabak ini. Doakan
kebijaksanaan dan keberanian untuk ibu bapa!

•

Berdoalah untuk pelajar-pelajar tamatan sekolah menengah dan kolej yang mana pada
ketika ini akan kehilangan acara penamatan yang biasanya dilakukan. Doakan
keberanian untuk mereka, dan tentukan rancangan apa yang harus mereka buat untuk
masa masa mendatang.

•

Berdoalah untuk kesihatan, kekuatan, dan inspirasi bagi para Pengarah Jabatan Belia,
Pendidik, guru, dan lain-lain yang bekerja untuk memberi inspirasi dan mendorong para
belia kita semasa krisis inis.

•

• Doakan kempen penginjilan dalam talian "It Is Written" yang baru saja dimulakan.
Terdapat banyak halangan dan kita tahu bahawa kejahatan juga bekerja lebih masa
untuk mencegah program ini terus maju. Teruslah berdoa agar siri yang sangat penting
ini dapat dilaksanakan. (untuk mengetahui lebih lanjut:
https://www.discoverhopeawakens.com).

Hari 30 – Tumpuan Doa – Sabat, 25 April 2020
Berdoa Mengikut Kehendak Tuhan
“Dan, inilah keyakinan yang kita miliki di hadapan Dia, yaitu jika kita meminta apa pun yang
sesuai dengan kehendak-Nya, Ia mendengar kita..” 1 Yoh 5:14
“Dalam doa iman adanya Keilahian; ini adalah sains yang mesti difahami oleh setiap orang
yang akan berjaya dalam pekerjaannya. Kristus berkata, ‘Sebab itu, Aku berkata kepadamu,
apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal
itu akan diberikan kepadamu..’ Mak 11:24. Dia menjelaskan bahawa permintaan kita harus
sesuai dengan kehendak Tuhan; kita mesti meminta perkara-perkara yang telah Dia janjikan,
dan apa sahaja yang kita terima mesti digunakan dalam melakukan kehendak-Nya. Syaratnya
dipenuhi, janji itu jelas ... Kita tidak perlu mencari bukti berkat dari luar. Pemberian itu ada
dalam janji, dan kita mungkin akan terus berusaha dengan yakin bahawa apa yang telah
dijanjikan Tuhan dapat Dia laksanakan, dan bahawa pemberian itu, yang sudah kita miliki, akan
terwujud ketika kita sangat memerlukannya.” Education, p. 258

Pertanyaan Hati:
Pernahkah anda berdoa untuk sesuatu yang anda tahu bukan kehendak Tuhan, tetapi anda
sangat menginginkannya, anda tetap berdoa? Selalunya pandangan belakang lebih baik
daripada pandangan jauh. Mengapa anda tidak meluangkan masa sebentar hari ini untuk
menoleh ke belakang dan bersyukur kepada Tuhan atas doa-doa keinginan kita agar Dia tidak
menjawabnya, kerana sekarang anda melihatnya tidak sesuai dengan kepentingan anda.
LAPORAN PUJIAN: Walaupun kita kehilangan orang yang kita sayangi akibat daripada COVID19, ada orang lain yang telah kita doakan dengan sungguh-sungguh untuk hidupnya yang
mana telah Allah selamatkan. Mari memuji Dia untuk perkara di mana Dia telah
memberikan. Dan mari kita terus berpegang pada "Harapan Berkat" kerana kita
mempercayai Dia dengan kehilangan yang tidak dapat kita fahami,
•

Berdoalah untuk mereka yang berada di kawasan Chattanooga Tennessee di Amerika
Syarikat yang baru-baru ini mengalami sejumlah taufan yang mengerikan. Banyak yang
kehilangan rumah dan beberapa kehilangan nyawa, dana pada ketika wabak COVID-19
ini, mereka berjuang untuk mengatur kehidupan yang telah hancur.

•

Berdoalah untuk mereka di negara-negara miskin yang tidak dapat bekerja. Berdoalah
untuk menyediakan makanan dan keperluan yang diperlukan untuk anggota gereja di
tempat ini.

Terus berdoa untuk pegawai kesihatan di barisan depan yang terus memerangi wabak
ini. Doakan keselamatan kesihatan mereka dari COVID-19, dan keselamatan emosi
mereka ketika mereka menangani tekanan dan bebanan wabak ini.
•

Terus berdoa untuk semua organisasi, dan perniagaan kecil yang menderita dari
kewangan akibat dari perintah kawalan pergerakan. Doakan rezeki dan kebijaksanaan
bagaimana untuk terus maju.
Berdoalah agar ada kebijaksanaan bagi para pemimpin kerajaan agar mereka tahu
bagaimana dan bila untuk agar perusahaan dapat dijalankan semula agar ekonomi
dapat di jana semula.

Hari 31 – Tumpuan Doa – Ahad, 26 April 2020
Berdoa dan Perhatikan Syurga Bekerja
“Namun, aku memanggil Allah, dan TUHAN akan menyelamatkan aku. Di waktu malam, pagi
dan siang hari, aku menyatakan keluhan dan rintihanku, lalu Ia mendengar suaraku,Ia
menebusku dalam damai dari serangan terhadap aku, sebab banyak orang melawan aku. Allah
akan mendengar dan menjawab mereka, — Ia yang diam sejak dahulu. Sela karena mereka
tidak berubah dan tidak takut akan Alla.” Ps. 55:16-18
“Doa adalah cara kejayaan yang dirahmati oleh syurga. Rayuan, petisyen, permohonan, antara
manusia dan manusia, menggerakkan lelaki dan berperanan dalam mengawal urusan negara.
Tetapi berdoalah agar surga bertindak… Doa, iman, keyakinan kepada Tuhan, membawa
kekuatan ilahi yang menetapkan perhitungan manusia pada nilai sebenarnya — tidak ada apaapa… Dia yang menempatkan dirinya di mana Tuhan dapat menerangkannya, maju,
sebagaimana adanya, dari ketidakjelasan sebahagian dari fajar hingga cahaya penuh pada hari
siang.” In Heavenly Places, p. 75

