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Saya	harus	berbagi	pengalaman	luar	biasa	yang	baru-baru	ini	terjadi.	
	
Suami	saya	adalah	seorang	pendeta	di	negara	bagian	Oregon,	AS	dan	saat	itu	adalah	malam	
pembukaan	seri	penginjilan	kami,	"Revelation	of	Hope."	Saya	telah	mendorong	lebih	banyak	
doa	di	gereja	kami,	jadi	saya	memutuskan	untuk	mengawasi	ruang	doa	selama	seri	tersebut	
berlangsung.	Tim	saya	sebagian	besar	terdiri	dari	teman-teman	lansia	yang	tinggal	di	rumah	
atau	orang-orang	yang	berdoa	dari	rumah	mereka,	jadi	saya	tidak	yakin	berapa	partisipan	
yang	akan	 saya	miliki	 selama	pertemuan.	 Saya	memutuskan	untuk	membuat	 ruang	doa,	
berharap	bahwa	beberapa	anggota	gereja	akan	bersedia	untuk	datang	dan	berdoa	secara	
berkala	selama	pertemuan.	
	
Jumat	malam	pertama	itu	hanya	saya	seorang	diri.	Saya	merasa	sendirian,	tetapi	saya	tetap	
berdoa.	Sekali	lagi,	Sabat	malam	itu	hanya	saya	seorang	diri.	Saya	merasa	sedikit	kecil	hati.	
Saya	memakai	lagu	indah	"Doa	Bapa	Kami."	Sementara	itu	diputar,	saya	berdoa.	"Aku	tahu	
bahwa	di	mana	dua	atau	tiga	orang	berkumpul	bersama	dalam	nama-Mu,	Engkau	di	sana	
Tuhan,	tetapi	bagaimana	jika	itu	hanya	aku?"	Saya	berdoa	dalam	hati.	
	
Ketika	lagu	selesai,	saya	membuka	mata	saya	dan	ruangan	itu	penuh	dengan	malaikat.	Saya	
mulai	menangis	ketika	saya	melihat	sekeliling	ruangan	dengan	takjub.	Malaikat	itu	tinggi,	
setinggi	langit-langit,	dengan	bahu	lebar.	Mereka	berdiri	bahu-membahu	dengan	punggung	
menghadap	ke	dinding,	di	 sekitar	 tepi	 ruangan.	 Saya	merasa	kecil	dibandingkan	dengan	
mereka.	Mereka	memiliki	 sayap	dan	mengenakan	pakaian	 seperti	 jubah	 yang	 	 terjuntai,	
Saya	tertarik	pada	wajah	mereka.	Mereka	tampak	seperti	pria,	pria	yang	sangat	 tampan.	
Mata	mereka	sangat	baik	dan	mereka	tersenyum	lembut,	senyuman	yang	menghibur.	Ciri-
ciri	wajah	mereka	sangat	tegas	dan	mereka	memiliki	suasana	keberanian	seperti	prajurit.	
Rambut	hitam	mereka	terurai	ke	bahu	mereka	dan	tampak	berwarna-warni.	Meskipun	saya	
tidak	bisa	melihatnya	secara	 jelas.	Bentuknya	bersinar	dengan	warna	putih	kuning.	Saya	
hanya	bisa	melihat	mereka	selama	empat	atau	lima	detik	dan	kemudian	mereka	pergi,	tetapi	
saya	tidak	bisa	berhenti	menangis	selama	sisa	malam	itu.	
	
Saya	telah	begitu	berkecil	hati,	bertanya-tanya	apakah	Allah	dapat	bekerja	jika	hanya	saya	
yang	ada	di	ruang	doa.	Dia	menunjukkan	kepada	saya	dengan	cara	yang	ajaib	bahwa	jika	
satu	orang	berdoa,	itu	sudah	cukup.	Saya	merasa	sangat	tidak	berharga	dan	rendah	bahwa	



Dia	akan	memberi	saya	hadiah	besar	ini.	Saya	masih	sering	menangis	ketika	memikirkan	
pengalaman	suci	ini.	
	
Saya	 terus	 berdoa	 di	 ruang	 doa	 gereja	 kami	 sendiri,	 tetapi	 saya	 tidak	 lagi	 berkecil	 hati,	
karena	saya	tahu	ruangan	itu	penuh	dengan	malaikat	walaupun	saya	tidak	dapat	melihat	
mereka.	Saya	baru	saja	berbagi!	Kita	jangan	pernah	meremehkan	kekuatan	doa.	Bahkan	jika	
hanya	satu	orang	yang	berdoa,	 itu	sudah	cukup.	Allah	sedang	bekerja	bahkan	ketika	kita	
tidak	bisa	melihat.	
	
