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“"Aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Karena itu, Aku telah menarikmu
dengan kasih setia.” – Yer 31:3 (TB)
Mary Ann Roberts dibesarkan di rumah kristiani, tetapi sebagai orang muda dia tidak
pernah membuat komitmen secara peribadi kepada Yesus sebagai Penyelamat dan
Tuhannya. Selepas persekolahannya dia berkahwin, suaminya menyertai pasukan tentera,
dan mereka berpindah ke Eropah. Di sanalah Mary Ann meninggalkan semua hubungannya
dengan gereja dan menjadi seorang yang liar dan suka untuk berseronok.
Pada tahun 1983 dia mencapai tahap terendah dalam kehidupanya. Di tengah-tengah pesta
minuman keras pada hujung minggu itu, dia menjadi sangat mabuk dan sakit sehingga dia
tidak dapat menghadiri pertemuan keluarga. Ketika itulah Mary Ann memutuskan untuk
meminta Tuhan kembali ke dalam hidupnya. Gambaran jelas yang terlintas di fikirannya
pada saat yang sangat rendah dalam hidupnya adalah seorang bapa yang penyayang berlari
ke jalan untuk menemui anak yang hilang. Mary Ann tahu bahawa dia adalah anak itu.
Menyedari bahawa dia perlu membuat beberapa perubahan radikal dalam gaya hidupnya,
dia menulis surat kepada seorang pendeta Kristian dan memberitahunya tentang
komitmennya untuk menjadi pengikut Yesus. Isteri pendeta itu memahami betapa sukarnya
peralihan itu dan menyokong Mary Ann dengan memanggilnya di telefon setiap pagi selama
setahun untuk berdoa dengannya.
Walaupun Mary Ann mula menghadiri gereja Kristian dan Tuhan menjadi bahagian penting
dalam hidupnya, dia merasakan ada sesuatu yang masih hilang — bahawa Tuhan
mempunyai sesuatu yang istimewa untuknya yang belum dijumpainya. Dia selalu berharap
agar dia dapat meneruskan pendidikannya, dan memutuskan untuk kembali ke sekolah.
Mungkin itu akan mengisi kekosongan di hatinya. Dia memohon dan diterima menjadi
siswazah dalam program sains dan akhirnya menamatkan Ph.D. dalam neurosains. Tetapi
entah bagaimana kehidupanya masih kelihatan tidak lengkap.
Pada musim panas tahun 2001, Mary Ann menghadiri satu perkhemahan di Carolina Utara.
Dia semamangnya berminat untuk bersosial dengan rakan-rakan, jadi dia duduk di
belakang auditorium. Namun, dalam salah satu perjumpaan, dia terdengar seorang
penginjil Kristian mahu mengundang mereka yang berminat dalam satu program pelayanan
di Kenya untuk bertemu dengannya selepas pertemuan tersebut tamat.
“Biasanya saya suka memikirkan sesuatu sebelum saya bertindak, "seingat Mary Ann,"
tetapi seolah-olah seseorang berdiri di depan saya dan menunjuk langsung ke arah saya. "
Pada akhir pertemuan itu, dia berjalan ke depan auditorium dengan keyakinan yang

