“MEMANGGIL YESUS DALAM KEPERLUAN MENDESAK KITA!”
Minggu 9 - 100 Hari Doa
22 – 28 Mei 2020
“Masa Untuk menyelidiki Hati Kita”
Oleh Mark Finley
“Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku;
lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal!” – Maz 139:23-24 (TB)
Beberapa tahun yang lalu, di awal pelayanan, saya diundang untuk mengadakan Minggu
Penekanan Rohani di sebuah sekolah rendah Kristian. Sementara perkumpulan itu berjalan, saya
memperhatikan bahawa dua orang guru yang mengajar di sekolah tersebut mengalami konflik
yang serius. Sikap negatif mereka terhadap satu sama lain kerap timbul dalam perjumpaan
kakitangan. Sekiranya seseorang mencadangkan idea, yang lain menentangnya. Ketika mereka
berdua hadir dalam pertemuan, ketegangan memenuhi suasana. Sudah jelas bahawa mereka
sama sekali tidak menyukai antara satu dengan yang lain.
Menjelang akhir minggu, saya berkhotbah mengenai doa syafaat Kristus dalam Yohanes 17.
Yesus sendan bersedia untuk meninggalkan murid-murid-Nya. Tidak lama lagi Dia akan
dikhianati dan disalibkan. Dia akan bangkit dari kubur dan kembali ke Bapa-Nya. Doa yang
bersungguh-sungguh menggambarkan apa yang ada di hati-Nya. Itu mengungkapkan apa yang
ada di fikiran-Nya sebelum kematian-Nya di kayu salib. Juruselamat prihatin terhadap kesatuan
gereja. Dia berdoa, “supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam
Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa
Engkaulah yang telah mengutus Aku” (Yohanes 17:21). Kristus merindukan agar perpecahan,
kecemburuan, perjuangan untuk ketuanan, dan konflik antara murid-murid-Nya berhenti. Dia
berdoa agar kesatuan mereka, terlepas dari semua perbezaan mereka, akan memperlihatkan
kepada dunia melalui kekuatan kasih-Nya.
Semasa saya mengongsikan kerinduan hati Yesus dengan pelajar dan guru ini, sesuatu yang luar
biasa berlaku. Malam terakhir Minggu Penekanan Rohani, kami menjadualkan upacara
pembasuhan kaki dan perjamuan kudus. Tuhan bekerja dengan sungguh jelas. Kedua-dua guru
yang mengalami perpecahan itu saling berlutut. Roh Tuhan mematahkan halangan. Mereka
berpelukan, mengakui sikap negatif mereka dan berdoa bersama.
Para murid mengalami pertobatan dan kerendahan hati yang sama selama 10 hari di ruang atas
semasa Pentakosta. Selama sepuluh hari itu, para murid mengaku perbezaan kecil antara satu
sama lain. Mereka bertaubat kerana cemburu dan bangga. Dan hati mereka dipenuhi dengan
kasih kepada Kristus yang telah memberikan segalanya bagi mereka. Bagaimana mereka
berharap mereka dapat hidup tiga setengah tahun terakhir lagi.
Adakah anda pernah merasa seperti itu? Pernahkah anda berharap dapat kembali dan
membetulkan kesilapan masa lalu anda?

