
"Memanggil Yesus dalam Keperluan Mendesak Kita!" 
Minggu 6 - 100 Hari Doa 

 

Mei 1 - 7, 2020   
 
 

Malaikat di Setiap Tempat 
Oleh Melony Coleman 

 
Saya mesti berkongsi pengalaman luar biasa yang baru-baru sahaja berlaku..  
 
Suami saya adalah seorang pendeta di Oregon Amerika Syarikat. dan ia membuka malam 
pertama kami untuk siri seminar, "Wahyu Harapan." Saya telah mendorong agar lebih 
banyak anggota di gereja berdoa, jadi saya memutuskan bahawa saya akan bersama-sama 
dalam setiap masa berdoai. Pasukan saya terdiri daripada rakan-rakan tua yang 
kebanyakannya tinggal di rumah atau orang-orang yang berdoa dari rumah mereka, jadi 
saya tidak pasti berapa banyak penyertaan yang akan saya lakukan semasa pertemuan ini. 
Bagaimanapun, saya memutuskan untuk membuat ruang untuk berdoa, dengan harapan 
ada anggota gereja yang bersedia untuk datang dan berdoa secara berkala semasa 
perjumpaan.  
 
Pada malam pertama jumaat itu saya berdoa sendirian. Saya merasa keseorangan, tetapi 
saya tetap berdoa. Sekali lagi, petang Sabat hanya saya. Saya berasa sedikit putus asa. Saya 
membunyikan sebuah lagu daripada "Doa Tuhan" dengan sangat menarik. Ketika masih 
lagi dimaikan, saya berdoa. "Saya tahu bahawa di mana dua atau tiga orang berkumpul 
dalam nama-Mu, Anda ada di sana Tuhan, tetapi bagaimana jika hanya saya?" Saya berdoa 
dengan senyap. 
 
Setelah lagu selesai, saya membuka mata saya dan ruangan itu penuh dengan malaikat. 
Saya mula menangis ketika melihat sekeliling bilik dengan kehairanan. Malaikat itu tinggi, 
setinggi langit-langit, dengan bahu lebar. Mereka berdiri bahu-membahu dengan 
punggung ke dinding, di sekitar tepi bilik. Saya merasa kecil berbanding mereka. Mereka 
mempunyai sayap dan memakai pakaian seperti jubah yang mengalir. Saya tertarik 
dengan wajah mereka. Mereka kelihatan seperti lelaki, lelaki yang sangat kacak. Mata 
mereka begitu baik dan mereka tersenyum lembut, senyuman yang menenangkan. Ciri-ciri 
wajah mereka jelas dan mereka kelihatan kegagahan mereka. Rambut gelap mereka 
mengalir ke bahu mereka dan mereka kelihatan hampir berwarna warni. Walaupun saya 
tidak dapat melihatnya, saya hampir dapat melihatnya. Bentuk mereka bersinar dengan 
warna putih kuning. Saya hanya dapat melihat mereka selama empat atau lima saat dan 
kemudian mereka hilang, tetapi saya tidak dapat berhenti menangis sepanjang malam..  
 
Saya begitu putus asa, bertanya-tanya apakah Tuhan dapat berfungsi jika hanya saya di 
ruang Doa. Dia menunjukkan kepada saya dengan cara yang ajaib bahawa jika seseorang 
berdoa, itu sudah cukup. Saya merasa sangat tidak layak dan rendah hati sehingga Dia 
akan memberi saya hadiah hebat ini. Saya masih sering menangis ketika memikirkan 
pengalaman suci ini.  
 



Saya terus berdoa di ruang doa gereja sendirian, tetapi saya tidak lagi putus asa, kerana 
saya tahu bilik itu penuh dengan malaikat walaupun saya tidak dapat melihatnya. Saya 
hanya perlu berkongsi! Kita tidak boleh memandang rendah kekuatan doa. Walaupun 
hanya satu orang yang berdoa, itu sudah cukup. Tuhan sedang bekerja walaupun kita tidak 
dapat melihat.   
 
Melony Coleman adalah isteri Pendeta dan ibu kepada tiga orang anak. Dia dan 
keluarganya tinggal di Oregon selatan. 
 