mendalam bahawa Tuhan memanggilnya untuk mengambil bahagian dalam program
pelayanan di Kenya. Setelah bercakap dengan Mary Ann, penginjil mengundangnya untuk
mengadakan beberapa siri pertemuan di komuniti primitif di Rongo, Kenya. Mary Ann
bukan seorang yang tahu berbicara di hadapan orang. Dia tidak mempunyai latihan
homiletik dan sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam pekerjaan di barisan
hadapan. Tidak pernah terlintas di fikirannya bahawa Tuhan akan memintanya untuk
menjadi pengkothbah. Tetapi dia terbuka untuk bekerja dengan Roh Kudus pada hari itu,
dan, dengan kata-katanya sendiri, dia mulai berdoa dengan sangat radikal: “Tuhan, aku
memberi izin kepada-Mu untuk membuangku ke dalam hasil tuaianMu.”
beberapa bulan kemudian Mary Ann pergi ke Kenya untuk melakukan apa yang Tuhan
suruh dia lakukan. Meskipun dia ketakutan, setiap malam ketika dia berdiri untuk
berkothbah, dia merasakan Tuhan berbicara melalui dia kepada orang banyak yang
berkumpul di dataran kota. Pada akhir perjumpaannya, lebih dari 500 orang menyerahkan
hidupa mereka kepada Yesus dalam pembaptisan. Seperti yang anda bayangkan, Mary Ann
dipenuhi dengan kegembiraan — kegembiraan radikal! Dan kegembiraan itu belum hilang.
Mary Ann terus berkhotbah, berkongsi kasih Tuhan, dan mengikuti kemanapun
kehendakNya. Dia mendapat panggilan ketika dia memberi izin kepada Tuhan untuk
menggunakannya dalam penuaian-Nya.
Adakah anda akan memberi izin kepada Tuhan untuk menggunakan anda dalam penuaianNya? Ia mungkin tidak sama seperti tiga bulan yang lalu, sebelum krisis COVID-19 melanda.
Tetapi masih banyak yang perlu dilakukan, dan banyak jiwa yang menunggu untuk
mendengar berita baik! Berdoalah dan tanyalah kepadaNya apa yang Dia ingin anda
lakukan!
Derek Morris adalah Presiden ‘Hope Channel International’. Untuk lebih banyak inspirasi
seperti ini, kami menggalakkan anda untuk membaca buku pilihan minggu ini oleh Derek
Morris yang bertajuk The Radical Prayer, dari mana renungan minggu ini diambil.

PERTANYAAN PENDALAMAN: Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Adakah kita telah
memberi izin kepada Tuhan untuk menggunakan kita dalam penuaian-Nya? Sekiranya kita
merasa jauh dari Tuhan, mari kita ingat bahawa Dia menunggu dengan tangan terbuka
untuk kita berpaling kepada-Nya. Dia bukan sahaja ingin menyambut kita di rumah, tetapi
Dia juga mempunyai tempat layanan istimewa untuk kita masing-masing. Adakah kita akan
membuka hati kita untuk panggilanNya?

CABARAN AKTIF HATI: Perhatikan cara berbeza bagaimana kasih Tuhan dinyatakan kepada
anda. Mungkin anda akan melihat kasih-Nya melalui orang lain, melalui alam semula jadi,
atau dengan cara lain. Apabila anda menemui cinta-Nya dengan cara yang unik, tuliskan,
kemudian bagikan kepada dua orang dalam minggu ini seperti (Yohanes 15:12). Jadikan
kebiasaan untuk mencari kasih Tuhan dan cara-cara unik agar anda dapat membagikan
kasih-Nya kepada orang lain.

“Bapa mengasihi kita, bukan kerana penghiburan yang luar biasa, tetapi Dia memberikan
pengorbanan itu kerana Dia mengasihi kita. Kristus adalah media yang melaluinya Dia
dapat mencurahkan kasih-Nya yang tidak terbatas ke dunia yang telah jatuh. “Tuhan ada di
dalam Kristus, mendamaikan dunia dengan Dia sendiri.” 2 Korintus 5:19. . . Cinta seperti itu
tidak selari. Anak-anak Raja syurga! Janji berharga! Tema untuk meditasi yang paling
mendalam! Cinta Tuhan yang tiada tandingannya untuk dunia yang tidak mengasihi-Nya!” –
Steps to Christ, p. 13, 15
Pendalaman - Cadangan pembacaan tambahan minggu ini:
• Ellen White, Steps to Christ, chapter 1, “God’s Love for Man”
• Derek J. Morris, The Radical Prayer