Melony	Coleman	adalah	istri	pendeta	dan	ibu	dari	tiga	anak.	Dia	dan	keluarganya	tinggal	di	
Oregon	selatan.	
	
PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN:	Pernahkah	Anda	merasa	sendirian	dalam	doa?	Sudahkah	
Anda	berdoa	dan	berdoa	dan	masih	belum	melihat	 jawaban	yang	Anda	dambakan?	Atau	
apakah	Anda	bertanya-tanya	apakah	itu	membuat	banyak	perbedaan	karena	Anda	berdoa	
sendirian?	 Jika	 Anda	 tergoda	 untuk	 berkecil	 hati,	 ingatlah	 Yesus	 berdoa	 sendirian	 dan	
lihatlah	 bagaimana	 doa-Nya	 mengubah	 dunia!	 Pertimbangkan	 Abraham,	 Yakub,	 Yusuf,	
Daud,	Elia,	Ester,	dan	banyak	lainnya	selama	berabad-abad.	Kadang-kadang	mereka	merasa	
sangat	kesepian,	namun	doa-doa	mereka	menggerakkan	surga.	
	
TANTANGAN AKTIF UTAMA: Sepanjang	 minggu	 ini,	 kami	 ingin	 menantang	 Anda	 untuk	
mengambil	satu	atau	dua	karakter	Alkitab	yang	tercantum	di	atas	(atau	memilih	karakter	
Anda	sendiri),	dan	mempelajari	semua	yang	Anda	bisa	tentang	waktu	doa	pribadi	mereka.	
Gunakan	Alkitab	dan	Roh	Nubuat	untuk	penelitian	studi	Alkitab	Anda,	dan	tuliskan	temuan	
Anda.	Kemudian	pilihlah	karakteristik	yang	Anda	kagumi	dari	satu	aspek	kehidupan	doa	
mereka,	dan	doakan	agar	Allah	menanamkan	kebajikan	doa	itu	dalam	diri	Anda.	
	
“Oleh	sebab	Elia	adalah	seorang	yang	besar	imannya	maka	Allah	dapat	menggunakannya	
dalam	krisis	yang	membawa	maut	ini	dalam	sejarah	bangsa	Israel.	Ketika	ia	berdoa	imannya	
menjangkau	 dan	 mencapai	 janji-janji	 Surga	 dan	 dengan	 tabah	 ia	 berdoa	 sehingga	
permohonannya	 terkabul.	 Ia	 tidak	 menunggu	 bukti	 yang	 penuh	 bahwa	 Allah	 telah	
mendengarnya,	 tetapi	 dengan	 berani	 ia	 mempertaruhkan	 segala-galanya	 dengan	
mengandalkan	tanda	yang	paling	kecil	dari	kemurahan	Ilahi.	Namun,	apa	yang	ia	mampu	
perbuat	dengan	pertolongan	Allah,	semuanya	sepadan	dengan	lingkungan	kegiatan	dalam	
pekerjaan	Allah;	sebab	bagi	nabi	yang	turun	dari	pegunungan	Gilead	tersurat:	“Elia	adalah	
manusia	biasa	sama	seperti	kita,	dan	 ia	telah	bersungguh-sungguh	berdoa,	supaya	hujan	
jangan	 turun,	 dan	 hujan	 pun	 tidak	 turun	 di	 bumi	 selama	 tiga	 tahun	 dan	 enam	 bulan.”	
Yakobus	5:17.”	Prayer,	p.	138	

	
Pendalaman	-	Bacaan	Tambahan	untuk	pekan	ini:	
• Ellen	White,	The	Truth	About	Angels.		Click	Here	to	Read	
• Cindy	Mercer,	Pray	Big:	God	Can	Do	So	Much	More!			

	
	 	



	
Hari	ke	36	–	Fokus	Doa–	Jumat,	1	Mei	2020	
	

LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:	Kami	memuji	Tuhan	untuk	semua	kelompok	gereja	
dan	pelayanan	yang	terus	menemukan	cara-cara	kreatif	dan	bermanfaat	untuk	
menjangkau	mereka	yang	berjuang!	Banyak	kehidupan	disentuh	oleh	kasih	
Yesus!	

