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Pada tahun 2001, saya hampir mati. Doktor mengatakan bahawa saya berada diambang
kematian dalam masa tiga jam. Saya dijangkiti malaria falciparum semasa melakukan
penginjilan dengan murid-murid saya di Afrika Barat, dan gejalanya muncul hanya
beberapa hari selepas saya kembali ke Amerika Syarikat. Saya mengalami demam yang
sangat tinggi, saya mengalami dehidrasi, dan saya mengalami sakit kepala yang hebat. Saya
merasa sangat sakit, saya fikir saya akan pengsan dan mati sebentar lagi. Ketika gejala
muncul, saya bekerja di luar untuk tujuan pelayanan gereja. Saya pergi lebih awal ke
lapangan terbang untuk mengejar penerbangan pulang saya, memohon kepada Tuhan
untuk mengizinkan saya pulang kerana saya merasakan kemungkinan yang berlaku.
Sekiranya saya mati, saya lebih suka ia berlaku di rumah.
Isteri saya membawa saya ke bilik kecemasan di hospital. Pada masa itu, saya mengalami
halusinasi, dan hampir tidak dapat meminum air tanpa muntah. Tidak lama selepas saya
dibawa ke bilik kecemasan saya pengsan. Setelah sedar kembali, dan mengingati kehidupan
seperti dalam gerak perlahan. Setiap minit terasa seperti satu jam dan setiap jam seperti
satu hari. Saya ingat isteri saya, Lisa, membawa anak-anak kami, pada masa itu hanya
berusia 14, 12, dan 10 tahun, dan melihat mereka menangis terkedu. Saya meningati ketika
jururawat dan petugas yang lain memeriksa saya dengan simpton pesakit malaria, kerana
penyakit ini sangat jarang berlaku di Amerika Syarikat.
Sudah jelas bagi saya bahawa saya akan mati. Kemudian, saya mendapat tahu bahawa jenis
malaria ini adalah yang menjangkiti. Kemungkinan besar ia akan membunuh anda, namun,
jika anda bertahan, anda tidak akan mengalami simptom berulang kecuali anda dijangkiti
lagi. Ramai orang mula berdoa. Isteri saya dan anak-anak kami berdoa. Ibu bapa saya dan
ahli keluarga yang lain berdoa. Rakan sekerja kami di Southern Adventist University tempat
saya mengajar juga berdoa. Pelajar saya berdoa. Rakan-rakan saya dari banyak tempat di
dunia berdoa. Dan banyak pastor di seluruh negara berdoa. Saya telah mengira bahawa
mungkin kira-kira 2,000 orang mendoakan saya pada masa itu.
Tetapi menghadapinya tidak mudah. Ubat yang sesuai tidak ada. Rakan doktor perubatan
mula memberi tekanan kepada doktor hospital untuk bergerak dengan cepat sebelum
terlambat. Akhirnya, penawar dijumpai di Atlanta, dan mereka dapat memperolehnya.
Quinine adalah ubat lama yang digunakan untuk merawat malaria dan penyakit lain yang
sangat ganas, tetapi jarang digunakan sekarang. Ia cukup beracun dan boleh membawa
kesan sampingan yang serius. Tetapi ubat ini akan merawat malaria. Empat puluh lapan jam
setelah saya dimasukkan ke hospital, saya diberi Vaksin (Quinine), tetapi ia tidak
menghasilkan keajaiban yang diharapkan. Sehari kemudian, pada hari Sabat, saya masih
lagi sakit.