Ketika kita melihat kebaikan hati Tuhan yang penuh kasih dan mengamati kebenaran watakNya, kita mengenali kelemahan, kekurangan, dan dosa kita. Dengan cahaya kasih dan
kesempurnaanNya tanpa syarat, hati kita direndahkan. Kita dibawa ke pengakuan dan
pertobatan yang mendalam. Kita berseru kepada-Nya untuk keselamatan dan kebenaran yang
hanya Dia yang dapat berikan. Ketika kita diliputi oleh kekudusan-Nya, dengan nabi Yesaya, kita
berseru, "Celakalah aku, aku binasa!" (Yes 6: 5). Pemeriksaan diri mungkin tidak selalu
merupakan pengalaman yang paling menyenangkan, tetapi sangat diperlukan. Dalam
pemeriksaan diri kita bertanya kepada Tuhan, "Apakah ada sesuatu dalam hidup saya yang tidak
selaras dengan kehendak-Mu?" Kita berdoa, “Tuhan, perlihatkan sikap-sikap yang jauh di dalam
jiwa saya yang tidak seperti Yesus.”
Tujuan Tuhan dalam proses ini adalah untuk membawa kita lebih dekat kepadaNya. Dia tidak
mahu kita bergelumang dalam rasa bersalah atau dipenuhi penyesalan dalam kehidupan masa
lalu kita. Tujuannya adalah untuk menuntun kita "ke jalan yang kekal." Walaupun baik untuk
melihat kehidupan rohani kita sendiri, adalah tidak sihat untuk memikirkan kesalahan kehidupan
masa lalu kita. Bergumul dengan kesalahan kita dan terlalu memusatkan perhatian pada
kesalahan kita hanya akan menjatuhkan semangat kita.
Ingatlah, Tuhan kita lebih besar dari kesalahan kita dan lebih besar daripada kegagalan kita. Kita
pasti perlu mengetahui keadaan kita dengan jujur — tetapi jauh lebih penting untuk mengetahui
kasih kurnia-Nya. Memahami kelemahan kita mempersiapkan kita untuk menerima kekuatanNya. Memahami dosa kita mempersiapkan kita untuk menerima kebenaranNya. Memahami
kejahilan kita mempersiapkan kita untuk menerima kebijaksanaan-Nya. Tujuan Roh Kudus
adalah untuk memimpin kita kepada Yesus. Ketika kita mengenali dosa dan kesalahan kita
melalui proses pemeriksaan diri, kita dapat bersyukur kepada Tuhan bahawa Roh Kudus
membawa kita lebih dekat kepada Yesus, dan sebagai hasilnya antara satu sama lain. Kekuatan
Roh Kudus yang meyakinkan mempersiapkan kita untuk menerima kepenuhan Roh dalam
kekuatan hujan akhir. Tetapi sebelum Tuhan menjadikan kita, Dia mesti mematahkan kita.
Sebelum Dia mengisi kita, Dia mesti mengosongkan kita. Sebelum Dia bertakhta di hati kita, diri
mesti direndahkan.
Mark Finley adalah Timbalan Presiden General Konfrens.
PERTANYAAN PENDALAMAN: Di mana hati anda hari ini? Adakah anda pernah mengalami
anugerah pertobatan yang indah? Sekiranya demikian, adakah kehidupan anda berbeza dari
sebelumnya? Sudahkah anda merasakan rahmat Tuhan dengan cara yang baru? Adakah anda
belajar untuk memberikan rahmat itu kepada orang lain?
CABARAN HATI AKTIF: Mintalah Tuhan untuk mengungkapkan hal-hal dalam hidup anda yang
mungkin mengambil masa, perhatian anda, atau atau mengalihkan kasih sayang anda dari Yesus.
Semasa anda mempertimbangkan Yesaya 59: 1-2, dan 1 Yohanes 1: 9, berdoalah dan mintalah
kepada Tuhan untuk mengungkapkan pelanggaran rohani yang mungkin terjadi dalam hidup
anda. Berdoalah agar Dia memusnahkannya, dan untuk mendalami Roh Kudus.

“Pertobatan meliputi kesedihan atas dosa dan menjauhinya. Kita tidak akan melepaskan dosa
kecuali kita melihat dosa itu; sehingga kita berpaling dari dalam hati, tidak akan ada
perubahan yang nyata dalam hidup. Terdapat banyak yang gagal memahami hakikat
pertobatan yang sebenarnya. Banyak orang bersedih kerana mereka telah melakukan dosa
dan bahkan melakukan reformasi luar kerana mereka takut bahawa kesalahan mereka akan
mendatangkan penderitaan pada diri mereka sendiri. Tetapi ini bukan pertobatan dalam
pengertian Alkitab … [Seperti halnya Esau, Bileam, Yudas iskariot dan juga Firaun. Sebaliknya]
... Daud melihat besarnya pelanggarannya; dia melihat kekotoran jiwanya; dia membenci
dosanya. Dia berdoa bukan hanya untuk pengampunan, tetapi untuk kesucian hati” – Langkah
Kepada Kristus. MS 23-25
Pembacaan Pendalaman - Tambahan Pembacaan untuk Minggu ini:
• Ellen White, Langkah Kepada Kristus, Jil 3 “Pertaubatan”
• Mark Finley, “10 Days in the Upper Room”