	
•	Berdoa	untuk	anggota	gereja	yang	tinggal	di	kota-kota	padat	penduduk	di	seluruh	
dunia	pada	saat	pandemi	ini.	Berdoalah	untuk	perlindungan	dan	penyediaan	untuk	
kebutuhan	mereka.	
	
•	Berdoalah	untuk	daya	tahan	bagi	para	profesional	medis	di	seluruh	dunia	yang	telah	
memerangi	pandemi	corona	virus	ini	selama	berminggu-minggu	dan	berbulan-bulan	
sekarang.	
	
•	Berdoalah	agar	umat	Allah	akan	terus	belajar	secara	mendalam	dalam	Firman-Nya,	
menghabiskan	banyak	waktu	dalam	doa,	menyingkirkan	dosa-dosa	mereka,	dan	
mempersiapkan	diri	untuk	kedatangan	Yesus	segera.	
	
•	Mohonlah	supaya	Allah	menunjukkan	kepada	Anda	bagaimana	cara	berdoa	di	masa	
krisis	ini.	

	
	
Hari	ke	37	–	Fokus	Doa	-	Sabat,	2	Mei	2020	
	

Iman	di	bawah	Api	
	

““Sesungguhnya,	 Akulah	Tuhan,	 Allah	 segala	 makhluk;	 adakah	 sesuatu	 apa	 pun	 yang	
mustahil	untuk-Ku?”Yer.	32:27	
	
“Allah	 akan	 menguji,	 secara	 maksimal,	 iman	 dan	 keberanian	 orang-orang	 yang	 telah	
dipercayakan	 tanggung	 jawabnya	 dalam	 pekerjaannya.	 Kemunculannya	 akan	 sering	
mengejutkan.	 Meskipun	 Allah	 telah	 memberikan	 jaminan	 berulang	 atas	 bantuanNya,	
namun	 iman	 akan	 hampir	 tergoncang.	 ‘Demikianlah	 firman	 Tuhan,	 'haruslah	 menjadi	
ketergantungan	kita	yang	kuat,	 terlepas	dari	akal	manusia,	atau	ketidakmungkinan	yang	
semu.”	

Signs	of	the	Times,	June	30,	1881,	par.	15.	
 

Pertanyaan	untuk	Direnungkan:	
Karena	 kita	 tahu	 bahwa	 pencobaan	 dan	 ujian	 yang	 lebih	 besar	 ada	 di	 masa	 depan,	
bagaimana	kita	dapat	menumbuhkan	 iman	yang	tak	tergoyahkan	yang	akan	berdiri	kuat	
bahkan	di	bawah	api?	Pertimbangkan	kisah	tiga	sahabat	Daniel	yang	menghadapi	tungku	
api	(Lihat	Daniel	3).	Menurut	Anda	apa	yang	mempersiapkan	mereka	untuk	berdiri	teguh	
pada	hari	yang	sulit	itu?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:	Selama	masa	ini	ketika	begitu	banyak	orang	harus	tinggal	di	
rumah,	 ada	 laporan	 tentang	 bagaimana	 Tuhan	 membuka	 kesempatan	 luar	 biasa	 untuk	
penginjilan	 online	 dan	 penjangkauan	 lainnya.	 Penginjil	 Robert	 Costa	 menghasilkan	



sejumlah	pertemuan	penginjilan	online	dan	245.000	sedang	online	dalam	pertemuan	online	
yang	sangat	baru.	Evangelist	John	Bradshaw	baru	saja	memulai	pertemuan	dengan	puluhan	
ribu	hadir	secara	online.	
	

• Berdoalah	untuk	para	profesional	kesehatan	di	garda	depan	yang	terus	
memerangi	epidemi	ini.	Berdoalah	untuk	keselamatan	kesehatan	mereka	
dari	COVID-19.	

	
• Berdoalah	bagi	para	pembuat	keputusan	politik	untuk	mengetahui	kapan	

aman	untuk	membuka	kembali	negara-negara	yang	terkunci.	Berdoalah	
untuk	pendekatan	yang	seimbang	yang	mempertimbangkan	keselamatan	
kesehatan	warga	serta	ekonomi.	

	
• Berdoalah	untuk	banyak	organisasi,	dan	usaha	kecil	yang	menderita	secara	

finansial	sebagai	akibat	dari	kuncitara(lockdown).	Berdoalah	agar	orang	
menemukan	cara	untuk	membantu	mendukung	usaha	kecil,	sehingga	
mereka	tidak	harus	ditutup	secara	permanen.	