Pertanyaan Hati:
Apakah perkara yang paling mustahil yang anda doakan agar Tuhan lakukan? Adakah untuk
mewujudkan perdamaian antara anda dan orang yang anda sayangi? Adakah untuk
mengembalikan perkahwinan yang terputus, atau anak anda kembali kepada Iman? Tuliskan
beberapa doa mustahil di hati anda hari ini, dan kemudian di samping doa-doa itu, tuliskan
janji-janji khusus dari Firman Tuhan. Mulakan dengan menunaikan janji berikut: Mark 10:27,
Luk 18:27, 1 Yoh 5:14
Laporan Pujian: Kami memuji Tuhan bahawa Tuhan telah menggunakan pandemik COVID-19
ini untuk mewujudkan perdamaian antara banyak orang, dan kita tahu Tuhan sangat ingin
melakukan keajaiban penyembuhan yang sama untuk banyak kesembuhan lagi.

•

Berdoa untuk anggota gereja kita di berbagai negara di Afrika, pulau-pulau di
Caribbean, dan negara-negara Amerika tengah dan selatan ketika mereka memerangi
pendemik Coronavirus ini.

•

Doakan mereka yang berada di gereja dan komuniti anda sendiri yang dilanda krisis
kewangan. Doakan agar keperluan mereka dapat dipenuhi.

•

Berdoalah agar hati yang memberi dapat berkongsi sekiranya anda menjadi orang yang
mempunyai sumber tambahan. Berdoalah agar kita sebagai keluarga di gereja dapat
berdiri bersama-sama dengan saudara dan saudari yang memerlukan.

•

Berdoalah agar Tuhan menyentuh hati kita lebih dalam masa kita berbakti bersamaNya, bukan hanya untuk mendapatkan pertolongan dan berkat, tetapi keinginan
terbesar kita adalah untuk benar-benar mengenal Dia.

•

Doakan agar para anggota gereja di seluruh dunia memanfaatkan masa ini untuk
berkongsi sumber rohani dengan bersemangat, siri "Hope Awakens" It Is Written, atau
makanan rohani yang lain dengan jiran dan rakan yang memerlukan.

Hari 32 – Tumpuan Doa – Isnin, 27 April 2020
Berdoa untuk JanjiNya
“Kuasa-Nya yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berkenaan
dengan hidup dan kesalehan, melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita
menuju kepada kemuliaan dan kebaikan-Nya. Melaluinya, Ia telah menganugerahkan kepada
kita janji-janji-Nya yang amat besar dan berharga supaya dengan janji-janji tersebut kamu
dapat ikut ambil bagian dalam keilahian-Nya, dan terhindar dari kerusakan yang terjadi di
dunia, yang disebabkan oleh berbagai hawa nafsu..”
2 Pet. 1:3-4
“Setiap janji dalam Firman Tuhan adalah untuk kita. Dalam doa anda, sampaikan janji ikrar
Yehweh dan dengan iman menuntut janji-janji-Nya. Firman-Nya adalah jaminan bahawa jika
anda bertanya dengan iman, anda akan menerima semua berkat rohani. Terus bertanya, dan
anda akan menerima sangat banyak daripada semua yang anda minta atau fikirkan. Didiklah
diri untuk memiliki keyakinan yang tidak terbatas kepada Tuhan. Hantarkan semua
perhatianmu kepada-Nya. Tunggu Dia dengan sabar, dan Dia akan mewujudkannya.”
In Heavenly Places, p. 71

Pertanyaan Hati:
Apa artinya memiliki kepercayaan yang tidak terbatas kepada Tuhan dan Firman-Nya?
Sekiranya setiap janji di dalam Firman itu benar-benar bagi kita, seperti yang diberitahu
kepada kita, mengapa kita masih sering enggan menerima Tuhan di dalam Firman-Nya?
Apakah beberapa cara untuk mengubah doa kita dengan keraguan menjadi doa iman orang
percaya? (lihatlah Yoh 6:37, Ibrani. 11:6, and Rom. 10:17)

LAPORAN PUJIAN: Kita memuji Tuhan kerana menyelesaikan masalah teknikal program
HOPE AWAKENS dan It Is Written. Kami terus mendoakan ketentuan dan perlindungan
Tuhan atas program ini.
•

Berdoalah untuk mereka yang sedang mendengar dan menonton program "Hope
Awakens" dan It Is Written. Doakan agar hati dan kehidupan akan diubah selamanya.

•

Doakan mereka yang berjuang memerangi COVID-19. Berdoalah agar Tuhan memberi
mereka nafas penyembuhan secara fizikal dan rohani.

•

Berdoalah untuk semua pekerja barisan hadapan dan barangan keperluan, dari
kakitangan perubatan hingga pekerja kedai runcit, dan perkhidmatan penghantaran.
Berdoalah agar tangan pelindung Tuhan menaungi mereka ketika mereka melayani
orang lain dan terus membuka perniagaan penting kita.

•

Berdoalah untuk orang tua yang terkurung di rumah jagaan di mana keluarga tidak
dapat berkunjung. Ada yang tidak memahami mengapa perkara ini berlaku. Doakan
semoga rahmat Allah sentiasa ada bersama mereka.

•

Berdoalah untuk mereka yang bergelut dengan kegelisahan, ketakutan, dan terutama
bagi mereka yang tinggal sendirian. Sekiranya anda mengenali seseorang yang
memenuhi keperluan seperti yang diyatakan, doakan agar ada cara untuk
menghubungi dan menjangkau mereka - dengan cara yang selamat dan sesuai secara
sosial.