Dalam keadaan saya yang tidak bermaya, saya terus berdoa. Tetapi doa saya lebih banyak
ucapan terima kasih daripada permohonan. Saya telah menyerahkan hidup saya ke tangan
Tuhan dan bersedia untuk mengucapkan selamat tinggal sekiranya sudah tiba masanya
saya pergi. Satu-satunya penyesalan saya, yang mana saya doakan juga adalah
meninggalkan isteri saya dengan tiga anak kecil, dan meninggalkan anak-anak tanpa ayah.
Tetapi itu juga ada di tangan Tuhan. Saya mendapat ketenangan bahawa semuanya akan
baik-baik saja.
Pada hari Sabat, beberapa rakan dari universiti dan pendeta gereja saya datang. Mereka
mengurapi dan mendoakan saya lagi, menurut Kitab Suci (Yakobus 5: 13-15). Malam itu,
Lisa tinggal bersamaku sepanjang malam. Dia benar-benar takut itu akan menjadi masa
terakhir saya. Pukul 5:00 pagi keesokan harinya, seorang jururawat datang untuk
mengambil darah, seperti yang mereka lakukan setiap pagi. Empat jam kemudian, pakar
datang ke bilik saya. Buat pertama kalinya saya dapat duduk. Dia memberitahu saya bahawa
mereka tidak dapat menemui kesan malaria dalam sistem saya. Entah bagaimana,
semuanya hilang. Dia menyatakan terkejut bahawa ubat itu berfungsi dengan baik, begitu
cepat. Tetapi saya tahu ada sebab lain mengapa saya bebas daripada malaria. Itu adalah doa
orang yang saya sayangi dan doa orang-orang kudus. Saya percaya dengan senang hati
Tuhan untuk menyembuhkan saya, kerana umatNya meminta Dia.
“Juruselamat penyayang yang sama hidup hari ini, dan Dia bersedia mendengarkan doa
orang percaya seperti ketika Dia berjalan bersama di antara manusia. . . Ini adalah
sebahagian dari rancangan Tuhan untuk memberi kita, sebagai jawapan atas doa sungguhsungguh, apa yang tidak akan Dia kurniakan sehingga kita tidak meminta.” (The Great
Controversy, ms. 525) Yesus tidak perlu menyembuhkan saya. Dia tidak berhutang apa-apa.
Saya berhutang kepadaNya segalanya, dan dan terus setiap masa. Tetapi Dia tetap
melakukannya.
Tidak semua kes yang mengancam nyawa berakhir dengan cara yang sama. Tetapi Tuhan
yang menyembuhkan adalah sama, tidak kira. Dia boleh dipercayai. Kita boleh bersyukur
dengan cara apa pun, kerana Dia tidak akan menjawab doa kita dengan cara yang akan
membahayakan jiwa kita. Apa sahaja yang kita terima dariNya adalah yang terbaik yang
dapat kita miliki.
Ron E. M. Clouzet, DMin, adalah Setiausaha Kependetaan di Northern Asia-Pacific Division.
Ron juga pengarang buku pilihan minggu ini “Adventism’s Greatest Need: The Outpouring of
the Holy Spirit.”
PERTANYAAN PENDALAMAN: Adakah anda percaya Tuhan dapat menyembuhkan semua
jenis penyakit, apa pun dan yang terutama adalah jangkitan dosa? Adakah hidup anda
seteru dengan Tuhan hari ini? Adakah anda berdamai dengan-Nya pada masa ini?
CABARAN HATI: Penyakit adalah sebahagian dari dunia yang hancur ini. Tidak ada yang
dapat selamat darinya. Tetapi kita mempunyai pilihan bagaimana kita melaluinya. Kita
dapat berpegang teguh pada Yesus pada saat-saat yang sangat mendesak, berdoa untuk
penyembuhan rohani dan jasmani, dan kita dapat yakin bahawa apa pun akibat penyakit
itu, selama kita melihat kepada-Nya, kita dapat merasa damai. Memiliki iman yang kuat
pada masa-masa sakit bermula dengan menjalankan iman pada masa-masa kesihatan.
Adakah anda akan memilih untuk beriman kepadaNya hari ini? Adakah anda bersedia

menerima, walaupun mati, mengetahui bahawa akhirnya semua penyakit akan
disembuhkan pada pagi kebangkitan bagi mereka yang percaya?
“Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai hamba keperluan manusia telanjang.
Dia 'menanggung kelemahan kita, dan menanggung penyakit kita,' agar Dia melayani setiap
keperluan umat manusia. Beban penyakit dan celaka serta dosa yang Dia datang untuk
dihilangkan. Itu adalah misi-Nya untuk membawa kepada orang pemulihan sepenuhnya;
Dia datang untuk memberi mereka kesihatan dan kedamaian dan kesempurnaan watak.” –
Ministry of Healing, ms.17
Pendalaman: Cadangan tambahan pembacaan minggu ini
• Ellen White, Ministry of Healing, chapter 16, “Prayer for the Sick”
• Ron Clouzet, Adventism’s Greatest Need: The Outpouring of the Holy Spirit