PERTANYAAN HATI: Pernahkah anda merasa keseorangan dalam BERDOA? Adakah anda 
telah berdoa dan berdoa dan masih belum mendapatkan jawapan yang anda inginkan? Atau 
adakah anda tertanya-tanya apakah itu memberi banyak perbezaan kerana anda berdoa 
sendirian? Sekiranya anda tergoda untuk berputus asa, ingatlah Yesus berdoa sendirian dan 
lihatlah bagaimana doa-doa-Nya mengubah dunia! Lihatlah kepada Abraham, Yakub, Yusuf, 
Daud, Elia, Ester, dan banyak lagi yang lain selama berabad-abad. Kadang-kadang mereka 
merasa sendirian, namun doa mereka menggerakkan syurga. 

  
CABARAN AKTIF HATI: Minggu ini, saya ingin mencabar anda untuk mengambil satu atau dua 
watak Alkitab yang disenaraikan di atas (atau memilih watak anda sendiri), dan 
mempelajari semua yang anda dapat mengenai waktu mereka bersendirian. Gunakan 
Alkitab dan Roh Nubuat untuk penyelidikan kajian Alkitab anda, dan tuliskan penemuan 
anda. Kemudian pilihlah ciri yang sangat anda kagumi dari satu aspek kehidupan doa 
mereka, dan berdoalah agar Tuhan menanamkan kebaikan doa dalam diri anda.   

 
“Itu kerana Elia adalah orang yang beriman sehingga Tuhan dapat menggunakannya 
dalam krisis besar dalam sejarah Israel. Ketika dia berdoa, imannya mencapai dan 
memahami janji-janji Surga, dan dia terus berdoa hingga permohonannya dijawab. Dia 
tidak menunggu bukti penuh bahawa Tuhan telah mendengarnya, tetapi bersedia untuk 
menggunakan sedikit pun tanda nikmat Ilahi. Namun apa yang dia dapat lakukan di bawah 
Tuhan, semua boleh dilakukan dalam bidang aktiviti mereka dalam melayani Tuhan… 
Iman seperti ini sangat diperlukan di dunia hari ini - iman yang berpegangan teguh kepada 
janji-janji firman Tuhan dan menolak untuk melepaskannya sehingga Surga mendengar.” 
Prayer, p. 138 
 
Pembacaan Pendalaman: Cadangan bacaan tambahan untuk minggu ini. 

• Ellen White, The Truth About Angels.  Tekan di sini untuk Membaca 
• Cindy Mercer, Pray Big: God Can Do So Much More!   

 
  

https://egwwritings.org/?ref=en_TA.4&para=146.6


Hari 36 – Tumpuan Doa – Jumaat, 1 Mei 2020 
 
Laporan Pujian: Kita memuji Tuhan untuk semua kumpulan gereja dan pelayanan 
yang terus mencari cara kreatif dan bermanfaat untuk menjangkau mereka yang 
berjuang! Banyak nyawa disentuh oleh kasih Yesus! 
 

• Berdoa untuk anggota gereja yang tinggal di bandar-bandar yang padat di seluruh 
dunia pada masa wabak ini. Berdoalah untuk perlindungan dan penyediaan untuk 
keperluan mereka. 
 

• Doakan ketahanan untuk Kakitangan perubatan profesional di seluruh dunia yang 
telah memerangi wabak coronavirus ini selama berminggu-minggu dan bulan 
sekarang. 
 

• Berdoalah agar umat Tuhan terus belajar dengan mendalam dalam Firman-Nya, 
menghabiskan banyak waktu dalam doa, membuang dosa-dosa mereka, dan 
bersiap sedia untuk Yesus yang akan datang. 
 

• Minta Tuhan menunjukkan kepada anda bagaimana berdoa pada waktu krisis ini.. 
 
 

 Hari 37 – Tumpuan Doa – Sabat,2 Mei 2020 
 

Iman yang Membara 
 

“"Ketahuilah, Akulah TUHAN, Allah atas semua manusia. Apakah ada sesuatu yang terlalu 
sulit bagi-Ku?" Jer. 32:27 (TB) 

 
“Tuhan akan menguji, sejauh mungkin, iman dan keberanian orang-orang yang telah dia 

percayakan tanggungjawabnya di dalam pekerjaannya. Penampilan selalunya akan 
melarang. Walaupun Tuhan telah memberi jaminan berulang kali atas pertolongannya, 

namun iman akan hampir terhuyung-hayang. 'Beginilah firman Tuhan,' mesti bergantung 
kepada kita, tidak bergantung pada akal manusia, atau kemustahilan yang nyata.” 