Hari 32 – Tumpuan Doa – Selasa, 28 April 2020
Doakan Kelepasan
“Aku mencari TUHAN, lalu Ia menjawabku, dan melepaskan aku dari semua ketakutanku.
Orang-orang yang memandang kepada-Nya bersinar, dan wajah mereka tidak merasa
malu.Orang yang tertindas ini memanggil, dan TUHAN mendengarnya; lalu menyelamatkannya
dari semua penderitaannya.Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling orang-orang yang takut
kepada-Nya, dan melepaskan mereka..” Maz. 34:4-7
“Iman kita tidak bertumbuh. Kita menghadkan Yang Suci daripada Bangsa Israel. Kita harus
bersyukur kepada Tuhan kerana menggunakan kita sebagai satu daripada alat-alat-Nya.
Untuk setiap doa yang sungguh-sungguh harus dengan iman dalam apajua keperluan, jawapan
akan diberikan. Tetapi mungkin ia tidak datang seperti yang kita harapkan; tetapi jawapan
pasti datang — tidak mungkin seperti yang kita kehendaki, tetapi pada masa yang sangat kita
perlukan.” Gospel Workers, p. 92

Persoalan Hati:

Mungkin semasa anda melihat-lihat lingkaran sosial anda, anda melihat beberapa orang yang
benar-benar berjuang dalam kepercayaan mereka. Mengapa anda tidak memikirkan beberapa
kaedah praktikal untuk berkongsi kepercayaan dengan saudara atau saudari yang
memerlukan. Mungkin berkongsi buku yang baik (atau mengesyorkan buku yang baik) yang
membina iman sperti “A Thousand Shall Fall” atau“One Miracle after Another.” Apabila kita
melihat bagaimana Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan orang lain, kita dapat
memiliki keyakinan untuk kehidupan kita sendiri hari ini. Atau mungkin tulislah pada sekeping
kad dengan beberapa janji Alkitab dan memberikannya kepada orang yang memerlukan.
Sekiranya anda tidak pasti siapa yang harus dihubungi, tanyakan kepada Tuhan dan Dia akan
menunjukkan kepada anda!

LAPORAN PUJIAN: Di Filipina, akibat daripada wabak ini, ratusan orang-orang muda berdoa
bersama setiap hari melalui program Zoom, dan banyak kekecewaan dan mencari Yesus.
Kami hanya memuji Tuhan kerana semangat doa tumbuh di mana-mana. Banyak yang
bersungguh-sungguh mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang Firman Tuhan juga.
•

Doakan pendeta di Daerah anda. Berdoalah agar Tuhan memeliharanya, melindungiNya, dan yang paling penting, meuncuhari Dia dengan pencurahan Roh Kudus yang
lebih banyak lagi.

•

Doakan kepimpinan, pentadbir, pengarah jabatan dan kakitangan gereja di General
Conference. Berdoalah agar Tuhan memberi mereka kebijaksanaan ketika mereka
berusaha memimpin dan mempromosikan misi gereja sepanjang krisis ini.

•

Berdoa khas untuk Ted Wilson, Presiden General Conference, GT. Ng, setiausaha, dan
Juan Prestol, Bendahari. Berdoalah untuk kebijaksanaan khusus bagi mereka,
perlindungan untuk keluarga mereka, dan berkat Roh Kudus ketika mereka memimpin
kita melalui krisis ini.

•

Berdoalah agar Tuhan memimpin masa depan gereja kita. Berdoalah agar kita tidak
menyia-nyiakan kesempatan ini untuk berkongsi kasih Yesus dan kebenaran indah
Wahyu 14 dan 18, dengan dunia yang memerlukan.

•

Berdoalah dengan sungguh-sungguh agar Hujan Akhir akan datang seperti yang
dijanjikan Tuhan, sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan dan kita dapat pulang.
Ketika ini bukanlah masa kehidupana biasa. Inilah masanya untuk menyelesaikan kerja
dan bersiap untuk bertemu dengan Yesus.

Hari 34 - Fokus Doa - Rabu, 29 April 2020
Berdoalah selalu dalam Kerendahan hati!
“Demikianlah TUHAN adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat
perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu,
sebab tidak Kautinggalkan orang yang mencari Engkau, ya TUHAN. Bermazmurlah bagi
TUHAN, yang bersemayam di Sion, beritankanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa,
sebab Dia, yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas; teriak
mereka tidaklah dilupakan-Nya. " Maz. 9: 9-12
"Doa yang sungguh-sungguh yang diucapkan dari hati yang sopan oleh orang yang ingin
melakukan kehendak Tuan lebih bernilai di sisi Tuhan daripada kepetahan berbicara. Ejen
manusia mungkin tidak bersuara di dewan perundangan, dia mungkin tidak diizinkan untuk
berunding di senat atau memilih di parlimen, namun dia memiliki akses kepada Tuhan. Raja raja bersikap rendah hati untuk mendengarkan doa yang datang dari hati yang rendah hati dan
menyesal. Tuhan mendengar setiap doa yang dipanjatkan dengan dupa iman. Anak Allah yang
paling lemah dapat memberikan pengaruh selaras dengan dewan syurga.” Agar Saya Mengenal
Dia, hlm. 270

Soalan Hati:
Seperti yang dikatakan oleh seorang pengarang, "Kesombongan tidak mendengar. Ia sudah
tahu. " Adakah terdapat cara yang mungkin anda membiarkan kebanggaan mempengaruhi
kemahiran mendengar anda? Adakah ada cara yang mungkin anda membiarkan kebanggaan
menguasai lidah anda, atau bahkan mendoakan doa anda? Sekiranya demikian, berdoalah agar
Tuhan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk meminta pengampunan dari mereka yang
mungkin telah melukai cara anda bercakap dan hidup yang sombong. Ini sukar, tetapi jika
Tuhan mahu mendengar doa kita, kita harus membuang rasa bangga, baik antara kita sendiri
dan terutama terhadap Dia.
(Lihat Yakobus 4:10, Yes. 57:15)
LAPORAN PUJIAN: Kami memuji Tuhan bahawa Dia menguasai dunia ini dan Dia masih
duduk di atas taktha. Walaupun hidup nampaknya tidak terkawal sekarang bagi kebanyakan
kita, kita dapat beristirahat dengan aman dari senjata abadi yang berjanji bahawa Dia tidak
akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Ingatlah, Dia melihat pandemik
COVID19 ini sebelum ia datang ke dunia kita, dan tidak boleh menyentuh kita kecuali Dia
mengizinkannya. Oleh itu, jika kita bergelut dengan penyakit, kerugian kewangan, atau
cobaan dan penderitaan lain - mari memuji Tuhan bahawa Dia masih berada di takhta dan
apa yang dimaksudkan oleh musuh untuk kejahatan, Dia dapat mengubahnya menjadi baik.
• Berdoa bagi mereka yang tidak mempunyai suara untuk memperjuangkan diri mereka sendiri
atau mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan semasa krisis ini.
• Berdoalah untuk anak-anak, orang tua, golongan lemah, dan ibu tunggal yang berjuang untuk
bertahan hidup.