Hari 43 – Tumpuan Doa – Jumaat, 8 Mei, 2020
LAPORAN PUJIAN:
• Brittney dan Vanessa B.: “Gereja kami mula bertemu di dalam talian setiap malam
untuk berdoa. Ini telah menjadikan semua orang lebih dekat satu sama lain kerana
kita saling bertemu setiap hari. Berkat yang indah!”
• Mico F.: “Keadaan ini telah membantu kita menyedari bahawa gereja bukanlah
struktur, itu adalah umat!”
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk gereja-gereja yang kehilangan anggota kerana COVID-19.
• Doakan ahli yang menghadapi pelbagai masalah kesihatan seperti barah, penyakit
auto-imun, kemurungan dan masalah lain.
• Doakan bekas anggota Advent yang telah meninggalkan gereja. Berdoalah untuk
orang-orang dalam lingkungan pengaruh mereka yang mungkin telah ditinggalkan
dari Tuhan kerana itu.
• Doakan ahli baru yang bergabung dengan gereja melalui pelbagai kempen
penginjilan TMI sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Hari 44 – Tumpuan Doa – Sabat, 9 Mei, 2020
Pengetahuan akan Yesus
“Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang
benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus.– Yoh 17:3
“Kristus datang untuk menyatakan Tuhan kepada dunia sebagai Tuhan yang penuh kasih,
penuh belas kasihan, kelembutan, dan belas kasihan. Kegelapan yang tebal yang Setan telah
usahakan untuk merangkul takhta Allah dihanyutkan oleh Penebus dunia, dan Bapa sekali
lagi dinyatakan kepada manusia sebagai cahaya kehidupan.” – 5T 738.4

PERTANYAAN HATI:
Kehidupan abadi bukan hanya untuk hidup selamanya, tetapi kehidupan kekal adalah
semakin mendalam dalam hubungan cinta anda dengan Tuhan. Adakah anda mengetahui
fakta tentang Yesus, atau adakah anda mengenali Dia secara peribadi sebagai Penyelamat
dan Rakan anda?
Mengapa tidak memulai kekekalan hari ini dengan meminta Yesus untuk memperlihatkan
Diri-Nya sendiri pada tahap yang lebih dalam kepada anda, ketika anda menghabiskan
waktu dalam doa, Alkitab dan berkongsi kasih dan kebenaran-Nya dengan orang lain?
LAPORAN PUJIAN:
• Thierry T: “Saya berkongsi 100 Hari Doa ’dengan 90 rakan saya. Saya juga dapat
berkongsi buku 'Kemenangan Akhir' kepada banyak kenalan saya. Seorang nonAdventist meminta saya untuk mempelajari ramalan Daniel dan Wahyu dengannya. "
• Gloria D: “Tuhan telah memberkati kita untuk dapat menjalankan program
pengagihan makanan walaupun terdapat wabak ini’.
PERMOHONAN DOA:
• Doakan jemaat di seluruh dunia yang memulakan atau menjalankan Pusat Life Hope.
• Berdoalah untuk penduduk di kepulauan Fiji dan Vanuatu yang telah terjejas oleh
taufan baru-baru ini.
• Doakan institusi pendidikan kita di seluruh dunia. Berdoalah agar mereka dapat
mencari jalan untuk memberikan pendidikan Kristian melalui kelas dalam talian dan
kaedah lain. Berdoalah agar mereka dapat terus menjadi pengaruh rohani yang positif
kepada para pelajar, dan dapat terus stabil dari segi kewangan.

Hari 45 – Tumpuan Doa– Ahad 10 Mei, 2020
Pelayanan Yesus
“Karena kita mempunyai Imam Besar Agung yang sudah naik ke surga, yaitu Yesus, Anak
Allah, marilah kita terus berpegang teguh pada pengakuan* kita. Sebab, kita tidak memiliki
Imam Besar yang tidak dapat memahami kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita memiliki
Imam Besar yang telah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita, tetapi Ia tidak berdosa.
Karena itu, dengan keyakinan, marilah kita datang menghampiri takhta anugerah supaya
kita menerima belas kasihan dan menemukan anugerah untuk menolong kita, ketika kita
membutuhkannya.” – Ibrani 4:14-16
“Anak Tuhan ... telah memenuhi janji-Nya, dan telah sampai ke surga, untuk mengambil
kepadaNya pemerintahan semesta surgawi. Dia memenuhi satu fasa keTuhan-Nya dengan
mati di kayu salib untuk untuk setiap kita yang jatuh dalam perlumbaan. Dia sekarang
memenuhi tahap yang lain dengan memohon kepada Bapa untuk orang yang bertobat,
mempercayai orang berdosa, menyampaikan kepada Tuhan persembahan umat-Nya.
Setelah mengambil fitrah manusia, dan dalam sifat ini telah mengatasi godaan musuh, dan
memiliki kesempurnaan ilahi. Kes masing-masing akan dikaji semula di hadapan-Nya. Dia
akan mengucapkan penilaian, memberikan kepada setiap orang sesuai dengan karyakaryanya.” – Manuscript 42, 1901