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

Pertanyaan Hati: 
Oleh kerana kita tahu bahawa ujian dan pencobaan yang lebih besar akan datang di masa 
depan, bagaimana iman kita dapat bertumbuh dan tidak tergoyahkan walaupun di bawah 
api? Perhatikan kisah tiga rakan Daniel yang menghadapi hukuman perapian (Lihat Daniel 

3). Menurut anda apa yang membuat mereka berdiri teguh pada hari yang sukar itu? 
 
PUJIAN:  
Selama ini ketika begitu banyak orang harus tinggal di rumah laporan datang tentang 
bagaimana Tuhan membuka peluang luar biasa untuk penginjilan dalam talian dan 
jangkauan lain. Penginjil Robert Costa menghasilkan sejumlah perjumpaan penginjilan 
dalam talian dan 245,000 berada dalam talian pada pertemuan dalam talian baru-baru ini. 
Penginjil John Bradshaw baru sahaja memulakan pertemuan dengan puluhan ribu hadir 
dalam talian. 



 
PERMOHONAN DOA: 
 

• Doakan para golongan profesional kesihatan di barisan depan yang terus 
memerangi wabak ini. Doakan keselamatan kesihatan mereka dari COVID-19. 

 
• Berdoalah agar para pemutus politik tahu bila untuk selamat membuka kembali 

negara-negara yang berada dalam keadaan terkunci. Doakan pendekatan seimbang 
yang mempertimbangkan keselamatan kesihatan rakyat dan juga ekonomi. 

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

kewangan sebagai akibat dari penutupan. Berdoalah agar orang ramai dapat 
mencari cara untuk membantu perniagaan kecil mereka agar perniagaan mereka 
tidak akan ditutup. 

 
• Berdoalah untuk wanita dan kanak-kanak yang berada dalam situasi berbahaya 

dan memerlukan perlindungan. Berdoalah agar ada cara untuk menghubungi 
mereka yang terbiar 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 dari mendapat 
Coronavirus kerana mereka berurusan dengan orang yang datang untuk 
mendapatkan perkhidmatan. 
 

 
 
 

 Hari 38 – Tumpuan Doa – Ahad,3 Mei 2020 
 

Daripada Mustahil kepada Kemungkinan 
 

“Yesus memandang kepada mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, 
tetapi tidak bagi Allah. Sebab, segala sesuatu mungkin bagi Allah.".’” Mark 10:27 (TB) 

 
“Kemustahilan semula jadi tidak dapat menghalang pekerjaan Yang Mahakuasa.”  

Desire of Ages, p. 535 
 

“Kita mempunyai Tuhan yang telinganya tidak tertutup untuk permohonan kita; dan jika 
kita membuktikan firman-Nya, dia akan menghormati iman kita. Dia ingin agar semua 

kepentingan kita terjalin dengan kepentingannya, dan kemudian dia dapat memberkati 
kita dengan selamat; kerana kita tidak akan memuliakan diri ketika berkat itu adalah milik 

kita, tetapi akan memberikan semua pujian kepada Tuhan.” Review and Herald, June 9, 
1891 

 

 
  



Pertanyaan Hati 
 

Seringkali iman kita kepada Tuhan sederhana kerana kita tidak menyedari betapa 
besarnya Tuhan kita. kita berfikir masalah kita begitu besar sehingga Dia tidak dapat 

menyelesaikannya. Kita lupa bahawa kita melayani Tuhan yang membentangkan langit 
dengan kuasa-Nya yang besar dan tidak ada yang terlalu sukar bagi-Nya. Hari ini, 

luangkan masa untuk merenungkan kebesaran Tuhan. Tuliskan ciri dan sifat yang dimiliki 
oleh Tuhan sahaja. Semasa anda melakukan aktiviti sederhana ini, mintalah kepada Tuhan 

untuk meningkatkan pemahaman dan pemahaman anda tentang siapa Dia. 
 
PUJIAN: 
Kita memuji Tuhan bahawa banyak umat Tuhan menyatakan iman kepada pimpinan-Nya 
dan mencari pintu peluang terbuka dan bukannya hanya memusatkan perhatian pada 
pintu-pintu yang mungkin telah ditutup selama wabak ini. 
 
PERMOHONAN DOA: 
 

• Berdoalah agar orang-orang bertanya kepada Tuhan mengenai situasi krisis ini - 
“Apakah Tuhan sedang berusaha memberitahu kita sesuatu? (1 Samuel 3:10) 

 
• Doakan banyak orang di negara-negara termiskin yang tidak mempunyai pekerjaan 

dan menghadapi masalah untuk mendapatkan makanan asas seperti beras dan 
tepung jagung. Ramai dalam bahaya kelaparan. 