Hari 57 – Tumpuan Doa– Jumaat, 22 Mei 2020
TUMPUAN DOA:
• Jinia Y: "Saya memuji Tuhan untuk pelayanan media. Khutbah dan kesaksian yang dapat
kita tonton secara langsung melalui media massa membantu saya mengatasi keperitan
yang saya alami semasa pengasingan ini.”
• Yvonne L: "Saya menerima satu panggilan untuk saya membantu seseorang yang tidak
pernah saya temui sebelumnya. Saya berdoa mengenainya dan pergi menemui orang
ini. Melalui perbualan, ternyata orang ini pernah menjadi pemimpin Advent yang mana
telah meninggalkan gereja. Saya dapat berdoa dengannya dan dia mengakui bahawa dia
merasakan Roh Kudus memanggilnya kembali. Saya memuji kepada Tuhan yang mana,
tidak hanya memberikan peluang untuk menyaksikan tetapi memberi petunjuk kepada
kita bagaimana untuk bertindak balas.”
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk kawasan-kawasan di mana penyakit Covid-19 nampaknya menular lagi
seperti Wuhan, China dan bandar-bandar serta wilayah lain di China.
• Doakan guru Advent di sekolah-sekolah yang dikendalikan oleh kerajaan di seluruh
Thailand. Ada peluang yang baik apabila sekolah bermula lagi, pemerintah akan
melaksanakan kelas Sabtu untuk menggantikan waktu pembelajaran yang terlepas.
Doakan iman mereka agar para guru dan mereka diperkuat untuk dapat tetap teguh
sebagaimana tiga rakan Daniel bertahan.
• Doakan kelompok kecil, gereja-gereja di luar, dan pertemuan penginjilan yang telah
berkembang di seluruh Papua New Guinea kerana penutupan gereja.
• Berdoalah untuk pelayanan di Omega Seventh-day Adventist Church di New Haven,
Connecticut, A.S., melayani gelendangan di bandar untuk dapat menyesuaikan diri
semasa pandemik Covid-19.

Hari 58 – Tumpuan Doa– Sabat, 23 Mei 2020
Kemiskinan yang diberkati
“"Diberkatilah orang yang miskin dalam roh sebab mereka yang mempunyai Kerajaan Surga.”
– Mat 5:3 (TB)
“Mereka yang tahu bahawa mereka tidak mungkin dapat menyelamatkan diri mereka sendiri,
atau mereka sendiri melakukan tindakan yang benar, adalah mereka yang menghargai
pertolongan yang dapat diberikan oleh Kristus. Mereka adalah orang yang lemah semangat,
yang menyatakan Dia sebagai diberkati. Siapa diampuni oleh Kristus, pertama dia akan
bertobat, dan itu adalah tugas Roh Kudus untuk meyakinkan dosa. Mereka yang hatinya telah
digerakkan oleh Roh Tuhan yang meyakinkan melihat bahawa tidak ada yang baik dalam diri
mereka. Mereka melihat bahawa semua yang pernah mereka lakukan adalah bercampur
dengan diri sendiri. Seperti orang yang kekurangan, mereka berdiri jauh, tidak berani
mengangkat mata mereka ke surga, dan berseru, 'Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa'. . .
Semua orang yang memiliki rasa kemiskinan jiwa mereka yang mendalam, yang merasakan
bahawa mereka tidak mempunyai apa-apa kebaikan dalam diri mereka sendiri, dapat
menemukan kebenaran dan kekuatan dengan melihat kepada Yesus.”
– Kothbah di Atas Bukit, MS. 7-8
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Pembenaran diri - sikap yang selalu meresap dan sering dalam keadaan pra-sedar yang menipu
kita untuk berfikir dan merasakan bahawa kita baik - adalah penghalang terbesar dalam benarbenar menerima keselamatan diri dalam Yesus. Apabila kita menyedari kemiskinan rohani kita,
seumur hidup kita, sangat memerlukan Yesus, dan sebagai akibatnya hanya percaya kepadaNya, setiap saat, untuk menyembuhkan kita sepenuhnya dan sepenuhnya dari setiap keegoan,
hanya dengan itu kita dapat memiliki jaminan keselamatan.
Hari ini, mengapa tidak datang kepada Yesus sebagaimana adanya, dengan diri kamu yang patah
dan berdosa? Mengapa tidak menuntut darah-Nya, hidup dan mati-Nya, sebagai jalan
keselamatan? Mengapa tidak meminta-Nya untuk melepaskan semua kebergantungan yang