Hari 50 – Tumpuan Doa – Jumaat, 15 Mei 2020
LAPORAN PUJIAN:
• Elizabeth W.: "Saya memuji Tuhan atas kekuatan penyembuhan-Nya!"
• Anggota di UK: “Puji Tuhan kerana mendengar doa kami dan memberikan makanan
dan bantuan kewangan secara ajaib tepat pada waktu yang tepat. Juga, untuk
menyembuhkan masalah tulang belakang saya! "
• Para saintis dengan bersungguh-sungguh berusaha mencari vaksinasi dan ubat yang
membantu melambatkan virus. Banyak kemajuan telah dicapai dan adanya harapan!
PERMOHONAN DOA:
• Doakan agar hati yang rela digunakan oleh Tuhan bila mana dan di mana sahaja
panggilanNya.
• Doakan semua aktiviti penginjilan dalam talian dan gereja maya akan dimanfaatkan
dan diberkati.
• Berdoalah untuk anak muda yang berada di lembah keputusan untuk menerima
atau menentang Kristus. Berdoalah agar mereka mengalami kasih dan kebenaran
Yesus dan dengan senang hati melayani Dia sepanjang hidup mereka.
• Berdoalah untuk banyak kumpulan gereja di seluruh dunia yang tidak mempunyai
bangunan untuk bertemu dan berusaha mencari tanah. Doakan juga agar Tuhan
menyedarkan.

Hari 51 – Tumpuan Doa - Sabat, 16 Mei 2020
Komitmen Tuhan
“Namun, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, bahwa ketika kita masih menjadi
pendosa, Kristus mati bagi kita..”
– Roma 5:8 (TB)
“Sebaik sahaja ada dosa, ada seorang Penyelamat. Kristus tahu bahawa Dia harus
menderita, namun Dia menjadi pengganti manusia. Sebaik sahaja Adam berdosa, Putra
Tuhan mempersembahkan diri-Nya sebagai jaminan bagi umat manusia. "– In Heavenly
Places, 13.2
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhanlah yang, walaupun telah ditolak dan berdosa,
mengambil langkah pertama menuju kemanusiaan. Dia datang dengan sikap kasih karunia,
pengampunan dan dengan janji, bahawa Yesus akan menghancurkan Setan si Ular (Kejadian
3:15) dan menjadi Korban untuk keselamatan mereka. Kristus masih berjalan ke arah anda
dengan sikap yang sama. Dia komited untuk anda dan keselamatan anda. Adakah anda akan
memeluk tanganNya yang penuh kasih hari ini dan menerima darah pembersihNya dan
kebenaranNya?
LAPORAN PUJIAN:
• Penyembuhan Dr. Hammel dari Covid-19 (Doktor perubatan di Berrien Springs)
perantaraan iman kepada masyarakat.
• Gereja di China berkembang walaupun terdapat sekatan kerana Covid-19 dan
komunisme. Beratus-ratus ribu dihubungkan dalam talian untuk beribadah.
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah agar Tuhan membuka mata anda kepada kasih-Nya yang tidak
berkesudahan untuk anda. Mintalah Dia untuk menunjukkan lebih banyak
peribadiNya yang penyayang kepada anda setiap hari.
• Berdoalah untuk pemimpin gereja dan anggota di Indonesia di mana ada yang
dijangkiti Covid-19 dan meninggal dunia.
• Berdoalah untuk Papua New Guinea kerana negara ini tidak mempunyak peralatan
yang mencukupi untuk menangani pendemik Covid-19.