PERTANYAAN PENDALAMAN:
Yesus menjadi manusia, mati, dan dibangkitkan, dan sekarang berdiri di tempat
perlindungan surgawi sebagai wakil bagi semua orang yang telah menyerahkan hidup
mereka kepada-Nya. Semasa anda berdoa, Dia sedang mendengar. Ketika anda meminta
pengampunan atas dosa, dan kemenangan, Dia mendengar anda dan akan segera
memberikan kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi.
Sewaktu kita hidup dalam terang penghakiman, sudahkah kamu menjadikan Yesus, Imam
Besar yang penyayang, Peguambela kamu (1 Yohanes 2: 1)? Sudahkah anda berlindung
kepada kebenaranNya? Adakah anda akan membiarkan Dia tidak hanya menutupi Anda
dalam kebenaran-Nya, tetapi juga memenuhi Anda dengan kebenaran-Nya dengan
melakukan pekerjaan yang Dia sediakan untuk anda (Efesus 2:10)?
LAPORAN PUJIAN:
• Sheril M.: "Saya bersyukur kepada Tuhan! '100 Hari Doa' telah memperkuat iman
saya dalam masa yang sukar ini. "
• Rose S.: "Oleh kerana wabak ini," Kumpulan Sembang Doa Doa "kami menjadi lebih
hidup kerana kami mempunyai lebih banyak masa untuk berdoa bersama hampir 56 kali setiap hari!”
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk orang-orang kehilangan tempat tinggal di semua tempat di dunia
yang bergantung pada jumlah penduduk yang lebih banyak untuk mendapatkan
pertolongan tetapi kini sangat memerlukan kerana perintah berkurung.
• Berdoalah untuk anggota-anggota yang lanjut usia yang tidak dapat berhubung
dengan keluarga mereka semasa krisis ini. Doakan mereka yang mengalami
demensia dan sangat keliru ketika ini.
• Doakan perkahwinan yang kini berada di bawah tekanan tambahan. Berdoalah agar
pasangan yang berjuang akan mendapat kesembuhan, pertolongan dan kerendahan
hati ketika mereka menumpukan perhatian kepada Yesus.

Hari 46 – Tumpuan Doa - Isnin, 11 Mei, 2020
Cinta Yesus
“"Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah Aku telah mengasihimu; tetaplah tinggal
dalam kasih-Ku.” – Yoh 15:9
“Saya akan, jika diselamatkan dalam kerajaan Tuhan, selalu mendalami akan rencana
keselamatan. Semua orang kudus yang ditebus akan melihat dan menghargai, seperti
sebelumnya, kasih Bapa dan Anak, dan lagu-lagu pujian akan muncul dari lidah yang abadi.
Dia mengasihi kita, Dia memberikan nyawa-Nya untuk kita. Dengan tubuh yang dimuliakan,
dengan kemampuan yang diperbesar, dengan hati yang murni, dengan bibir yang tidak
bersih, kita akan menyanyikan kekayaan cinta penebusan. "– Letter 27, 1890
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Tuhan itu pengasih. Dia adalah Pencipta cinta. Tidak ada cinta yang lebih murni daripada
cinta dalam Ketuhanan. Sekiranya Yesus mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus,

apa yang mungkin lebih menarik daripada bersamanya dengan harmoni? Cinta Yesus tidak
dapat dibandingkan!
Adakah saat ini ada perkara dalam hidup anda yang lebih anda sayangi daripada Yesus?
Adakah ada sesuatu yang memikat hati anda?
Mintalah Yesus untuk mengagumkan anda dengan kasih yang sempurna yang anda sayangi
oleh-Nya. Mengapa tidak memilih hari ini untuk menerima cinta ini ke dalam hati anda dan
menjadikannya motivasi tertinggi untuk jalan iman anda?
LAPORAN PUJIAN:
• Beberapa negara dan negeri di A.S. telah mula membuka semula perniagaan (dengan
sekatan).
• Kadar kes Covid-19 dan kadar kematian agak rendah daripada ramalan sebelumnya
yang diramalkan.
PERMOHONAN DOA:
• Doakan pelbagai projek bangunan seperti gereja dan sekolah di seluruh dunia.
Berdoalah untuk pengorbanan dan kesetiaan yang berterusan dalam persepuluhan
dan persembahan.
• Berdoalah untuk pulau-pulau di Saint Vincent dan Grenadines yang menghadapi
musim kemarau terburuk di atas wabak tersebut. Doakan hujan, dan berkat Tuhan
dalam misi gereja-gereja tempatan.
• Berdoalah untuk anggota yang dilanda ketakutan semasa krisis ini.
• Berdoalah agar dapat memahami perbezaan antara kepatuhan kepada langkahlangkah kebersihan yang dipromosikan oleh pemerintah dan pelaksanaan ibadah
palsu.