masih ada di hati anda dan menggantinya dengan iman pada kemampuan-Nya untuk
menyelamatkan anda, dan untuk memberi anda kekuatan untuk melakukan pekerjaan baik yang
didorong oleh kepentingan diri sendiri?
TUMPUAN DOA:
• Nolubabalo D: “Terima kasih Tuhan naungan mu kepada Afrika. Terima kasih atas
perlindungan-Mu. Terima kasih kerana menjaga anak-anak saya semasa ketiadaan saya.
Engkau layak mendapat segala pujian.”
• Philippe M: “Di kota kami di Kananga, tidak ada siaran radio sebelum pengurungan
akibat pendemik Covid-19, tetapi pada masa krisis ini, kami mempunyai empat siaran
setiap minggu di empat stesen radio tempatan. Kami memuji Tuhan untuk itu!”
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah agar Yesus membersihkan anda dari semua kepentingan diri dan memberi
anda kesedaran tentang keperluan anda yang besar setiap hari dan seumur hidup-Nya.
• Berdoalah untuk penginjil di Afrika Selatan yang menghadapi pelbagai masalah
kesihatan dan tekanan. Berdoalah agar mereka sembuh dan diaktifkan untuk mencari
jalan untuk memberitakan Injil hingga sekarang.
• Doakan Saudara Samuel S. Dia menderita kesakitan yang luar biasa di bahagian bawah
badannya dan doktor tidak mengetahui apa masalahnya. Juga, doakan Saudari Tabitha
N. yang telah didiagnosis mempunyai lubang di jantungnya dan menderita kesakitan.
Doakan penyembuhan mereka dan penyembuhan banyak orang lain yang menderita
pada masa ini.
• Berdoalah untuk Pusat Pelayanan Masyarakat China di Jakarta, Indonesia ketika mereka
mengadakan pertemuan penginjilan dalam talian setiap hari Sabat dari 9 Mei hingga 20
Jun 2020. Mesyuarat pertama menarik sekitar 3000 penonton dan lebih dari 260 orang
mendaftar untuk mempelajari Alkitab.

Hari 59 – Tumpuan Doa– Ahad, 24 Mei 2020
Perkabungan Dimusnahkan
“Diberkatilah mereka yang berdukacita sebab mereka akan dihibur.” – Mat 5:4 (TB)
“Dukacita yang dinyatakan di sini adalah hati yang sungguh berduka karena dosa. Yesus
mengatakan, “Dan Aku, apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang
datang kepada-Ku” Yohanes 12:32). Dan sementara seseorang ditarik untuk memandang
Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib, dia pun akan melihat keberdosaan umat manusia.
Dia akan melihat bahwa dosalah yang mencambuk dan menyalibkan Tuhan kemuliaan itu. Dia
lihat bahwa sementara dia telah dikasihi dengan kelembutan yang tak terkatakan,
kehidupannya telah menjadi suatu pemberontakan dan suasana tak berterima kasih yang
berkelanjutan. Dia telah meninggalkan Sahabat karibnya dan menyalahgunakan pemberian
surga yang paling berharga. Sekali lagi, dia sendiri telah kembali menyalibkan Anak Allah dan
menusuk sekali lagi hati yang terluka dan hancur itu. Dia dipisahkan dari Allah oleh jurang
dosa yang lebar, gelap dan dalam, dan dia berdukacita dengan hati yang hancur.” – Kothbah
di Atas Bukit, pp. 9-10
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Adakah anda pernah meluangkan masa untuk menyedari sepenuhnya bila mana Yesus
melengkapkan anda pada waktu-waktu akhir kematian-Nya? Ketika anda melihat Juruselamat
yang diangkat, disalibkan, dan yang menanggung dosa, adakah anda membiarkan keaddan ini
menusuk jiwa anda? Semasa anda merasakan penderitaan-Nya melalui kematian kedua bagi
pihak anda, adakah anda akan membiarkannya membuka mata anda untuk melihat kekotoran
dosa-dosa yang sudah biasa anda lakukan? Mengapa tidak hari ini mulai berkabung atas dosadosa anda, terutama bagi dosa-dosa yang selama ini anda tidak mahu tinggalkan? Mengaku
mereka kepada Yesus! Dia dengan senang hati akan memaafkan anda. Dia akan menenangkan
anda. Dan Dia akan memberi anda kemenangan.