• Berdoalah untuk penduduk pelarian yang berkemah di seluruh Eropah, Yunani, dan negaranegara lain di seluruh dunia. Berdoalah agar keperluan mereka, kesihatan, dan hak mereka
sebagai manusia dijunjung tinggi.
• Terus berdoa untuk banyak misionaris yang berusaha di tempat bertugas mereka di berbagai
tempat di seluruh dunia. Berdoalah untuk keperluan fizikal dan keselamatan mereka.
• Berdoalah untuk kekuatan dan pemulihan yang berterusan bagi mereka yang telah pulih dari
Coronavirus. Doakan penyembuhan paru-paru, dan kekuatan untuk kembali ke kehidupan
normal.

Hari 35 - Fokus Doa - Khamis, 30 April 2020
Doakan Rahmat-Nya
"Tetapi jawab Tuhan kepadaku: “Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam
kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna.” Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas
kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di
dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan
kesesakan oleh kerana Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. " 2 Kor. 12: 9-10
“Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar bagi mereka yang percaya kepada-Nya. Sebab
mengapa orang-orang yang dianugerahkan-Nya tidak memiliki kekuatan yang lebih besar
adalah mereka sangat mempercayai kebijaksanaan mereka sendiri, dan tidak memberi Tuhan
kesempatan untuk mengungkapkan kuasa-Nya bagi mereka. Dia akan menolong anak-anakNya yang beriman dalam setiap keadaan darurat jika mereka akan menaruh kepercayaan
sepenuhnya kepada-Nya dan taat kepada-Nya. Patriarki dan Nabi, hlm. 493

Soalan Hati:
Semasa anda merenungkan Ibrani 4:12, bagaimana anda melihat Firman Tuhan menusuk hati
anda sendiri? Adakah anda telah disabitkan 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 atas banyak video, khotbah, seminar kesihatan, dan
sumber-sumber lain yang telah dikongsi oleh umat Tuhan dalam beberapa minggu terakhir
ini. Sumber-sumber yang diilhami oleh Roh Kudus yang indah ini berkat-berkat harfiah. Di
tengah-tengah krisis umat Tuhan bersinar untuk kemuliaan-Nya.
• Berdoalah agar Tuhan menghormati janji Mazmur 91: 7, bahawa "seribu orang akan jatuh di
pihak kita tetapi tidak akan menimpa kita."
• Berdoalah untuk jabatan Adventist Chaplaincy kami kerana mereka berusaha untuk
menghibur dan mengangkat mereka yang berjuang dan memerlukan.

• Berdoalah untuk mereka di seluruh Timur Tengah dan Asia yang dianiaya kerana
kepercayaan mereka. Berdoalah agar mereka tetap kuat, dan menunjukkan kasih Yesus kepada
penganiaya mereka.
• Terus berdoa agar rancangan baru diatur untuk Sesi General Conference yang dijadualkan
semula yang kini akan berlangsung 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.
• Berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk Hujan Terakhir yang mengalir di gereja, agar
pesan keselamatan dapat sampai ke pelosok bumi, dan Yesus dapat kembali.