Hari 47 – Tumpuan Doa - Selasa, 12 Mei, 2020
Iman Yesus
“Inilah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara perintah Allah dan iman mereka di
dalam Yesus..” – Way 14:12
“[I]man dalam kemampuan Kristus untuk menyelamatkan kita dengan kuat dan
sepenuhnya dan sepenuhnya adalah iman Yesus.” – 3SM 172.3
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Kita hidup pada hari-hari terakhir. Sekarang adalah waktunya, lebih dari sebelumnya, di
mana kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan Tuhan untuk menuntun kita
diperlukan! Yesus telah menyediakan janji-janji dan arahan-Nya bagi hidup, kematian,
kebangkitan dan Firman-Nya. Dia telah berjanji untuk menyelamatkan kamu. Hebat, bukan?
Adakah anda berhasrat untuk benar-benar mempercayai ini dan menerima kenyataan ini
dengan kesan perubahan dalam hidup anda? Adakah anda mahu Yesus mengambil iman
kecil dan lemah anda dan mengubahnya menjadi iman yang tidak tergoyahkan? Mengapa
tidak meminta Dia melakukan pekerjaan ini dalam diri anda semasa anda mengikuti
kehendak-Nya dari hari ke hari?

LAPORAN PUJIAN:
• Adalah menggembirakan untuk mendengar berapa banyak gereja kita, pendeta,
Elder, dan anggota lain yang kreatif dan menyediakan kesempatan beribadah,
persekutuan dan doa untuk anggota setempat mereka dalam talian secara kerap. Ini
akan memberi manfaat besar kepada gereja semasa kita maju. Ini menyebabkan kita
berfikir dengan cara baru dan positif bagaimana menjangkau orang-orang di sekitar
kita yang memerlukan Yesus.
PERMOHONAN DOA:
• Berdoa untuk pelbagai projek misi dan usaha penginjilan di Sulawesi Utara,
Indonesia.
• Berdoa untuk pelajar Advent di Kaherah, Mesir yang berjuang untuk dapat
menerima sumbangan makanan dari jemaat kerana sekatan tempatan tertentu.
• Berdoalah untuk jemaat Tuhan yang setia di wilayah Barat Laut Nigeria yang
menegakkan penyebaran Injil walaupun terdapat bahaya dari kumpulan pengganas,
penyamun dan penjenayah yang sangat aktif di wilayah itu.
• Berdoalah untuk pelajar di Filipina yang menghadapi masalah dengan menghadapi
kelas pada hari Sabat kerana jadual baru semasa wabak.

Hari 48 – Tumpuan Doa - Rabu, 13 Mei, 2020
Kehadiran Yesus
“ajarkanlah mereka untuk menaati semua yang Aku perintahkan kepadamu; dan lihatlah,
Aku selalu bersamamu, bahkan sampai kepada akhir zaman." – Mat 28:20
“Selanjutnya melalui Roh, Kristus harus terus berada di dalam hati anak-anak-Nya.
Kesatuan mereka dengan-Nya lebih dekat daripada ketika Dia secara peribadi bersama
mereka. Cahaya, dan kasih, dan kekuatan Kristus yang berdiam diri bersinar melalui
mereka, mereka menjadi heran dan mulai mengenali bahwa keduanya pernah bersamasama dengan Yesus. '' Kisah 4:13.” –Steps to Christ, ms. 74.1
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Adakah anda pernah terfikir, hidup semasa Yesus berada di Bumi? Untuk berjalan dan
bercakap dengan Dia? Matlamat Injil yang kuat adalah memberi anda sesuatu yang lebih
baik lagi! Yesus ingin tinggal di dalam diri anda, menjadikan anda seperti Dia melalui
pelayanan transformasi Roh Kudus. Pernahkah anda meminta Yesus untuk membaptis anda
dengan Roh Kudus agar kehadiran-Nya dapat dirasakan dan dilihat di dalam anda? Yesus
menyuruh kita untuk meminta karunia Roh-Nya setiap hari (Lukas 11:13). Mengapa tidak
mengundang Kristus untuk tinggal di dalam kamu melalui Roh-Nya sekarang?
LAPORAN PUJIAAN:
• Begitu banyak, banyak di sekitar kita terbuka dan menerima saksi dan pemahaman
Kitab Suci kita kerana krisis ini. Puji Tuhan Dia menyelamatkan banyak orang
selama-lamanya bersama-sama Dia semasa pendemik ini!