	
• Berdoa	untuk	wanita	dan	anak-anak	yang	berada	dalam	situasi	berbahaya	

dan	membutuhkan	perlindungan.	Berdoalah	agar	ada	cara	untuk	
menjangkau	yang	rentan	dan	lemah	di	komunitas	Anda	sendiri.	

	
• Berdoalah	bagi	mereka	yang	bekerja	di	bank,	toko	kelontong,	pompa	bensin,	

dan	bisnis	penting	lainnya.	Berdoalah	agar	mereka	terlindungi	dari	
mendapatkan	virus	corona	karena	mereka	berurusan	dengan	orang-orang	
yang	datang	untuk	mendapatkan	layanan.	

	
	
	

Hari	ke	38	–	Fokus	Doa	-	Minggu,	3	Mei	2020	
	

Hal	yang	Tidak	Mungkin	menjadi	Mungkin	
	

“Yesus	memandang	mereka	dan	berkata:	“Bagi	manusia	hal	itu	tidak	mungkin,	tetapi	
bukan	demikian	bagi	Allah.	Sebab	segala	sesuatu	adalah	mungkin	bagi	Allah’”	Mar	10:27	
	

“Kemustahilan	alamiah	tidak	dapat	menghalangi	pekerjaan	Yang	Mahakuasa	
Kerinduan	Segala	Zaman	jilid	2,	hal.	153	

	
“Kita	memiliki	Allah	 yang	 telinganya	 tidak	 tertutup	bagi	 permohonan	kita;	 dan	 jika	 kita	
membuktikan	 firman-Nya,	 dia	 akan	 menghargai	 iman	 kita.	 Dia	 ingin	 agar	 semua	
kepentingan	 kita	 terjalin	 dengan	 kepentingan-Nya,	 kemudian	 dengan	 aman	 Dia	 dapat	
memberkati	 kita;	 karena	 kita	 tidak	 akan	 mengambil	 kemuliaan	 bagi	 diri	 sendiri	 ketika	
berkat	adalah	milik	kita,	tetapi	akan	memberikan	semua	pujian	kepada	Allah.”	Review	and	
Herald,	June	9,	1891	

	
Pertanyaan	untuk	Direnungkan:	

Sering	kali	 iman	kita	kepada	Allah	begitu	kecil	karena	kita	 tidak	benar-benar	mengenali	
besarnya	 Allah	 kita.	 Kita	 pikir	 masalah	 kita	 sangat	 besar	 sehingga	 Ia	 tidak	 bisa	



menyelesaikannya.	 Kita	 lupa	 bahwa	 kita	 melayani	 Allah	 yang	 membentangkan	 surga	
dengan	 kekuatan-Nya	 yang	 besar	 dan	 tidak	 ada	 yang	 terlalu	 sulit	 bagi-Nya.	 Hari	 ini,	
luangkan	waktu	untuk	merenungkan	kebesaran	Allah.	Tuliskan	karakteristik	dan	atribut	
yang	dimiliki	oleh	Allah	saja.	Saat	Anda	melakukan	kegiatan	sederhana	ini,	mintalah	Tuhan	
untuk	meningkatkan	pemahaman	dan	pemahaman	Anda	tentang	siapa	Dia		

	
LAPORAN	 UCAPAN	 SYUKUR:	 Kita	 memuji	 Tuhan	 bahwa	 banyak	 umat	 Allah	
mengekspresikan	iman	kepada	pimpinan-Nya	dan	mencari	pintu	kesempatan	terbuka	alih-
alih	hanya	berfokus	pada	pintu	yang	mungkin	ditutup	selama	pandemi	ini.	
	

• Berdoalah	 agar	 orang-orang	 bertanya	 kepada	 Allah	 tentang	 situasi	 krisis	 ini	 -	
“Apakah	Allah	mencoba	memberi	tahu	kita	sesuatu?	(1	Samuel	3:10)	

	
• Berdoalah	 untuk	 banyak	 orang	 di	 negara-negara	 termiskin	 yang	 tidak	 memiliki	

pekerjaan	dan	mengalami	kesulitan	mendapatkan	makanan	pokok	seperti	nasi	dan	
tepung	jagung.	Banyak	yang	berada	dalam	bahaya	kelaparan.	

