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Shalom semua!

 Tahun ini, tema kita untuk 40-Hari Puasa dan Doa ialah 
“Mendengar Roh Kudus di Masa Seperti Ini.” Ayat kunci yang kita 
gunakan semasa 40 hari ini terdapat di dalam kitab Wahyu bab 2 
dan 3.

 Wahyu? Petikan yang sukar, betul? Ya! Namun kita hidup di 
masa buku Alkitab ini berkaitan dengan kita melalui mesej-mesej 
yang dibawanya. Baca Alkitab dan ayat-ayat renungan maka 
anda akan dapat memahamainya dengan lebih dalam lagi.

 Sebagai kanak-kanak, kita biasa mendengar apa yang orang 
dewasa beritahu keadaan kita, samada kita betul atau salah, dan 
samada kita taat atau tidak taat.

 Ini adalah satu amalan yang baik iaitu mendengar nasihat dan 
teguran dari ibu bapa atau guru-guru kita, dan juga satu amalan 
yang baik untuk melatih diri kita untuk mendengar terus dari Tuhan.

 Bagaimanakah kita mendengar daripada Tuhan? Bagaimana 
caranya Tuhan bercakap dengan kita? Adakah caranya melalui 
apa yang kita rasa atau yakin dari Roh Kudus dengan Firman Tuhan, 
sebab Roh Kudus mengingatkan kita setiap perkataan yang kita 
pernah baca di dalam Alkitab?

 Dengan itu, apabila kita katakan “Mendengar Roh Kudus di 
Masa Seperti Ini,” biasanya malah selalunya, kita mendengar Dia 
dengan ayat-ayat Firman yang kita renungkan setiap hari, dan 
Tuhan memberi pemahaman dan pengetahuan yang kita perlukan 
tentang kehendak dan keinginan-Nya.

Mendengar Roh Kudus 
Pada Masa Seperti Ini
(Kata Penghantar oleh Kumpulan Penerbitan)
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 Jika kita tidak ada Firman Tuhan sebagai rujukan, kita mungkin 
tersalah dengan menganggap perasaan dan emosi kita adalah 
apa yang Tuhan katakan kepada kita! Maka, sangat penting agar 
kita membaca Firman dan menrenungkannya siang dan malam 
dan melihat apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita!

Ada 3 perkara yang anda dapat lakukan:

1) Pertama, kita galakan mereka yang mengikuti 40-Hari Puasa 
dan Doa ini untuk menetapkan satu jam (jika tidak, setengah 
jam) setiap hari sekurang-kurangnya membaca semua ayat-
ayat firman Tuhan yang diberi setiap hari (atau sebahagian 
daripadanya jika anda tidak ada masa) dan merenungkan 
firman-Nya. Cth: Ayat-Ayat bacaan harian untuk hari pertama 
ialah Matius 1-5.

2) Kedua, guna garis panduan doa yang disediakan setiap hari 
untuk membantu kita berdoa untuk diri kita sendiri, gereja-gereja 
kita dan pemimpin-pemimpin negara kita.

3) Ketiga, berpuasa untuk negara jika anda mahu berbuat 
demikian. Pilih untuk berpuasa dari makanan atau minuman 
tertentu (terutamanya dari benda yang anda gemari.) Tidak 
melakukan aktiviti tertentu (contohnya mainan di talian atau 
barang-barang mainan yang tidak sanggup dipisahkan 
daripada anda) agar anda dapat memberi tumpuan penuh 
kepada Tuhan dan Firman-Nya.

 Semoga Tuhan memberi anda masa yang berhasil apabila 
anda menyelusuri perjalanan selama 40-Hari ini, dan semoga 
Dia membuat anda semakin bijak di dalam Dia, semangat yang 
semakin membara dan semakin taat kepada-Nya lebih daripada 
sebelum ini.

Mari sama-sama berseronok bersama Tuhan dan hadirat-Nya!  
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Persiapan Untuk Hati, Fikiran dan 
Roh Kita Untuk Mendengar 

Hari  1-3

(Wahyu 2-3)

940 HARI DOA & PUASA 2020
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Seorang Yang Melakukan Kehendak Tuhan
 Pernahkah anda berfikir kenapa Matius 
mengatakan “hanya” Yusuf seorang sahaja 
yang “benar”?

 Menurut orang Yahudi, seorang yng 
“benar” adalah seorang yang lahir di 
dalam keluarga orang Yahudi dan mengikti 
Undang-undang Musa. Menurut Tuhan, 
kebenaran adalah mengenal Tuhan secara 
peribadi dan mentaati kehendak dan hati-
Nya.