Hari 52 – Tumpuan Doa - Ahad, 17 Mei 2020
Komitmen kepada Yesus
“Harun berbicara kepada mereka dan mengatakan segala sesuatu yang telah dikatakan
TUHAN kepada Musa. Kemudian, Musa menunjukkan mukjizat-mukjizat kepada mereka
semua. Dan, orang-orang Israel percaya. Ketika Bangsa Israel mengetahui bahwa TUHAN
telah melihat penderitaan mereka, mereka sujud dan menyembah Allah.” – Kel 4:30-31(TB)
“Saya mempercayainya, demikianlah adanya, bukan karena saya merasa demikian, tetapi
karena Allah telah menjanjikannya.” 7 Kata Yesus: “Barang apa yang kamu pohonkan dan
pinta, jikalau kamu yakin seolah-olah sudah kamu terima, niscaya kamu akan beroleh.”
Markus 11:24. Ada syarat atas janji ini — supaya kita dapat mendoa sesuai dengan
kehendak Allah. Bahkan kehendak Allah ialah membersihkan kita dari dosa, membuat kita
menjadi anak-anakNya, serta menyanggupkan kita supaya mendapat satu kehidupan yang
suci. Oleh karena itu kita harus memohon berkat-berkat ini serta percaya bahwa kita
menerimanya, lalu mengucap syu- kur kepada Tuhan karena kita telah menerimanya. Kita
mempunyai hak datang kepada Kristus supaya disucikan, dan berdiri dihadapan hukum
tanpa rasa malu atau sesal. “Maka oleh sebab itu sekarang tiadalah lagi hukuman ke atas
orang yang di dalam Kristus Yesus, karena hukum Roh yang mengaruniakan hidup di
dalam Kristus Yesus sudah memerdekakan aku daripada hukum dosa dan maut itu.”
– Steps to Christ, 47
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Ketika berhadapan dengan kenyataan janji Tuhan yang penuh keselamatan untuk
menyelamatkan diri dari perbudakan, reaksi orang Israel adalah penyerahan diri,
komitmen dan penyembahan. Semasa anda merenungkan cinta Tuhan yang luar biasa
untuk anda, adakah anda akan memilih untuk bertindak balas kepada-Nya dengan sikap
yang sama? Adakah anda akan memberikan kehendak, hidup anda, hati anda kepada-Nya?
Tuhan itu baik. Dia berhasrat untuk menolong dan menyembuhkan. Prosesnya kadangkadang boleh menyakitkan, tetapi sangat berbaloi. Mengapa tidak melepaskan dunia,
menyerah, dan menyerahkan hidup dan kehendak anda kepada Tuhan hari ini dan
menyembah-Nya?
LAPORAN PUJIAN:
• Sekatan Covid-19 telah menyebabkan peningkatan minat terhadap Injil di Timur
Tengah. Pelbagai individu, walaupun tidak bernama, telah berhubung secara dalam
talian dengan gereja.
• Pergerakan doa secara besar-besaran sedang berlangsung di Divisi Inter-American.
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk Penginjil Literatur di seluruh dunia yang terjejas dari wabak ini.
Doakan agar mereka (LE) dapat terus dapat membahagikan buku-buku dan banyak
yang diberkati dengan membacanya.
• Doakan mereka yang setia berkhidmat dengan penyimpanan makanan pada masa
ini. Berdoalah agar mereka dilindungi dari virus ketika mereka melakukan
pelayanan kasih ini kepada masyarakat mereka.

•

Berdoalah untuk orang awam, pekerja Alkitab, dan penginjil yang bergantung pada
pertanian dan langkah-langkah lain yang dapat menolong diri mereka sendiri dan
keluarga mereka. Berdoalah untuk mereka yang tinggal dan berkhidmat di kawasan
yang dilanda kemarau berat.