	
• Berdoa	 untuk	 hati	 orang-orang	 di	 seluruh	 dunia	 yang	 terbuka	 -	 untuk	memberi,	

membantu,	dan	berdoa	bagi	mereka	yang	berada	dalam	krisis.	(Amsal	22:	9,	Mazmur	
86:	6-7)	

	
• Berdoa	untuk	petani	yang	berjuang	untuk	menanam	atau	memanen	tanaman	dan	

agar	pekerja	pendukung	tetap	sehat.	
	
	
	

Hari	ke	39	–	Fokus	Doa	-	Senin,	4	Mei	2020	
	

Kekuatan	Surga	
	

“Sekarang	aku	tahu,	bahwa	Tuhan	memberi	kemenangan	kepada	orang	yang	diurapi-Nya	
dan	menjawabnya	dari	sorga-Nya	yang	Kudus	dengan	kemenangan	yang	gilang-gemilang	
oleh	tangan	kanan-Nya.	Orang	ini	memegahkan	kereta	dan	orang	itu	memegahkan	kuda,	
tetapi	kita	bermegah	dalam	nama	Tuhan,	Allah	kita.”Maz.	20:7,8	
	
“Mereka	bergumul	dengan	 tenaga-tenaga	 yang	 luar	biasa,	 tetapi	mereka	 telah	diberikan	
jaminan	 adanya	 pertolongan	 yang	 luar	 biasa	 juga.	 Seluruh	makhluk	 surga	 berada	 pada	
barisan	tentara	ini.	Dan	makin	banyak	malaikat-malaikat	berada	di	dalam	barisan	itu.	Roh	
Kudus,	utusan	Panglima	bala	 tentara	Tuhan,	 turut	 terjun	ke	medan	perang	 itu.	Mungkin	
banyak	 kelemahan	 kita,	 begitu	 pun	 dosa-dosa	 dan	 kesalahan-kesalahan	 kita	 sangat	
menyedihkan;	tetapi	kemurahan	Allah	itu	menjadi	bagian	mereka	yang	mencarinya	dengan	
penyesalan.	 Kuasa	 yang	Mahakuasa	 adalah	 demi	kepentingan	mereka	 yang	 berharap	 di	
dalam	Allah.”	Kerinduan	Segala	Zaman	jilid	1,	hal	379	
	

Pertanyaan	untuk	Direnungkan:	
Apakah	 Anda	 kadang-kadang	 berharap	 bahwa	 Anda	 dapat	melihat	 pasukan	malaikat	 di	
sekitar	rumah	Anda,	kehidupan	Anda,	dan	keluarga	Anda?	Perhatikan	kisah	Elisa	dan	apa	
yang	 terjadi	 ketika	Allah	membuka	mata	 hambaNya	 (lihat	 2	Raja-raja	 6:17).	 Bayangkan	
bagaimana	ketakutan	hambaNya	digantikan	dengan	iman	ketika	dia	melihat	kereta	kuda	



dengan	api.	Apa	kisah	lain	dalam	Alkitab	yang	dapat	Anda	pikirkan	di	mana	Allah	membuka	
mata	pria	dan	wanita	untuk	melihat	malaikat?	
	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:	Kita	memuji	Allah	bahwa	banyak	umat	Allah	setia	dalam	
mengembalikan	persepuluhan	dan	persembahan	mereka	dan	beberapa	bahkan	berencana	
untuk	memberi	lebih	banyak	karena	kekurangan	yang	mungkin	berkembang	karena	
banyak	yang	kehilangan	pekerjaan.	
	

• Berdoa	untuk	mereka	yang	bekerja	di	bagian	keamanan,	seperti	petugas	polisi,	dan	
lainnya.	Ketika	kerusuhan	sipil	tumbuh	akibat	penguncian	di	bagian-bagian	
tertentu	dunia,	berdoalah	untuk	perlindungan	bagi	pria	dan	wanita	ini.	

	
• Berdoalah	agar	para	pemimpin	pemerintahan	akan	bekerja	bersama	dalam	

persatuan	alih-alih	melemahkan	satu	sama	lain	untuk	mendapatkan	keuntungan	
politis.	

	
• Berdoalah	untuk	perawatan	dan	pemulihan	yang	akan	memperlambat	atau	

menghentikan	pandemi	ini	lebih	cepat	dari	perkiraan	para	ahli.	
	