Bacaan Tambahan
Dari buku Steps to Christ oleh Ellen White, bab 11, "Keistimewaan Doa"
Melalui alam dan wahyu, melalui pemeliharaan-Nya, dan oleh pengaruh Roh-Nya, Tuhan
berbicara kepada kita. Tetapi ini tidak mencukupi; kita juga perlu mencurahkan hati kita
kepadaNya. Untuk memiliki kehidupan dan tenaga rohani, kita mesti mempunyai hubungan
yang sebenarnya dengan Bapa surgawi kita. Fikiran kita mungkin tertuju kepada Dia; kita boleh
merenungkan karya-karya-Nya, rahmat-Nya, berkat-berkat-Nya; tetapi ini tidak, dalam
pengertian sepenuhnya, berkomunikasi denganNya. Untuk berkomunikasi dengan Tuhan, kita
mesti mempunyai sesuatu untuk dikatakan kepada-Nya mengenai kehidupan kita yang
sebenarnya. {SC 93.1}
Doa adalah pembuka hati kepada Tuhan sepertimana kepada rakan. Bukan keperluan untuk
memberitahukan kepada Tuhan siapakah kita, tetapi untuk membolehkan kita menerima-Nya.
Doa tidak menurunkan Tuhan kepada kita, tetapi membawa kita kepadaNya. {SC 93.2}
Ketika Yesus berada di bumi, Dia mengajar murid-murid-Nya cara berdoa. Dia mengarahkan
mereka untuk menyajikan keperluan sehari-hari mereka di hadapan Tuhan, dan memberikan
semua perhatian kepada-Nya. Dan jaminan yang Dia berikan kepada mereka bahawa
permohonan mereka harus didengar, adalah jaminan juga kepada kita. {SC 93.3}
Yesus sendiri, semasa Dia tinggal di antara manusia, sering berdoa. Juruselamat kita mengenal
diri-Nya dengan keperluan dan kelemahan kita, di mana Dia menjadi pengganti, pemohon,
meminta dari Bapa-Nya bekalan kekuatan baru, agar Dia datang bersiap untuk tugas dan
cobaan. Dia adalah teladan kita dalam semua perkara. Dia adalah saudara dalam kelemahan
kita, "dalam semua hal tergoda seperti kita;" tetapi sebagai orang yang tidak berdosa, sifatNya tersingkir dari kejahatan; Dia mengharungi perjuangan dan siksaan jiwa di dunia yang
penuh dosa. Kemanusiaannya menjadikan doa sebagai keperluan dan hak istimewa. Dia
mendapat keselesaan dan kegembiraan dalam hubungan dengan Bapa-Nya. Dan jika
Juruselamat manusia, Putra Tuhan, merasakan perlunya doa, apatah lagi manusia yang lemah
dan berdosa merasakan perlunya doa yang kuat dan berterusan. {SC 93.4}
Bapa surgawi kita menunggu untuk mengurniakan kepada kita kepenuhan berkat-Nya.
Merupakan hak istimewa kami untuk minum sebahagian besarnya di mata air kasih tanpa
batas. Sungguh menghairankan bahawa kita berdoa dengn sangat sedikit! Tuhan sudah
bersedia dan mau mendengar doa tulus anak-anak-Nya yang paling rendah hati, namun ada
banyak keengganan kita untuk menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Apa yang dapat
difikirkan oleh malaikat-malaikat surga tentang manusia yang tidak berdaya, yang mengalami
godaan, ketika hati Tuhan kasih yang tidak terhingga merindukan mereka, siap memberi
mereka lebih banyak daripada yang mereka minta atau fikirkan, namun mereka berdoa begitu
sedikit dan memiliki sedikit iman? Para malaikat suka tunduk di hadapan Tuhan; mereka suka
berada di dekatNya. Mereka menganggap persekutuan dengan Tuhan sebagai kegembiraan
tertinggi; namun anak-anak di bumi, yang sangat memerlukan pertolongan yang hanya dapat
diberikan oleh Tuhan, kelihatan puas berjalan tanpa cahaya Roh-Nya, berrtemankan
kehadiran-Nya. {SC 94.1}
Kegelapan yang jahat menyelimuti mereka yang lalai untuk berdoa. Godaan musuh yang
dibisikkan membujuk mereka untuk melakukan dosa; dan itu semua kerana mereka tidak
menggunakan hak istimewa yang telah Tuhan berikan kepada mereka dalam pelantikan doa

ilahi. Mengapa para putra dan putri Tuhan enggan berdoa, ketika doa adalah kunci di dalam
iman untuk membuka gudang surga, di mana harta kekayaan Mahakuasa tanpa batas? Tanpa
doa yang tidak henti-henti dan rajin memerhatikan kita berada dalam bahaya pertumbuhan
ketidakpeduliaan dan menyimpang dari jalan yang benar. Musuh terus berusaha untuk
menghalangi jalan menuju tempat duduk rahmat, agar kita tidak dengan doa dan iman yang
bersungguh-sungguh memperoleh rahmat dan kekuatan untuk melawan godaan. {SC 94.2}
Terdapat syarat-syarat tertentu yang boleh kita harapkan agar Tuhan mendengar dan
menjawab doa kita. Salah satu yang pertama adalah bahawa kita merasa memerlukan
pertolongan daripada-Nya. Dia telah berjanji, "Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang
haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering." Yesaya 44: 3. Mereka yang lapar dan haus
akan kebenaran, yang lama menginginkan Tuhan, mungkin yakin bahawa mereka akan
dipenuhi. Hati mesti terbuka untuk pengaruh Roh, atau berkat Tuhan tidak dapat diterima. {SC
95.1}
Keperluan besar kami adalah hujah dan memohon dengan senang hati bagi pihak kami. Tetapi
Tuhan harus dicari untuk melakukan perkara-perkara ini untuk kita. Dia berkata, "Mintalah,
dan itu akan diberikan kepadamu." Dan "Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi
yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak menaruniakan segala
sesuatu kepada kita Bersama-sama dengan Dia?" Matius 7: 7; Roma 8:32. {SC 95.2}
Sekiranya kita menganggap kejahatan di dalam hati kita, jika kita berpegang pada dosa yang
diketahui, Tuhan tidak akan mendengar kita; tetapi doa orang yang bertaubat, jiwa yang
menyesali selalu diterima. Apabila semua kesalahan yang diketahui diperbetulkan, kita
mungkin percaya bahawa Tuhan akan menjawab permohonan kita. Kebajikan kita sendiri tidak
akan memuji kita atas nikmat Tuhan; inilah kelayakan Yesus yang akan menyelamatkan kita,
darah-Nya yang akan membersihkan kita; namun kita mempunyai pekerjaan yang harus
dilakukan dalam mematuhi syarat penerimaan. {SC 95.3}
Unsur lain dari doa yang berlaku ialah iman. "Dia yang datang kepada Tuhan mesti percaya
bahawa Dia ada, dan Dia adalah pahala dari mereka yang rajin mencari-Nya." Ibrani 11: 6.
Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Apa yang kamu inginkan, ketika kamu berdoa,
percayalah bahawa kamu menerimanya, dan kamu akan memilikinya." Markus 11:24. Adakah
kita menerima Dia melalui firman-Nya? {SC 96.1}
Jaminannya luas dan tidak terbatas, dan Dia yang setia telah berjanji. Apabila kita tidak
menerima perkara-perkara yang kita minta, pada waktu kita meminta, kita masih harus
percaya bahawa Tuhan mendengar dan Dia akan menjawab doa kita. Kita sangat keliru dan
berpandangan dekat sehingga kadang-kadang kita meminta perkara-perkara yang tidak akan
menjadi berkat bagi kita, dan Bapa surgawi kita yang maha kasih menjawab doa kita dengan
memberikan kita yang akan menjadi kebaikan tertinggi kita - apa yang kita sendiri inginkan jika
dengan penglihatan tercerahkan ilahi kita dapat melihat semua perkara sebagaimana adanya.
Apabila doa kita nampaknya tidak dijawab, kita harus berpegang pada janji; kerana masa
menjawab pasti akan datang, dan kita akan mendapat berkat yang sangat kita perlukan. Tetapi
untuk mendakwa bahawa doa akan selalu dijawab dengan cara yang sama dan untuk perkara
tertentu yang kita inginkan, adalah anggapan. Tuhan terlalu bijak untuk melakukan kesalahan,
dan terlalu baik untuk menahan sesuatu yang baik dari mereka yang berjalan dengan tegak.
Oleh itu, jangan takut untuk mempercayai-Nya, walaupun anda tidak melihat jawapan