Hari 53 – Tumpuan Doa- Isnin, 18 Mei 2020
Berkomitmen kepada Sahabat
“Orang yang memiliki banyak teman bisa mendapat celaka, tetapi ada sahabat yang lebih
karib daripada saudara.” – Amsal 18:24 (TB)
“Yonatan, sebagai pewaris takhta yang sah, akan tetapi mengetahui dirinya diketepikan
oleh ketetapan ilahi; kepada pesaingnya yang paling lembut dan setia kawan, melindungi
kehidupan Daud dengan bahaya sendiri; … Nama Yonatan dihargai di surga, dan ia tetap
teguh di bumi sebagai saksi keberadaan dan kekuatan cinta yang tidak mementingkan diri
sendiri.” – Education, 157
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Persahabatan Yonatan dan Daud mempunyai kualiti dan kedalaman rohani yang jarang
dilihat lagi. Persahabatan mereka didasarkan pada perjanjian suci melalui dorongan dan
komitmen rohani. Adakah anda mempunyai rakan rohani? Adakah anda rakan rohani
kepada orang lain? Mengapa tidak memilih untuk berkomitmen bagi perkembangan rohani
rakan anda dengan mengabaikan keinginan dan kesenangan peribadi, dan meluangkan
masa dan cinta untuk menyokong rakan anda dalam perjalanan mereka bersama Kristus?
LAPORAN PUJIAN:
• Pertemuan penginjilan dalam talian It is Written melaporkan hasil yang luar biasa
dengan ribuan orang mengambil bahagian dan banyak membuat keputusan
menerima Yesus. mereka yang hilang berhubung dengan gereja Advent tempatan
untuk tindakan lanjut.
• Melalui peningkatan aktiviti jangkauan dalam taian banyak bekas anggota Advent
kembali berhubung dengan gereja.
PERMOHONAN DOA:
• Doakan rakan anda. Terutama mereka yang tidak mengenal Kristus atau tersesat.
Berdoalah agar Tuhan memberi anda keberanian untuk menjadi positif, proaktif,
pengaruh rohani dalam kehidupan mereka.
• Berdoalah untuk pertemuan perkumpulan yang dirancang di Lembah Rift di Kenya,
yang merupakan wilayah tanpa gereja bagi gereja kita.
• Berdoalah untuk pusat komuniti Phoenix Beacon Light SDA Church kerana ahli baru
mempersiapkannya untuk melayani komuniti mereka.

Hari 54 – Tumpuan Doa- Selasa, 19 Mes 2020
Berkomitmen dengan Pasangan / Keluarga Anda
“Istri-istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. … Suami-suami, kasihilah
istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberikan diri-Nya bagi jemaat, … Anakanak, taatilah orangtuamu dalam Tuhan karena ini adalah hal yang benar. … Bapak-bapak,
janganlah memicu anak-anakmu untuk menjadi marah, tetapi besarkanlah mereka dalam
disiplin dan nasihat Tuhan.” – Efesus 5:22, 25; 6:1, 4 (TB)
“Penyebab perpecahan dan perselisihan dalam keluarga dan gereja adalah perpisahan dari
Kristus. Mendekati Kristus adalah mendekati satu sama lain. Rahsia kesatuan sejati di gereja
dan keluarga bukanlah diplomasi, bukan pengurusan, bukan usaha luar jangka untuk
mengatasi kesukaran — walaupun akan ada banyak yang harus dilakukan — tetapi bersatu
dengan Kristus.”
– The Adventist Home, 179
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Pasangan dan keluarga anda adalah orang-orang dalam hidup anda yang menjadi
tanggungjawab anda: Untuk mengasihi, menyokong dan mendisiplinkan mereka ke dalam
hubungan yang menyenangkan, penuh kasih dan dengan Yesus. Adakah anda hari ini akan
berkomitmen untuk memberikan kasih karunia, pengampunan dan kasih yang sama seperti
yang Yesus tunjukkan kepada anda kepada pasangan dan keluarga anda? Adakah keinginan
anda untuk menjadi pemimpin rohani untuk rumah anda? Mintalah Yesus hari ini untuk
berjalan lebih jauh dan bersatu dengan Dia agar anda dapat menjadi refelksi Dia yang lebih
baik kepada pasangan dan keluarga anda.
LAPORAN PUJIAN:
• Prosper O: "Ya! Tanpa mengira COVID-19, saya tetap akan memuji Tuhan Yang Maha
Tinggi. "
• Jon W: “Krisis ini memberi saya keinginan baru untuk berjalan lebih dekat dengan
Kristus!”
PERMOHONAN DOA:
• Doakan pasangan, ibu bapa, anak-anak, adik-beradik, dan keluarga besar anda.
Berdoalah agar mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Berdoalah agar anda
menjadi pasangan, ibu bapa, saudara kandung, dan anak lelaki / anak perempuan
yang dikehendaki oleh Kristus.
• Doakan pada 6 Jun ‘Hari Doa Perkahwinan dan Keluarga’ dianjurkan oleh Jabatan
Pelayanan Keluarga General Konferns (family.adventist.org).
• Doakan orang bujang yang merasa sangat kesunyian pada masa ini. Berdoalah agar
mereka melihat berkat-berkat yang dapat digunakan untuk melayani Tuhan.
Berdoalah agar jika itu kehendak Tuhan, mereka akan menemui pasangan yang
saleh.
• Berdoalah untuk individu yang bergelut dengan ketagihan.
• Doakan seorang anggota di Trinidad yang anak perempuannya dibunuh dua tahun
yang lalu, dan anaknya dibunuh pada bulan Mac yang lalu. Doakan agar dia
mendapat penghiburan dan juga perlindungan untuk seluruh keluarganya.