TUMPUAN DOA:
• Diane T: “Memuji Tuhan kerana berkesempatan menghadiri Kem Maya ARME Bible!
Sungguh berkat yang luar biasa selama ini. "
• Iris R: "Saya ketagih menonton Netflix. Saya akan membaca beberapa ayat Alkitab dan
cuba membenarkan diri saya, dan kemudian terus menonton. Setelah seminggu berdoa
di sekolah kami, Tuhan menginsafi saya untuk menghapus aplikasi tersebut. Selepas
beberapa ketika saya kembali dan mula menonton hanya filem Alkitab, tetapi saya tidak
dapat mengawal diri saya, saya kembali berada di bawah kawalan SyaitanSaya berseru
kepada Tuhan. Pada keesokan harinya, pastor saya memberi saya hadiah iaitu
pembelajaran alkitab Andrew. Saya bersukacita, dan dengan air mata bersyukur kepada
Tuhan atas campur tangan-Nya. Dia mengingatkan saya kepada Filipi 2:13 'kerana
Tuhanlah yang bekerja di dalam kamu, baik untuk kehendak dan bekerja untuk
keredhaan-Nya.' Saya memuji Tuhan kerana menginsafkan saya dan memenuhi janjiNya.
PERMOHONAN DOA:
• Doakan pemahaman yang lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya berlaku di kayu
salib. Berdoalah agar Tuhan menolong anda membenci dosa, dan mengasihi kebenaran.
• Berdoalah untuk kerja-kerja penuaian di Malawi serta sokongan kewangan untuk
memulakan sanitarium dan pekerjaan missionari perubatan di wilayah itu.
• Berdoalah agar orang-orang tidak terpengaruh dengan teori konspirasi, tetapi
perhatikan Yesus dan kebenaranNya.
• Berdoalah untuk anggota Gereja Advent Hari Ketujuh Peter's Rest di St. Croix, Kepulauan
Virgin. Bangunan gereja mereka terbakar sepenuhnya. Doakan kebijaksanaan
bagaimana untuk terus bergerak ke hadapan. Doakan agar kerugian ini berubah menjadi
kemenangan bagi Yesus.

Hari 60 – Tumpuan Doa– Isnin, 25 Mei 2020
Menghargai Kelembutan
“Diberkatilah orang yang lembut hatinya sebab mereka akan mewarisi bumi. – Mat 5:5 (TB)
“Sifat manusia selalu bergumul untuk dinya-takan, siap untuk bertanding; tetapi dia yang
belajar mengenai Kristus dikosongkan dari diri, dari kesombongan, dari cinta akan keunggulan,
dan ada ketenangan di dalam jiwa. Diri diserahkan kepada urusan Roh Kudus. Kemudian kita
tidak ingin untuk memperoleh tempat tertinggi. Kita tidak berambisi untuk mendesak dan
mendorong diri kita supaya diperhatikan; tetapi kita merasa bahwa tempat kita yang tertinggi
adalah di kaki Juruselamat kita. Kita melihat Yesus, menunggu tanganNya untuk memimpin,
mendengar suara-Nya untuk membimbing.” – Kothbah di Atas Bukit, p. 15
PERTANYAAN PENDALAMAN:
Tidak ada tempat yang lebih bahagia dalam hidup daripada mengetahui bahawa anda selaras
dengan Tuhan dalam semua yang anda lakukan. Keharmonian ini wujud ketika Yesus dicari, dan
peninggian diri ditinggalkan, menyedari bahawa "Hati itu licik melebihi segala sesuatu, dan
benar-benar parah, siapakah yang dapat memahaminya?" (Yeremia 17: 9). Kerendahan hati,
kelemahlembutan, adalah kunci untuk membiarkan Roh Kudus berkembang dalam diri anda
peribadi seperti Kristus. Adakah anda akan meminta Yesus untuk menghilangkan keinginan
harga diri anda, cita-cita anda yang mementingkan diri sendiri, dan cinta anda terhadap
ketuanan? Adakah anda akan meminta Dia untuk menggantinya dengan membolehkan anda
berlatih lemah lembut, penurut dan rendah hati, mulai hari ini?
TUMPUAN DOA:
• Claudia P: “Saya memuji Tuhan kerana rahmat-Nya yang indah bukan hanya setiap pagi,
tetapi setiap saat! Dia bersikap baik terhadap keluarga saya dan melampaui daripada
kata-kata yang dapat diungkapkan. Saya memuji Tuhan!”