• Berdoalah	agar	gereja-gereja	lokal	kita	memiliki	persatuan,	kebangunan	rohani	dan	
lebih	banyak	lagi	urgensi	untuk	misi.	Kami	mendapatkan	banyak	permintaan	dari	
seluruh	dunia	untuk	masalah	ini.	
	
	
	
	
	

	
	Hari	ke	40	–	Fokus	Doa	-	Selasa,	5	Mei	2020	

	
Percaya	Walaupun	Tidak	Melihat	

	
“..	Berbahagialah	mereka	yang	tidak	melihat,	namun	percaya.”	Yoh	20:29	

	
“Iman	mengambil	Allah	dalam	firman-Nya,	dengan	atau	tanpa	perasaan.	Itulah	dasar	dari	
hal-hal	yang	diharapkan,	bukti	dari	hal-hal	yang	tidak	terlihat.	"Ketika	kita	pergi	kepada-
Nya	untuk	kebijaksanaan	atau	belas	kasihan,	kita	tidak	boleh	melihat	diri	kita	sendiri	untuk	
melihat	apakah	Dia	telah	memberi	kita	perasaan	khusus	sebagai	jaminan	bahwa	Dia	telah	
memenuhi	 firman-Nya.	Perasaan	bukanlah	kriteria.	Kejahatan	besar	 terjadi	ketika	orang	
Kristen	mengikuti	 perasaan.	 Bagaimana	 saya	 tahu	 bahwa	Yesus	mendengarkan	doa-doa	
saya?	—Aku	 tahu	melalui	 janji-janji-Nya	Dia	berkata	bahwa	Dia	akan	mendengar	orang-
orang	yang	membutuhkan	ketika	mereka	berseru	kepada-Nya,	dan	saya	percaya	pada	kata-
kata-Nya.	Dia	tidak	pernah	berkata	kepada	'keturunan	Yakub,	mencari	Anda	sia-sia.	"Jika	
kita	berjalan	dalam	terang,	kita	dapat	naik	ke	tahta	kasih	karunia	dengan	keberanian	suci.	
Kita	dapat	memenuhi	janji-janji	Allah	dalam	iman	yang	hidup,	dan	mendesak	permintaan	
kita.	Meskipun	kita	 lemah,	berdosa,	dan	tidak	 layak,"	Roh	membantu	kelemahan	kita.	 '	 ...	
Ketika	kita	telah	mengajukan	permohonan	kita	satu	kali,	kita	tidak	boleh	meninggalkannya,	
tetapi	 katakan,	 seperti	 yang	 kita	 lakukan.	 Yakub	 ketika	 dia	 bergumul	 sepanjang	malam	



dengan	malaikat	 itu,	 'Aku	tidak	akan	membiarkanmu	pergi,	kecuali	 jika	kau	memberkati	
aku,'	dan	seperti	dia	kita	akan	menang.”	Bible	Echo,	September	24,	1894,	par.	6	

	
Pertanyaan	untuk	Direnungkan:	

Adalah	satu	hal	untuk	percaya	ketika	mukjizat	itu	berdiri	di	depan	Anda,	ketika	Anda	bisa	
melihatnya	 dengan	mata	 kepala	 Anda	 sendiri.	 Tetapi	 bagaimana	 dengan	 saat	 kita	 tidak	
melihat	jawabannya,	kita	tidak	melihat	mukjizat,	kita	tidak	melihat	malaikat,	dan	kita	tidak	
melihat	 kebaikan	 Allah	 dalam	 hidup	 kita?	 Akankah	 kita	masih	 setia	mempercayai	 Allah	
bahkan	 pada	 saat	 itu,	 bahkan	 ketika	 kita	 tidak	 mengerti?	 Ketika	 Anda	 merenungkan	
pertanyaan-pertanyaan	ini,	lihat	Ibrani	11:	1,	Roma	8:	24-25,	Markus	9:24,	Ayub	13:	15	

	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:	Puji	Tuhan	bahwa	di	banyak	tempat	jumlah	kasus	COVID19	
baru	berkurang.	
	

• Berdoalah	ketika	negara-negara	dan	ekonomi	membuka	diri	sehingga	tidak	akan	
ada	lagi	peningkatan	dramatis	dalam	jumlah	infeksi.	

	
• Berdoa	untuk	pelayanan	komunitas	Tionghoa	di	Kota	Cebu	dan	di	semua	Filipina	

dan	Indonesia	untuk	perlindungan	dari	virus	corona	dan	untuk	lebih	banyak	orang	
Tionghoa	di	setiap	negara	agar	lebih	tertarik	untuk	mencari	Yesus	dan	kebenaran	
Alkitab.	