Hari 55 – Tumpuan Doa- Rabu, May 20, 2020
Berkomitmen untuk Gereja Anda
“Dan, kumpulan mereka yang percaya bersatu hati dan jiwa. Tidak ada seorang pun yang
berkata bahwa barang kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah
milik mereka bersama.”
– Kisah 4:32 (TB)
“Orang-orang yang menerima Injil adalah ‘satu hati dan satu jiwa.’ Satu kepentingan
bersama mengendalikan mereka — kejayaan misi yang diamanahkan kepada mereka; dan
ketamakan tidak mempunyai tempat dalam hidup mereka. Kasih mereka terhadap saudarasaudara mereka dan tujuan yang mereka dukung, lebih besar daripada cinta mereka
terhadap wang dan harta benda. Karya-karya mereka memberi kesaksian bahawa mereka
memperhitungkan jiwa manusia yang bernilai lebih tinggi daripada kekayaan duniawi.
Demikianlah bila Roh Tuhan mengendalikan kehidupan kita.” – Acts of the Apostles, 70
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Ada kalanya kita mungkin kecewa dengan gereja tempatan kita atau bahkan gereja secara
global. Namun, kita tahu bahawa gereja itu adalah pengantin Kristus. Sekiranya Yesus
begitu setia kepada gereja-Nya, bukankah kita juga harus taat kepadanya? Orang-orang
Kristian awal dipenuhi dengan Roh dan bersedia mengorbankan semua untuk gereja dan
misi Tuhan. Mengapa tidak meminta Tuhan hari ini untuk mengampuni sikap berdosa yang
mungkin Anda miliki terhadap pengantin perempuan-Nya, dan minta Dia membaptiskan
anda dengan Roh-Nya, memberi kuasa kepada anda untuk mencari kesatuan, dan untuk
hidup berkorban untuk menyokong dan memberkati komuniti gereja tempatan anda.
LAPORAN PUJIAN:
• Mengapa tidak meminta Tuhan hari ini untuk mengampuni sikap berdosamu yang
mungkin anda miliki terhadap pengantin perempuan-Nya, dan minta Dia
membaptiskan anda dengan Roh-Nya, memberi kuasa kepada anda untuk mencari
kesatuan, dan untuk hidup berkorban untuk menyokong dan memberkati komuniti
gereja tempatan anda!
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk gereja di negara Gabon. Doakan agar para anggotanya mempunyai
keberanian dan kebijaksanaan dalam mendekati saudara mereka. Berdoalah
terutamanya untuk kumpulan di Akanda yang berusaha melayani mereka yang
kurang upaya.
• Berdoalah untuk keperluan gereja tempatan anda. Keperluan rohani dan fizikal.
Berdoalah untuk kesatuan, penyembuhan, dan komitmen baru untuk menjangkau
dan melakukan misi.
• Doakan pendeta dan pemimpin gereja di Union Haiti. Berdoalah untuk gereja-gereja
di beberapa wilayah di Haiti yang penuh dengan kumpulan bersenjata. Berdoalah
untuk kesihatan rohani, fizikal, kewangan, dan mental anggota di Haiti.
• Berdoalah untuk anggota yang telah menerima pandangan salah atau
memutarbelitkan doktrin dan secara aktif berusaha menipu orang lain.
• Berdoalah untuk bekas anggota yang telah berpisah dari gereja dan membentuk
kumpulan atau denominasi mereka sendiri. Berdoalah agar mereka dituntun
kembali kepada kebenaran.