•

Rose K: “Puji Tuhan untuk 100 Hari Doa! Setiap hari saya digesa untuk melakukan
sesuatu yang baru, atau saya melihat perubahan baru pada penganut agama lain.
Selepas itu, saya menyedari bahawa apa yang saya lihat sebenarnya adalah jawapan
kepada permintaan doa dalam 100 Hari Doa. Sangat mengagumkan untuk melihat
bagaimana Roh Kudus bekerja!”

PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah agar Yesus menjadikan anda rendah hati dan lemah lembut.
• Doakan anggota di Uganda yang terjejas oleh banjir baru-baru ini. Banjir kilat
menyebabkan banyak rumah musnah. Ramai yang kini kehilangan tempat tinggal di
tengah-tengah kebuntuan.
• Doakan guru Advent di seluruh dunia kerana ramai yang menghadapi masalah kewangan
kerana tidak dapat bekerja.
• Doakan agar anak muda menyedari betapa pentingnya melayani Tuhan dan bukan
dunia.

Hari 61 – Tumpuan Doa– Selasa, 26 Mei 2020
Diet yang Benar
“Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran sebab mereka akan
dikenyangkan.” – Matt 5:6 (TB)
“Kebenaran adalah kesucian, serupa dengan Allah, dan “Allah adalah kasih.” 1 Yohanes 4:6. Itu
adalah persesuaian dengan hukum Allah, karena “segala perintah-Mu benar” (Mazmur
119:172), dan “kasih adalah kegenapan hukum Taurat” (Roma 13:10). Kebenaran adalah kasih,
dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita
menerima kebenaran oleh menerima-Nya.”– Kothbah di Atas Bukit, p. 18

PERTANYAAN PENDALAMAN:
Adakah anda lapar dan dahaga akan kebenaran Kristus? Kehidupannya yang penuh cinta
sempurna dan kematian pengganti-Nya memberi Anda hadiah dua kali lipat untuk
membenarkan anugerah: 1.) Kebenaran-Nya yang disahkan, adalah janji bahawa anda dilindungi
oleh kehidupan-Nya yang sempurna melalui iman pada janji itu. 2.) Kebenarannya yang
diberikan, yang merupakan janji bahawa Dia akan mengubah Anda dari sifat mementingkan diri
sendiri, menjadi makhluk yang mencerminkan kasih Yesus yang tidak mementingkan diri sendiri,
melalui iman yang hidup dalam janji itu.
Hadiah dua kali ganda ini akan memenuhi anda; ia akan memuaskan anda; ia akan menjimatkan
anda! Mengapa tidak menerimanya hari ini dan mulailah menjalani kehidupan yang bahagia dan
penuh dengan Yesus dalam kesedaran tentang realiti cinta penebusan Tuhan yang menakjubkan
ini?
TUMPUAN DOA:
• Jane D: "Tuhan menyembuhkan orang sakit yang saya doakan. Dia juga sangat
menyentuh hati keluarga saya. "
• Marcia N: “Anak perempuan saya telah ketagihan dadah selama bertahun-tahun,
kehilangan tempat tinggal dan bahkan dipenjara. Kumpulan doa kami mula
mendoakannya dan sebagai hasilnya dia sekarang berada di sebuah fasilitas yang dapat
membantunya, kesihatannya bertambah baik, dia memiliki minat yang baru kepada
Tuhan, dan dia membaca buku-buku Tulisan Roh Nubuat. Dia mengatakan bahawa
Tuhanlah yang menolongnya. Saya memuji Tuhan kerana kasih-Nya kepada kita dan
menolong kita sepanjang tahun-tahun yang memilukan ini. Tangisan bertahan selama
satu malam, tetapi kedamaian datang pada waktu pagi!”
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah kebenaran Kristus untuk melingkupi dan memenuhi anda.
• Berdoalah agar Tuhan campur tangan dengan merebaknya meningitis serebrospinal di
wilayah barat Ghana. Wabak ini telah mengorbankan banyak orang di wilayah itu.
• Berdoalah untuk gereja-gereja yang menjadi tidak aktif sejak wabak Covid-19. Doakan
para pendeta, pemimpin gereja, dan anggota untuk mengetahui cara terbaik agar dapat
berhubung pada masa ini. Doakan fokus baru mengenai pentingnya berdoa.
• Doakan ahli di Myanmar kerana mereka menggunakan internet untuk menjangkau
mereka di dalam kebenaran.