langsung dari doa-doa anda. Bergantung pada janji-Nya yang pasti, "Mintalah, dan itu akan
diberikan kepadamu." {SC 96.2}
Sekiranya kita mengambil nasihat dengan keraguan dan ketakutan kita, atau berusaha
menyelesaikan semua yang tidak dapat kita lihat dengan jelas, sebelum kita memiliki iman,
kebingungan hanya akan bertambah dan mendalam. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan,
merasa tidak berdaya dan bergantung, seperti kita sebenarnya, dan dengan kepercayaan yang
rendah hati, percaya akan menyatakan keinginan kita kepada-Nya yang pengetahuannya tidak
terbatas, yang melihat segala sesuatu dalam penciptaan, dan yang mengatur segala sesuatu
dengan kehendak dan firman-Nya, Dia dapat dan akan memenuhi tangisan kita, dan akan
membiarkan cahaya menyinari hati kita. Melalui doa yang tulus kita dihubungkan dengan
minda yang tidak terbatas. Kita mungkin tidak memiliki bukti yang luar biasa pada waktu itu
bahawa wajah Penebus kita membungkuk kepada kita dalam kasih sayang dan cinta, tetapi ini
benar. Kita mungkin tidak merasakan sentuhan-Nya yang kelihatan, tetapi tangan-Nya ada di
atas kita dalam kasih dan kelembutan yang mengasihani. {SC 96.3}
Ketika kita datang untuk meminta belas kasihan dan berkat dari Tuhan kita harus memiliki
semangat cinta dan pengampunan di dalam hati kita sendiri. Bagaimana kita boleh berdoa,
“Maafkan hutang-hutang kami, seperti kami memaafkan penghutang kami,” dan tetap
memupuk semangat yang tidak memaafkan? Matius 6:12. Sekiranya kita mengharapkan doa
kita sendiri didengar, kita mesti memaafkan orang lain dengan cara yang sama dan pada tahap
yang sama seperti kita berharap dapat dimaafkan. {SC 97.1}
Ketekunan dalam doa telah menjadi syarat untuk menerima. Kita mesti berdoa selalu
sekiranya kita mahu bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Kita harus "segera berdoa,"
untuk "terus berdoa, dan memperhatikannya dengan ucapan syukur." Roma 12:12; Kolose 4:
2. Petrus menasihati orang-orang percaya untuk "sadar, dan memperhatikan doa." 1 Petrus 4:
7. Paulus mengarahkan, "tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam
doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Filipi 4: 6. "Tetapi kamu yang dikasihi," kata
Yudas, "berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil
menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal." Yudas 20, 21. Doa yang
tidak henti-hentinya adalah penyatuan jiwa yang tidak putus dengan Tuhan, sehingga
kehidupan dari Tuhan mengalir ke dalam hidup kita; dan dari kehidupan kita, kesucian dan
kekudusan kembali kepada Tuhan. {SC 97.2}
Terdapat keperluan untuk ketekunan dalam doa; jangan ada yang menghalang anda.
Berusahalah untuk terus membuka hubungan antara Yesus dan jiwa anda sendiri. Carilah
setiap peluang untuk pergi ke mana doa tidak akan didoakan. Mereka yang benar-benar
mencari persekutuan dengan Tuhan akan dilihat dalam perjumpaan doa, setia melakukan
tugas mereka dan bersungguh-sungguh dan ingin mendapatkan semua faedah yang mereka
dapat. Mereka akan meningkatkan setiap peluang meletakkan diri mereka di mana mereka
dapat menerima sinar cahaya dari surga. {SC 98.1}
Kita harus berdoa dalam lingkungan keluarga, dan yang terpenting, kita tidak boleh
mengabaikan doa rahsia, kerana inilah kehidupan jiwa. Mustahil jiwa dapat berkembang ketika
doa diabaikan. Doa keluarga atau umum sahaja tidak mencukupi. Dalam kesendirian biarkan
jiwa terbuka bagi mata Tuhan yang memeriksanya. Doa rahsia hanya dapat didengar oleh
Tuhan yang mendengar doa. Tidak ada telinga yang ingin tahu untuk menerima beban