	
• Berdoalah	agar	bangsa	China	dengan	1,4	miliar	orang	akan	menjadi	sangat	terbuka	

untuk	penyebaran	Injil.	
	

• Berdoalah	agar	kita	semua	menggunakan	waktu	ekstra	yang	kita	miliki	di	rumah	
untuk	belajar	secara	mendalam	dalam	Alkitab	dan	mengajar	anak-anak	kita	cara	
belajar	dan	mencintai	Firman	Allah.	
	

	
	
	
	

Hari	ke	41	–	Fokus	Doa	-	Rabu,	6	Mei		2020	
	

Dari	Tempat	Rahasia	
	
“Tetapi	harta	ini	kami	punyai	dalam	bejana	tanah	liat,	supaya	nyata,	bahwa	kekuatan	yang	
melimpah-limpah	 itu	 berasal	 dari	 Allah,	 bukan	 dari	 diri	 kami.	Dalam	 segala	 hal	 kami	
ditindas,	 namun	 tidak	 terjepit;	 kami	 habis	 akal,	 namun	 tidak	 putus	 asa;	kami	 dianiaya,	
namun	 tidak	 ditinggalkan	 sendirian,	 kami	 dihempaskan,	 namun	 tidak	 binasa.	Kami	
senantiasa	membawa	kematian	Yesus	di	dalam	tubuh	kami,	supaya	kehidupan	Yesus	juga	
menjadi	nyata	di	dalam	tubuh	kami.”	2	Kor.	4:7-10	
	
“Dari	 tempat	berdoa	 tersembunyi	datanglah	kuasa	yang	mengguncangkan	dunia	dengan	
Reformasi	 Agung	 itu.	 Di	 sana	 dengan	 ketenangan	 yang	 kudus,	 hamba-hamba	 Allah	
menjejakkan	kakinya	di	atas	batu	janji-janji-Nya.	Selama	pergumulan	di	Augsburg,	Luther	
“tidak	melewatkan	satu	hari	tanpa	menggunakan	tiga	jam	waktu	terbaiknya	untuk	berdoa.”	
Di	dalam	kamar	pribadinya	terdengar	ia	mencurahkan	isi	jiwanya	di	hadapan	Allah	dalam	



kata-kata	 yang	 “penuh	 pujian,	 ketakutan	 dan	 pengharapan,	 bagaikan	 seorang	 berbicara	
kepada	 sahabatnya.”	 “Saya	 tahu	 bahwa	 Engkaulah	 Bapa	 dan	 Allah	 kami,”	 katanya,	 “dan	
Engkau	 akan	 mencerai-beraikan	 penganiaya	 anak-anak-Mu,	 karena	 Engkau	 sendiri	
terancam	bersama	kami.	Semua	masalah	ini	adalah	milik-Mu,	dan	hanya	oleh	doronganmu	
kami	turut	serta.	Oleh	sebab	itu,	lindungilah	kami,	ya	Bapa!”-’”Kemenangan	Akhir,	hal.218.		

	
Pertanyaan	untuk	Direnungkan:	

Apa	yang	paling	Anda	rindukan?	Apa	jeritan	hatimu	yang	terdalam?	Mungkin	Anda	belum	
memikirkan	 hal	 ini	 baru-baru	 ini.	 Mungkin	 Anda	 hanya	 berusaha	 bertahan	 hidup.	 Atau	
mungkin	Anda	memikirkannya	sepanjang	waktu.	Luangkan	beberapa	saat	hari	 ini	untuk	
memikirkan	di	mana	Anda	menemukan	sukacita	terbesar	dan	pencapaian	terbesar	Anda.	
Ketika	Anda	melakukannya,	renungkan	Mazmur	27:	4,	dan	mintalah	Tuhan	untuk	memberi	
Anda	hati	yang	benar-benar	lapar	untuk	berada	di	hadirat-Nya.	

	
LAPORAN	UCAPAN	SYUKUR:	Puji	Tuhan	bahwa	anggota	Advent	dan	gereja	telah	meminta	
cara-cara	kreatif	dari	Tuhan	untuk	menjangkau	komunitas	mereka	di	sekitar	mereka.	Dan	
Tuhan	menjawab	doa-doa	ini	dengan	banyak	pendekatan	kreatif.	
	