 
• Berdoa untuk membuka hati orang di seluruh dunia - untuk memberi, menolong, 

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

• Berdoalah untuk petani yang berjuang untuk menanam atau menuai tanaman dan 
berdoa juga kepada golongan pekerja sementara untuk terus tabah. 

 
 
 

Hari 39 – Tumpuan Doa – Isnin,4 Mei 2020 
 

Kuasa Syurga 
 

“Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN menyelamatkan orang yang telah dipilih-Nya. Ia akan 
menjawabnya, dari surga-Nya yang kudus, dengan kuasa keselamatan dari tangan kanan-
Nya. Mereka dengan kereta-keretanya dan mereka dengan kuda-kudanya, tetapi kita ingat 

akan nama TUHAN, Allah kita..” Maz. 20:6,7 (TB) 
 

“Mereka bergumul dengan kekuatan ghaib, tetapi mereka yakin akan bantuan ghaib. 
Semua kecerdasan syurga ada dalam tentera ini. Dan lebih daripada malaikat berada 
dalam barisan. Roh Kudus, wakil ketua pasukan Tuhan , turun untuk mengarahkan 

pertempuran. Kekurangan kita mungkin banyak, dosa dan kesilapan kita amat berat; 
tetapi rahmat Tuhan adalah untuk semua yang mencarinya dengan penyesalan. Kekuasaan 

Mahakuasa disertakan bagi pihak yang mempercayai Tuhan.” Desire of Ages, p. 352 
 



Pertanyaan Hati: 
Adakah anda kadang-kadang berharap anda dapat melihat pasukan malaikat di 
sekitar rumah anda, kehidupan anda, dan keluarga anda? Perhatikan kisah Elisa 
dan apa yang terjadi ketika Tuhan membuka mata hamba-Nya (Lihat 2 Raja-raja 

6:17). Bayangkan bagaimana ketakutan hamba-Nya diganti dengan iman ketika dia 
melihat kereta api. Apa kisah lain dalam Alkitab yang dapat anda fikirkan di mana 

Tuhan membuka mata lelaki dan wanita untuk melihat malaikat? 
 

PUJIAN: 
Adakah anda kadang-kadang berharap anda dapat melihat pasukan malaikat di sekitar 
rumah anda, kehidupan anda, dan keluarga anda? Perhatikan kisah Elisa dan apa yang 
berlaku kompilasi Tuhan membuka mata hamba-Nya (Lihat 2 Raja-raja 6:17). Bayangkan 
cara ketakutan hamba-Nya diganti dengan iman kompilasi dia melihat kereta api. Apa 
kisah lain dalam Alkitab yang dapat anda fikirkan di mana Tuhan membuka mata lelaki 
dan wanita untuk melihat malaikat.  

 
PERMOHONAN DOA: 
 

Berdoalah untuk mereka yang bekerja dalam bidang keselamatan, seperti pegawai 
polis, dan lain-lain. Ketika kerusuhan awam meningkat disebabkan oleh penutupan di 
bahagian-bahagian tertentu di dunia, berdoalah untuk melindungi lelaki dan wanita 
ini. 
 
Berdoalah agar para pemimpin kerajaan bekerjasama dalam kesatuan dan bukannya 
saling melemahkan untuk memperoleh kelebihan politik. 
 
Berdoalah untuk mendapatkan rawatan dan rawatan yang akan melambatkan atau 
menghentikan wabak ini lebih cepat daripada yang diramalkan oleh pakar. 

 
Berdoalah agar gereja-gereja setempat agar dapat bersatu, kebangkitan rohani dan 
lebih mendesak untuk misi. Kita mendapat banyak permintaan dari seluruh dunia 
untuk isu ini. 

 
 
 

Hari 40 – Tumpuan Doa – Selasa, 5 Mei 2020  
 

Percaya Tanpa Melihat 
 

“Yesus berkata kepadanya, "Apakah kamu sekarang percaya karena kamu telah melihat 
Aku? Diberkatilah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya."Yoh 20:29 (TB) 

 
“Iman adalah Tuhan atas firman-Nya, dengan atau tanpa perasaan. Ini adalah inti dari 

perkara-perkara yang diharapkan, bukti dari perkara-perkara yang tidak dapat dilihat. 
’Kita dapat mempercayai sesama kita, dan tidakkah kita dapat mempercayai firman 

Tuhan? Ketika kita pergi kepada-Nya untuk kebijaksanaan atau rahmat, kita tidak harus 
melihat kepada diri sendiri untuk melihat apakah Dia telah memberi kita perasaan 

istimewa sebagai jaminan bahawa Dia telah memenuhi firman-Nya. Rasa bukan kriteria. 