pernyataan tersebut. Dalam doa rahsia jiwa bebas dari pengaruh sekeliling, bebas dari
kegembiraan. Dengan tenang, namun bersungguh-sungguh, ia akan menjangkau Tuhan. Manis
dan patuh akan pengaruh yang berasal dari Dia yang melihat secara sembunyi, yang telinganya
terbuka untuk mendengar doa yang timbul dari hati. Dengan iman yang tenang dan sederhana,
jiwa mengadakan persekutuan dengan Tuhan dan mengumpulkan sinar cahaya ilahi untuk
memperkuat dan mempertahankannya dalam konflik dengan Syaitan. Tuhan adalah menara
kekuatan kita. {SC 98.2}
Berdoalah di dalam bilik peribadi anda, dan ketika anda melakukan kerja harian anda,
biarkanlah hati anda sering dinaikkan kepada Tuhan. Oleh itu, Henokh berjalan dengan Tuhan.
Doa-doa yang sunyi ini muncul seperti kemenyan berharga di hadapan takhta rahmat. Syaitan
tidak dapat mengalahkannya yang hatinya tertumpu kepada Tuhan. {SC 98.3}
Tidak ada waktu atau tempat di mana tidak tepat untuk mengemukakan permohonan kepada
Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk menaikkan hati kita dalam semangat doa
yang sungguh-sungguh. Di jalan orang ramai, di tengah-tengah urusan perniagaan, kita
mungkin mengirim petisi kepada Tuhan dan memohon petunjuk ilahi, seperti yang dilakukan
Nehemia ketika dia mengajukan permintaannya di hadapan Raja Artaxerxes. Doa persekutuan
dapat dijumpai di mana sahaja kita berada. Kita seharusnya mempunyai pintu hati yang
terbuka terus-menerus dan jemputan kita naik agar Yesus dapat datang dan kekal sebagai
tetamu surgawi dalam jiwa. {SC 99.1}
Walaupun ada suasana yang tercemar dan rusak di sekitar kita, kita tidak perlu menghirup
racunnya, tetapi hidup di udara surga yang suci. Kita dapat menutup setiap pintu untuk
membayangkan imaginasi dan pemikiran yang tidak suci dengan mengangkat jiwa ke hadirat
Tuhan melalui doa yang tulus. Mereka yang hatinya terbuka untuk menerima sokongan dan
berkat Tuhan akan berjalan dalam suasana yang lebih suci daripada di bumi dan akan selalu
berkomunikasi dengan surga. {SC 99.2}
Kita perlu mempunyai pandangan yang lebih jelas mengenai Yesus dan pemahaman yang lebih
lengkap mengenai nilai realiti kekal. Keindahan kekudusan adalah memenuhi hati anak-anak
Tuhan; dan agar ini dapat dicapai, kita harus mencari pengungkapan ilahi mengenai perkaraperkara surgawi. {SC 99.3}
Biarkan jiwa ditarik keluar dan naik, agar Tuhan memberi kita nafas suasana syurga. Kita
mungkin sangat dekat dengan Tuhan sehingga dalam setiap percobaan yang tidak disangkasangka pemikiran kita akan berpaling kepada-Nya secara semula jadi seperti bunga yang
beralih ke matahari. {SC 99.4}
Jaga kehendak, kegembiraan, kesedihan, kepedulian, dan ketakutan anda di hadapan Tuhan.
Anda tidak boleh membebankan Dia; anda tidak boleh melemahkan Dia. Dia yang menghitung
rambut kepalamu tidak peduli dengan kehendak anak-anak-Nya. "Tuhan sangat mengasihani
dan berbelas kasihan." Yakobus 5:11. Hati kasihnya tersentuh oleh penderitaan kita dan
bahkan oleh ucapan kita tentang mereka. Bawa kepadaNya segala yang membingungkan
fikiran. Tidak ada yang terlalu besar untuk Dia tanggung, kerana Dia memegang dunia, Dia
memerintah semua urusan alam semesta. Tidak ada yang membahayakan kedamaian kita yang
terlalu kecil untuk Dia perhatikan. Tidak ada bab dalam pengalaman kita yang terlalu gelap
untuk Dia baca; tidak ada kebingungan yang terlalu sukar bagi Dia untuk menguraikannya.

Tidak ada malapetaka yang dapat menimpa anak-anak-Nya, tidak ada kegelisahan yang
mengganggu jiwa, tidak ada kegembiraan, tidak ada doa yang tulus dari bibir, yang mana Bapa
surgawi kita tidak dapat perhatikan, atau di mana Dia tidak berminat langsung. "Dia
menyembuhkan yang patah hati, dan mengikat luka mereka." Mazmur 147: 3. Hubungan
antara Tuhan dan setiap jiwa sangat berbeda dan penuh seolah-olah tidak ada jiwa lain di bumi
untuk berkongsi jagaan-Nya, bukan jiwa lain untuk siapa Dia memberikan Anak-Nya yang
dikasihi. {SC 100.1}
Yesus berkata, "Kamu akan meminta dalam nama-Ku: dan aku tidak mengatakan kepada
kamu, bahawa aku akan berdoa kepada Bapa untuk kamu: kerana Bapa sendiri mengasihi
kamu." "Aku telah memilih kamu: ... agar apa pun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaKu, Dia dapat memberikannya kepadamu." Yohanes 16:26, 27; 15:16. Tetapi berdoa dalam
nama Yesus adalah sesuatu yang lebih dari sekadar menyebut nama itu pada awal dan akhir
doa. Itu adalah berdoa dalam fikiran dan roh Yesus, sementara kita mempercayai janji-janjiNya, bergantung pada rahmat-Nya, dan mengerjakan karya-karya-Nya. {SC 100.2}
Tuhan tidak bermaksud bahawa ada di antara kita yang harus menjadi pertapa atau sami dan
bersara dari dunia untuk mengabdikan diri kepada perbuatan ibadah. Hidup mesti seperti
kehidupan Kristus - antara gunung dan orang banyak. Dia yang tidak melakukan apa-apa
kecuali berdoa akan segera berhenti berdoa, atau doanya akan menjadi rutin formal. Ketika
lelaki mengeluarkan diri dari kehidupan sosial, jauh dari bidang tugas Kristian dan
tanggungjawab silang; ketika mereka berhenti bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Guru,
yang bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mereka, mereka kehilangan subjek doa dan
tidak mempunyai insentif untuk berbakti. Doa mereka menjadi peribadi dan mementingkan
diri sendiri. Mereka tidak dapat berdoa sehubungan dengan kehendak kemanusiaan atau
pembangunan kerajaan Kristus, memohon kekuatan untuk bekerja. {SC 101.1}
Kita mengalami kerugian apabila kita mengabaikan hak istimewa untuk bersatu untuk saling
menguatkan dan saling mendorong dalam melayani Tuhan. Kebenaran firman-Nya kehilangan
ketajaman dan kepentingan mereka dalam fikiran kita. Hati kita tidak dapat lagi diilhami dan
terangsang oleh pengaruh suci mereka, dan kita merosot dalam kerohanian. Dalam pergaulan
kita sebagai orang Kristian kita kehilangan banyak kerana kurangnya simpati antara satu sama
lain. Dia yang menutup dirinya sendiri tidak memenuhi kedudukan yang Tuhan tetapkan
seharusnya. Penanaman unsur sosial yang betul dalam diri kita membawa kita bersimpati
dengan orang lain dan merupakan alat pengembangan dan kekuatan kepada kita dalam
melayani Tuhan. {SC 101.2}
Sekiranya orang Kristian bergaul bersama, saling berbicara tentang kasih Tuhan dan kebenaran
penebusan yang berharga, hati mereka sendiri akan segar dan mereka akan menyegarkan satu
sama lain. Kita mungkin belajar lebih banyak tentang Bapa surgawi kita, memperoleh
pengalaman baru dari rahmat-Nya; maka kita akan berhasrat untuk berbicara tentang kasihNya; dan semasa kita melakukan ini, hati kita sendiri akan dihangatkan dan didorong.
Sekiranya kita berfikir dan berbicara lebih banyak mengenai Yesus, dan lebih sedikit tentang
diri kita, kita seharusnya mempunyai lebih banyak kehadiran-Nya. {SC 101.3}
Sekiranya kita ingin tetapi selalu memikirkan Tuhan kerana kita mempunyai bukti kepedulianNya kepada kita, kita harus selalu mengingat-ingat Dia dan harus senang berbicara tentang Dia
dan memuji-Nya. Kami membincangkan hal-hal duniawi kerana kami mempunyai minat
terhadapnya. Kami bercakap tentang rakan kami kerana kami menyayangi mereka;