• Berdoa	untuk	orang	tua	dan	anak-anak	-	yang	paling	rentan	di	antara	kita.	
	

• Berdoa	untuk	anggota	gereja	yang	sedang	belajar	bagaimana	membangun	
persahabatan	dengan	pengungsi	Muslim	yang	baru	saja	pindah	ke	lingkungan	
mereka.	Berdoalah	untuk	kebijaksanaan	bagaimana	menuntun	mereka	kepada	
kebenaran.	

	
• Berdoalah	agar	gereja-gereja	di	seluruh	dunia	memiliki	iman	untuk	memulai	pusat-

pusat	pengaruh	perkotaan	di	kota-kota	di	dekat	mereka.	
	

• Berdoalah	agar	Hujan	Akhir	tercurah	ke	gereja,	agar	pekerjaan	itu	selesai	sehingga	
kita	bisa	pulang.	

	
	

Hari	ke	42	–	Fokus	Doa	-	Kamis,		7	Mei	2020	
	

Kedamaian	yang	Sempurna	
	

“Yang	hatinya	teguh	Kaujagai	dengan	damai	sejahtera,	sebab	kepada-Mulah	ia	percaya.	
Percayalah	kepada	Tuhan	selama-lamanya,	sebab	Tuhan	ALLAH	adalah	gunung	batu	yang	

kekal.”	–	Yesaya	26:3-4	(ESV)	
	

“Barangsiapa	yang	menerima	perkataan	Kristus,	dan	menyerahkan	jiwanya	pada	tangan	
penjagaan-Nya.	kehidupan	mereka	setuju	dengan	perintah-Nya,	akan	mendapat	damai	dan	

ketenangan.	Tidak	ada	perkara	dunia	ini	yang	dapat	menyedihkan	mereka	bilamana	
Kristus	menggembirakan	mereka	dengan	kehadiran-Nya.	Di	dalam	penyerahan	yang	

sempurna	terdapatlah	sentosa	yang	sempurna.”	–	Kerinduan	Segala	Zaman	Jilid	1,	hal.	356	
	

Pertanyaan	untuk	Direnungkan:		



Ketika	Anda	merasa	tidak	tenang	di	hati	Anda,	ke	mana	Anda	 lari	 terlebih	dahulu?	Anda	
berkonsultasi	 dengan	 siapa?	 Apakah	 itu	 Yesus?	Menempatkan	 kepercayaan	 kita	 kepada	
Yesus,	Batu	Karang	Abadi	Kita,	tidak	dapat	didasarkan	pada	apa	yang	Anda	rasakan	pada	
saat	tertentu.	Anda	harus	memilih	untuk	mempercayai-Nya,	tidak	peduli	apapun	keadaan	
anda	 dan	 dimana	 anda	 berada.	 Kemudian	 Dia	 dapat	 memberi	 Anda	 kedamaian	 yang	
sempurna.	Apakah	Anda	memilih	untuk	menaruh	kepercayaan	Anda	kepada-Nya	sekarang?	
	
LAPORAN	UCAPAN	 SYUKUR:	Melalui	 berbagai	 pertemuan	 penginjilan	 online	 serta	
kegiatan	jangkauan	gereja	digital	lainnya,	mantan	dan	anggota	yang	hilang	berminat	
kembali	kepada	Allah	dan	bahkan	bergabung	dengan	gereja	lagi!	
	

• Berdoa	untuk	anggota	gereja	yang	belajar	bagaimana	membagikan	harapan	mereka	
dengan	cara	yang	relevan	bagi	orang-orang		modern	duniawi	yang	tinggal	di	kota-
kota	di	dunia.	

• Berdoalah	bagi	para	pekerja	yang	akan	menggunakan	metode	Kristus	untuk	
memenuhi	kebutuhan	dan	menjangkau	hati	orang-orang	yang	tinggal	di	kota-kota	
di	seluruh	dunia.	

	
• Berdoalah	bagi	mereka	yang	berada	di	tengah	krisis	COVID-19,	yang	sedang	

berjuang	sendiri,	atau	orang-orang	terkasih	yang	berjuang	melawan	penyakit	itu.	
	

• Berdoa	untuk	perdamaian	bagi	anggota	gereja	di	seluruh	dunia	yang	takut	dan	
kuatir,	atau	yang	merasa	sendirian.	

	
	
	
	
	
	
	
	