Kejahatan besar telah berlaku ketika orang Kristian mengikuti perasaan. Bagaimana saya 
tahu bahawa Yesus mendengar doa saya? -Saya mengetahuinya melalui janji-Nya. Dia 

mengatakan bahawa Dia akan mendengar orang yang memerlukan ketika mereka berseru 
kepada-Nya, dan saya percaya firman-Nya. Dia tidak pernah berkata kepada 'benih Yakub, 
cari kamu Aku dengan sia-sia.' Sekiranya kita berjalan dalam terang, kita boleh sampai ke 

tahta rahmat dengan keberanian yang suci. Kita dapat menunaikan janji-janji Tuhan dalam 
hidup iman, dan mendesak permohonan kita. Walaupun kita lemah, dan salah, dan tidak 
layak, 'Roh menolong kelemahan kita.' ... Ketika kita telah mengemukakan petisyen kita 

sekali, kita tidak harus meninggalkannya, tetapi katakan, seperti halnya Yakub ketika dia 
bergumul sepanjang malam dengan malaikat itu, ‘Aku tidak akan membiarkan-Mu pergi, 

kecuali Engkau memberkati aku,’ dan seperti dia, kita akan menang.” Bible Echo, 
September 24, 1894, par. 6 

 

Pendalaman Hati: 
Adalah satu perkara yang boleh dipercayai ketika keajaiban itu berdiri di hadapan anda, 
apabila anda dapat melihatnya dengan mata anda sendiri. Tetapi bagaimana ketika kita 
tidak melihat jawapannya, kita tidak melihat mukjizat, kita tidak melihat malaikat, dan 

kita tidak melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Adakah kita masih akan 
mempercayai Tuhan dengan setia, walaupun kita tidak faham? Semasa anda merenungkan 

pertanyaan-pertanyaan ini, cari Ibrani 11: 1, Roma 8: 24-25, Markus 9:24, Ayub 13:15 
 

PUJIAN: 
Puji Tuhan bahawa di banyak tempat jumlah kes baru COVID19 semakin berkurang. 
 
Permohonan Doa: 
 

• Berdoalah ketika negara dan ekonomi dibuka agar tidak ada peningkatan baru 
dalam jumlah jangkitan. 

 
• Berdoalah untuk pelayanan China di Kota Cebu dan di seluruh Filipina dan 

Indonesia untuk perlindungan dari coronavirus dan agar lebih banyak orang 
Tionghoa di setiap negara lebih berminat untuk mencari Yesus dan kebenaran 
Alkitab. 

 
• Berdoalah agar bangsa China dengan 1.4 bilion orang menjadi sangat terbuka 

terhadap penyebaran Injil.  
 

• Berdoalah agar kita semua menggunakan waktu tambahan yang ada di rumah 
untuk belajar lebih mendalam tentang Alkitab dan mengajar anak-anak kita 
bagaimana belajar dan mencintai Firman Tuhan. 

 
 

  



Hari 41 – Tumpuan Doa – Rabu, 6 Mei 2020 
 

Dari Tempat Rahsia 
 

“Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat* supaya kelimpahan kuasa itu 
berasal dari Allah dan bukan dari diri kami sendiri.Kami ditindas dari segala sisi, tetapi 

tidak terjepit. Kami bingung, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak 
ditinggalkan. Kami dicampakkan, tetapi tidak dibinasakan. Kami selalu membawa 

kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga dinyatakan dalam tubuh 
kami.’ 2 Kor. 4:7-10 (TB) 

 
“Dari tempat perkumpulan yang dirahsiakan hadir kekuatan yang menggegarkan dunia 

dalam Reformasi Besar. Di sana, dengan ketenangan suci, para hamba Tuhan 
menginjakkan kaki di atas batu janji-janji-Nya. Selama perjuangan di Augsburg, Luther 
‘tidak melewatkan satu hari tanpa menumpukan sekurang-kurangnya tiga jam untuk 

berdoa, dan mereka dipilih berjam-jam dari mereka yang paling disukai untuk belajar.’ 
Didalam biliknya sedirian, dia didengar mencurahkan jiwanya di hadapan Tuhan dengan 

kata-kata 'penuh dengan pemujaan, ketakutan, dan harapan, seperti ketika seseorang 
berbicara kepada seorang teman.' 'Saya tahu bahawa Engkau adalah Bapa dan Tuhan kita,' 
' dia berkata, 'dan bahawa Engkau akan menyebarkan penganiaya anak-anak-Mu; kerana 