kegembiraan dan kesedihan kita terikat dengan mereka. Namun kita mempunyai alasan yang
jauh lebih besar untuk mengasihi Tuhan daripada mengasihi teman-teman duniawi kita;
seharusnya menjadi perkara yang paling semula jadi di dunia untuk menjadikan Dia yang
pertama dalam semua fikiran kita, untuk membicarakan kebaikan-Nya dan memberitahu
tentang kuasa-Nya. Karunia-karunia kaya yang Dia anugerahkan kepada kita tidak
dimaksudkan untuk menyerap pemikiran dan cinta kita sehingga kita tidak mempunyai apaapa untuk diberikan kepada Tuhan; mereka terus-menerus mengingatkan kita akan Dia dan
mengikat kita dalam ikatan cinta dan terima kasih kepada Pemberi Syurgawi kita. Kami tinggal
terlalu dekat dengan tanah rendah. Mari kita menatap mata kita ke pintu terbuka tempat
kudus di atas, di mana cahaya kemuliaan Tuhan bersinar di wajah Kristus, yang "dapat juga
menyelamatkan mereka sampai yang paling jauh datang kepada Tuhan oleh-Nya." Ibrani 7:25.
{SC 102.1}
Kita perlu lebih memuji Tuhan "untuk kebaikan-Nya, dan untuk karya-karya-Nya yang luar
biasa kepada anak-anak manusia." Mazmur 107: 8. Latihan pemujaan kita tidak harus
bergantung sepenuhnya dalam meminta dan menerima. Janganlah kita selalu memikirkan
kehendak kita dan jangan sekali-kali memikirkan manfaat yang kita boleh terima. Kita tidak
terlalu banyak berdoa, tetapi kita terlalu bersyukur untuk bersyukur. Kita adalah penerima
berterusan rahmat Tuhan, namun betapa sedikitnya rasa syukur yang kita sampaikan, betapa
sedikitnya kita memuji Dia atas apa yang telah Dia lakukan untuk kita. {SC 102.2}
Pada zaman dahulu Tuhan memerintahkan Israel, ketika mereka bertemu bersama untuk
melayani-Nya, “Di sanalah kamu makan di hadapan TUHAN, Allahmu, dan bersukaria, kamu
dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh TUHAN, Allahmu. "
Ulangan 12: 7. Apa yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan harus dilakukan dengan ceria,
dengan lagu-lagu pujian dan ucapan terima kasih, bukan dengan kesedihan dan kesuraman.
{SC 103.1}
Tuhan kita adalah Bapa yang lembut dan penyayang. Layanannya tidak boleh dipandang
sebagai latihan yang menyedihkan dan menyedihkan. Adalah suatu kesenangan untuk
menyembah Tuhan dan mengambil bahagian dalam pekerjaan-Nya. Tuhan tidak akan
mempunyai anak-anak-Nya, yang telah diberikan keselamatan yang besar, bertindak seolaholah Dia adalah seorang guru yang keras dan menuntut. Dia adalah sahabat mereka; dan ketika
mereka menyembah-Nya, Dia mengharapkan untuk bersama mereka, memberkati dan
menghibur mereka, memenuhi hati mereka dengan kegembiraan dan cinta. Tuhan
menghendaki anak-anakNya mendapat keselesaan dalam pelayanan-Nya dan mendapatkan
lebih banyak kesenangan daripada kesusahan dalam pekerjaan-Nya. Dia menghendaki agar
orang-orang yang datang untuk menyembah-Nya membawa mereka pemikiran-pemikiran
berharga tentang perawatan dan kasih-Nya, agar mereka disorak dalam semua pekerjaan
kehidupan sehari-hari, agar mereka mempunyai rahmat untuk berurusan dengan jujur dan
setia dalam semua hal. {SC 103.2}
Kita mesti berkumpul berbicara mengenai salib. Kristus dan Dia yang disalibkan seharusnya
menjadi tema perenungan, percakapan, dan emosi kita yang paling menggembirakan. Kita
harus menyimpan dalam pikiran kita setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, dan ketika kita
menyedari kasih-Nya yang besar, kita harus rela mempercayai segala yang ada di tangan yang
dipaku di kayu salib untuk kita. {SC 103.3}

Jiwa dapat naik lebih dekat ke syurga di sayap pujian. Tuhan disembah dengan nyanyian dan
muzik di gelanggang di atas, dan ketika kita mengucapkan rasa syukur, kita semakin hampir
dengan penyembahan para surgawi. "Sesiapa yang memuji kemuliaan" Tuhan. Mazmur 50:23.
Marilah kita dengan sukacita yang terhormat hadir di hadapan Pencipta kita, dengan "ucapan
terima kasih, dan suara melodi." Yesaya 51: 3. {SC 104.1}