Hari 62 – Tumpuan Doa– Rabu, 27 Mei 2020
Berbelaskasihanlah!
“Diberkatilah mereka yang berbelas kasihan sebab mereka akan memperoleh belas kasihan.” –
Mat 5:7(TB)
“Allah sendiri adalah sumber segala kemurahan. Nama-Nya “penyayang dan pengasih”.
Keluaran 34:6. Dia tidak memperlakukan kita sebanding dengan kebaikan kita. Dia tidak
bertanya apakah kita layak menerima kasih-Nya, tapi Dia curahkan kepada kita kekayaan kasihNya, untuk membuat kita layak. Dia tidak berupaya untuk menghukum, tetapi untuk menebus.
. . Dia rindu sekali untuk meringankan kesengsaraan manusia dan mempergunakan obat-Nya
kepada luka mereka. . . Orang yang murah hati “memperoleh sifat Ilahi,” dan di dalam diri
mereka nyata kasih sayang Allah. Semua orang yang hatinya sesuai dengan Kasih Yang Tak
Terbatas itu akan berupaya untuk memperbaiki dan bukan untuk mempersalahkan. Kristus
yang berada di dalam jiwa adalah suatu mata air yang tidak pernah kering. Di mana Dia tinggal,
di situ akan ada suatu kelimpahan dari kemurahan hati.” – Kothbah di Atas Bukit, p. 22

PERTANYAAN PENDALAMAN:
Luangkan sedikit masa dan fikirkan tentang rahmat Tuhan dalam hidup anda. Dia hanya
memeberikan yang terbaik untuk anda, walaupun kamu tidak setia. Dia tidak meminta Anda
membuktikan nilai Anda kepada-Nya agar dapat menerima karunia keselamatan-Nya. Dia
memperlakukan anda dengan cinta.
Apabila anda mengalami dan menghayati rahmat Tuhan, Roh Kudus akan membolehkan anda
menjadi sumber kebenaran; melayan orang di sekeliling anda dengan kasih dan belas kasihan
yang sama. Terutama mereka yang telah bersalah terhadap kamu.
Adakah anda akan memilih hari ini, dengan pertolongan Yesus, untuk memberikan belas kasihan
Tuhan kepada orang-orang dalam hidup anda? Memaafkan mereka sebelum mereka
memintanya, mencintai mereka sebelum diberi alasan untuk? Menginginkan yang terbaik tidak
kira mereka berbaloi atau tidak?
TUMPUAN DOA:
• Elham L: “Saya telah meminta Tuhan untuk hubungan yang lebih mendalam dengannya.
Sejak menjalankan 100 Hari Doa setiap hari ke dalam kebaktian harian saya
menggunakan jurnal doa, kehidupan doa saya telah dihidupkan kembali. Ini
mengagumkan! "
• Sherma J: "Tuhan menjawab doa untuk anggota gereja yang hilang. Dia mengabaikan
ketika saya cuba untuk menghubunginya. Semasa saya melawat, dia hanya akan
membincangkan tentang masalahnya dan tidak membiarkan saya mengatakan apa-apa.
Saya berdoa agar Tuhan bekerja di hatinya agar dia lebih dahulu menghubungi saya. Dua
minggu kemudian dia menelefon dan mengatakan bahawa masalahnya sudah hilang
dan dia ingin kembali ke gereja dan menyerahkan kembali hidupnya kepada Tuhan!”
PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah agar Tuhan menjadikan anda sebagai agen perdamaian kepada orang-orang
dalam hidup anda.
• Doakan murid-murid yang bertungkus lumus mendapatkan yuran sekolah untuk
mendapat pendidikan. Berdoalah agar mereka merasakan pengalaman bagaimana
Tuhan yang akan memimpin pendidikan anda.
• Doakan masyarakat dan anggota gereja di Zimbabwe. Majoriti dari mereka tidak mampu
untuk terus berada dalam keadaan terkurung. Sistem penjagaan kesihatan tidak dapat
menangani krisis Covid-19.
• Doakan pelbagai pendeta di Indonesia yang telah mempunyai kontak rapat dengan
pembawa pendemik Covid-19.
• Doakan agar Tuhan memberkati pelayanan pelajar di Brazil yang menawarkan diri untuk
menghasilkan pembersih tangan kepada warga tua.