Engkau sendiri terancam dengan kami. Semua perkara ini adalah milik-Mu, dan hanya 
dengan kekangan-Mu sahaja kita telah memberikannya. Oleh itu, bela kami, Bapa!’” Great 

Controversy, p. 210 
 

Pertanyaan Hati: 
Apa yang paling anda rindukan? Apa tangisan terdalam hati 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 minta Tuhan memberi anda hati 

yang benar-benar lapar untuk berada di hadapan-Nya. 
 

PUJIAN: 
Puji Tuhan bahawa anggota dan gereja Advent telah meminta Tuhan cara kreatif untuk 
menjangkau komuniti mereka di sekitar mereka. Dan bahawa Tuhan menjawab doa-doa 
ini dengan banyak pendekatan kreatif. 
PERMOHONAN DOA: 
 

• Berdoalah untuk orang tua dan untuk kanak-kanak - yang paling terdedah di antara 
kita. 

 
• Doakan ahli gereja yang belajar membina persahabatan dengan pelarian Muslim 
• yang baru-baru ini berpindah ke kawasan kejiranan mereka. Berdoalah untuk 

kebijaksanaan bagaimana memimpin mereka menuju kebenaran. 
 

• Berdoalah agar gereja-gereja di seluruh dunia memiliki kepercayaan untuk 
memulakan pusat pengaruh bandar di bandar-bandar berdekatan mereka. 

 



• Doakan agar Hujan Terakhir mencurah-curah di gereja, agar kerja dapat 
diselesaikan sehingga kami dapat pulang ke rumah. 
 

 
 

 Hari 42 – Tumpuan Doa – Khamis, 7 Mei 
 

Damai yang sempurna 
 

“Yang hatinya teguh Engkau jagai dengan kedamaian yang sempurna, karena ia percaya 
kepada-Mu. Percayalah kepada TUHAN untuk selama-lamanya, karena di dalam TUHAN 

Allah, kita memiliki batu karang yang kekal.– Yes 26:3-4 (TB) 
 

“Mereka yang mengambil Kristus pada firman-Nya, dan menyerahkan jiwa mereka kepada 
pemeliharaan-Nya, hidup mereka menurut perintah-Nya, akan menemui kedamaian dan 
ketenangan. Tidak ada dunia yang dapat membuat mereka sedih ketika Yesus membuat 

mereka senang dengan kehadiran-Nya. Dalam persetujuan yang sempurna, terdapat 
damai yang sempurna.” – Desire of Ages, p. 331 

 

 Pertanyaan Hati:  
Apabila anda merasa gelisah di hati anda, di mana anda pergi dahulu? 

Siapa yang anda cari untuk mendapatkan nasihat? Adakah Yesus? 
Menaruh kepercayaan kita kepada Yesus, Batu Kekal Kita, tidak dapat didasarkan pada 
perasaan kamu pada saat-saat tertentu. Anda mesti memilih untuk mempercayai-Nya, 

tidak kira apa keadaan anda berada. Kemudian Dia dapat memberikan ketenangan yang 
sempurna. Adakah anda akan meletakan Kepercayaan kepada-Nya sekarang? 

 
PUJIAN: Melalui pelbagai perjumpaan penginjilan dalam talian dan juga aktiviti 
jangkauan gereja digital yang lain, bekas dan anggota yang hilang telah kembali 
berminat kepada Tuhan dan bahkan bergabung dengan gereja itu lagi! 
 
PERMOHONAN DOA: 
 

• Berdoalah untuk anggota gereja yang belajar bagaimana megongsikan 
harapan mereka dengan cara yang relevan dengan orang pra-moden yang 
sekular yang tinggal di bandar-bandar di dunia. 

 
• Berdoalah untuk pekerja yang akan menggunakan kaedah Kristus untuk 

memenuhi keperluan dan menjangkau hati orang-orang yang tinggal di 
bandar-bandar di seluruh dunia. 

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

yang sedang berjuang sendiri, atau mempunyai orang tersayang yang 
sedang mengalami penyakit. 

 
• Doakan keamanan untuk anggota gereja di seluruh dunia yang gentar, takut 

dan merasa bersendirian. 