Hari 56 – Tumpuan Doa- Khamis, 21 Mei 2020
Berkomitmen untuk Misi Tuhan
“Namun, walaupun aku bebas atas semua orang, aku menjadikan diriku sendiri hamba bagi
semua orang supaya aku boleh memenangkan lebih banyak lagi. … Bagi orang yang lemah,
aku menjadi lemah supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Aku sudah
menjadi segala sesuatu bagi semua orang supaya dengan segala cara aku dapat
menyelamatkan beberapa orang.”
– 1 Kor 9:19, 22b (TB)
“Setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Tuhan sebagai penginjil.” – Desire of
Ages, 195
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Pekerjaan misionaris, penginjilan, ini bukan bidang perkhidmatan yang disediakan hanya
untuk pendeta atau penginjil terlatih. Setiap orang percaya, di dalam hatinya Yesus berdiam
melalui Roh, dipanggil untuk menyinari cahaya di dunia ini melalui kata-kata kebenaran
dan tindakan cinta. Mengapa tidak meminta Kristus sekarang untuk menunjukkan kepada
anda siapa dan di mana bidang misi anda hari ini? Mohon belas kasihan yang tulus untuk
jiwa yang hilang dan keberanian untuk berkongsi iman anda dengan cinta kepada orangorang dalam bidang pengaruh anda.
LAPORAN PUJIAN:
• Keluarga Makoba: “Doa 100 Hari" telah menjadi pengalaman yang baik bagi kami
sebagai sebuah keluarga. Walaupun keadaan di sekitar kita kelihatan menakutkan,
sebagai sebuah keluarga kita mengambil masa ini untuk menyerahkan hidup kita
kepada Yesus dengan mengikuti program Doa 100 hari dengan serius. "
• Pasukan pemuda ‘One Year in Mission’ di Guwahati, India, dapat menjangkau
beratus-ratus orang Hindu, melalui Pendidikan kesihatan sejurus sebelum
penutupan Covid-19.
PERMOHONAN DOA:
• Doakan kejelasan mengenai misi Tuhan bagi anda di mana anda berada sekarang.
Berdoalah agar Tuhan menolong anda untuk setia dalam membagikan Kristus
dengan orang-orang di sekeliling anda melalui kata-kata, tindakan dan tingkah laku
anda.
• Berdoalah untuk semua Hospital Adventist kerana mereka mempunyai banyak
keperluan semasa krisis ini. Berdoalah agar doktor dan jururawat serta kakitangan
diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi kepada pesakit mereka.
• Berdoalah agar 'Pusat Life Hope’ gereja di seluruh dunia menjadi mercu cahaya
semasa kegelapan ini.
• Berdoalah untuk kota-kota besar di wilayah anda agar Tuhan memberi kita
kejayaan dalam menjangkau orang-orang di tempat-tempat ini.
• Berdoalah untuk para utusan injil, terutama di jendela 10/40 yang berusaha
membawa Yesus ke dalam komuniti yang telah diperintah oleh syaitan selama
ribuan tahun.