Hari 63 – Tumpuan Doa– Khamis, 28 Mei 2020
Penglihatan Murni
“Diberkatilah mereka yang bersih di dalam hatisebab mereka akan melihat Allah.” – Matt
5:8(TB)
“Tetapi kata-kata Yesus, ‘’Berbahagialah orang yang suci hatinya,” mempunyai arti yang lebih
dalam — bukan hanya suci dalam perasaan di mana dunia memahami kesucian, bebas dari
hawa nafsu badani, suci dari nafsu berahi, tetapi benar di dalam maksud-maksud yang
tersembunyi dan motif-motif jiwa, bersih dari kesombongan dan memikirkan diri sendiri,
rendah hati, tidak mementingkan diri, dan mumi seperti anak-anak.”
– Kothbah di Atas Bukit, p. 26

PERTANYAAN PENDALAMAN:
Ketika kita setia berjalan bersama Tuhan, Dia terus membuka mata kita untuk semakin
memahami tentang peribadi cinta-Nya, kehendak-Nya, dan keindahan-Nya. Dalam mewujudkan
kesucian dan kesucianNya yang sempurna, kekotoran kita menjadi terang dan kita dijemput
untuk menerima pembersihan yang hanya melalui-Nya. Di sisi syurga ini, kita melihat dengan
mata iman, tetapi tidak lama lagi, kita akan melihat Dia muka dengan muka! Itu akan menjadi
hari yang mulia.
Sehingga tiba waktu itu, mengapa tidak meminta Dia membersihkan hati kita dari segala
kejahilan dan kotoran? Mengapa tidak secara aktif mencari visi dan pemahaman yang lebih jelas
mengenai Tuhan dan kehendak-Nya?
TUMPUAN DOA:
• Shana S.: "Selama 100 Hari Doa, saya mula berdoa untuk seorang teman yang saya kenali
hampir 20 tahun, secara tiba-tiba, mula mengabaikan saya pada tahun 2017. belaiu
menyekat telefon saya, dan lain-lain. Saya telah berusaha menghubungi saya berkalikali. Tiada jawapan. Pemimpin doa kami mendorong kami untuk berseru kepada Tuhan.
Saya telah lakukan. Saya memanggil lagi. Tiada jawapan. Keesokan harinya dia

•

memanggil saya kembali! Dia membuka kembali sekatan ke atas nombor saya dan
memberitahu saya bahawa saya tidak bersalah terhadapnya. Kami berhubung kembali
dan berdamai. Tuhan memakbulkan doa kita!”
John K: “Di Uganda, "Lockdown" telah menyebabkan banyak orang kelaparan. Semasa
sesi Doa 100 Hari, Tuhan memberi saya kebijaksanaan untuk menolong anak-anak yang
kelaparan. Saya menghantar mesej kepada 100 keluarga dari gereja dan meminta
mereka untuk berkongsi makanan dengan orang-orang yang kelaparan berdekatan
dengan kediaman mereka. Idea mudah ini tersebar di seluruh wilayah melalui seorang
wartawan yang membagikannya dalam talian. Dengan hubungan baru yang kami buat,
kami kini memulakan pertemuan evangelistik berasaskan aplikasi WhatsApp!”

PERMOHONAN DOA:
• Berdoalah untuk hati yang suci, bebas dari dosa, dibersihkan dari segala kekotoran.
• Berdoalah untuk pengarah pengebumian, tukang sihir, pembalsem dan kakitangan
perkhidmatan pengebumian kerana mereka bersentuhan langsung dengan banyak orang
yang telah meninggal dunia kerana Covid-19.
• Berdoalah untuk gereja di Fiji, kerana mereka sedang mempertimbangkan perubahan
struktur dan memperkasakan orang awam yang lebih bersemangat dalam mengambil
alih pelbagai tanggungjawab.
• Berdoalah untuk pelayanan Gereja Adventist Seventh-day Harvest di Alabama, Amerika
Syarikat. Mereka berada dia Kawasan yang pendapatan rendah, kawasan jenayah tinggi,
dan telah menghasilkan buah yang sangat sedikit dalam usaha memenangkan jiwa
mereka. Doakan agar Tuhan membawa kelepasan untuk menjangkau mereka.