PERMOHONAN DOA:
• Doakan individu yang menghadapi penindasan dan penguasaan syaitan. Berdoalah
agar mereka dibebaskan dari kuasa Iblis. Doakan keluarga mereka, terutama anakanak daripada ibu bapa mereka yang terkesan akan situasi ketika ini.
• Doakan ribuan kumpulan dan gereja baru yang ditanam di seluruh dunia untuk terus
kuat dan bertenaga walaupun menghadapi krisis semasa.
• Berdoalah untuk pendeta dan pemimpin gereja di negara-negara yang mana
penjagaan kesihatan yang sangat terjejas.
• Berdoalah untuk stesen radio Adventist di seluruh dunia, sampai di tempat yang
belum dijangkau.

Hari 49 – Tumpuan Doa - Kamis, 14 Mei, 2020
Allah Yang Pengasih
“TUHAN itu murah hati dan adil, Allah kita itu berbelaskasihan.” – Maz 116:5
“Jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus merasa di hadirat-Nya bahawa bahkan bagi mereka
ada pelarian dari dosa. Orang Farisi hanya mengejek dan mengutuk mereka; tetapi Kristus
menyambut mereka sebagai anak-anak Tuhan, yang terpisah dari rumah Bapa, tetapi tidak
dilupakan oleh hati Bapa. Dan kesengsaraan dan dosa mereka menjadikan mereka semakin
menjadi objek belas kasihan-Nya. Semakin jauh mereka mengembara dari Dia, semakin
rindu dan semakin besar pengorbanan untuk menyelamatkan mereka.” – COL 186.2
PERTANYAN PENDALAMAN:
Rahmat Tuhan kepada kita adalah hasil langsung dari kasih sayang-Nya yang besar
terhadap semua orang yang menderita di bawah dosa dan akibatnya. Menyedari belas
kasihan-Nya terhadap anda, seperti yang dinyatakan dalam Yesus, apa yang menghalangi
anda untuk datang kepada-Nya, sebagaimana adanya, dan menyerahkan sudut-sudut paling
gelap dalam hidup anda kepada-Nya, hari ini? Yesus memahami beban, perjuangan, dan
godaan anda. Dia lebih dari bersedia membantu, menyembuhkan, memaafkan, mengangkat,
dan menguatkan anda. Maukah anda membiarkan kasih, rahmat dan belas kasihan-Nya
mencairkan sebarang rintangan atau ketidakpedulian anda mungkin rasakan terhadapNya
hari ini?
LAPORAN PUJIAN:
• Banyak penganut Advent dan Kristian lain menyedari bahawa kita telah menjadi
terlalu selesa dan membuat gereja kita lebih kepada Keduniawian. Kita perlu
dibangunkan untuk menolong mereka menjalani kehidupan iman, doa, dan
keajaiban seperti yang dilakukan oleh gereja awal dalam Kisah Para Rasul. Pada
masa itu orang percaya tidak mempunyai kewangan, darjat, bangunan atau institusi,
namun biarpun menghadapi cobaan dan bahkan penganiayaan, dengan kehadiran
dan kuasa Roh Kudus mereka mengubah dunia dan membawa Injil ke seluruh dunia
hanya dalam beberapa tahun.

PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk gereja-gereja di Jamaica. Doakan jemaat yang menghadapi masalah
kewangan serta kakitangan dan pesakit di Hospital Memorial Andrews semasa krisis
ini.
• Berdoalah untuk anggota gereja dan ahli keluarga yang berjuang dengan ketagihan
terhadap pornografi, alkohol, gula, filem, muzik, dan bahan dan tingkah laku lain.
Berdoalah agar mereka memperoleh kemenangan dalam Kristus.
• Berdoalah untuk Gereja Windhoek di Namibia yang telah berusaha selama sepuluh
tahun untuk mendapat persetujuan untuk membeli tanah untuk membina sebuah.