 Dalam masa sekarang, kanak-
kanakatau orang dewasa mungkin juga 
mengikut acara atau tradisi gereja tanpa 
mengenal mengikuti Yesus secara peribadi.

 Yusuf yang akan berkahwin dengan 
seorang perempuan bernama Maria 
mendapat tahu bahawa perempuan 
tersebut sedang mengandung beberapa 
bulan!

 Ini sudah tentu satu mimpi buruk kepada 
Yusuf! Dia mesti merasa sangat sakit dan 
marah!

 Seorang bayi! Argh! Malah dia tidak 
pernah meniduri Maria!

 Yusuf berhak untuk meninggalkan Maria 
atau beritahu kepada orang lain perbuatan 
tidak baik Maria, dan Maria akan dihukum 
bunuh!

 Itulah yang orang Farisi cuba lakukan jika 
mereka mendapati seorang perempuan 
tidur dengan seorang lelaki yang bukan 
suaminya (ini disebut berzina). Mereka 
tidak peduli tentang perempuan malang 
itu memerlukan kasih, anugerah dan belas 
kasihan Tuhan.

 Sebaliknya, Yusuf dengan diam-diam 
merancang akan menceraikan Maria agar 
tidak memalukan dia di khalayak ramai. 
Seorang malaikat Tuhan menampakkan 
dirinya di dalam mimpi Yusuf dan beritahu 
Yusuf bahawa kandungan Maria adalah 
daripada Roh Kudus! Yusuf membalas 
firman Tuhan dengan taat dan mengambil 
Maria menjadi isterinya sebab Yusuf tahu 
bahawa Anak itu adalah keselamatan dari 
Tuhan untuk umat-Nya.

7 Ogos 2020, JumaatHari 1
Bacaan Alkitab

Matius 1-5

• Berdoa agar sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi garam dan terang dan pilih 
untuk melakukan kehendak-Nya (hati) dan menyatakan sifat-Nya. Penuh kasih dan 
belas kasihan terhadap orang lain seperti mana yang Tuhan lakukan terhadap kita.

• Berdoa agar Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri-ayatuddin Al-Mustafa 
Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah, akan terus 
memerintah dengan bijaksana dalam melaksanakan kuasa dan authoritinya dan 
sentiasa menjaga kedamaian, keharmonian dan kemakmuran negara.  

Doa Hari Ini:

Adakah anda akan melepaskan hak anda untuk Tuhan? (Contohnya 
memaafkan orang yang bersalah terhadap anda)?

Fikirkan Sejenak:
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• Berdoa agar kita menjadi anak-anak syurga yang bijak, bersinar kerana terang dan 
hidup-Nya agar dunia yang penuh dengan kegelapan akan diterangkan melalui 
perbuatan kita.

• Berdoa untuk Perdana Menteri Malaysia agar Tuhan memberkati dia dengan 
kesihatan yang baik dan semangat yang terpuji agar dia akan menjadi panji 
kekuatan dan melaksanakan pengadilan yang saksama dan bijak dengan hati 
yang penuh integriti.

Doa Hari Ini:

 Inilah caranya Yesus memberi terang 
dan hidup-Nya ke dalam kegelapan....

 Dia datang dan hidup di tengah-
tengah umat-Nya. Dia mengajar mereka 
tentang kebenaran, menyembuhkan 
yang sakit, memenuhi keerlian mereka 
dan menunjukan mereka gaya hidup 
kerajaan-Nya.

 Ke mana sahaja Dia pergi, Dia membawa 
idea-idea yang baru, membangkitkan 
harapan baru dan membawa perubahan 
ke dalam hidup orang lain. Dia buat orang 
menjadi bijak untuk Tuhan.

 Dia mendorong mereka agar tidak 
risau tentang makanan atau pakaian 
tetapi carilah dahulu kerajaan dan 
kebenaran-Nya. Dia mengajar mereka 
agar suka kepada harta di syurga daripada 
menyimpan harta di dunia.

 Dia membetulkan cara berdoa dan 
berpuasa yang salah, dan menyatakan 
dengan jelas bahawa ianya harus dilakukan 
kerana rasa kasih terhadap Tuhan. Ia 
bukan hanya acara keagamaan untuk 
menunjukkan bahawa kita kudus dan lebih 
baik daripada orang lain.

 Kebanyakkan gereja di Wahyu 2-3 
mengecewakan Tuhan dan mereka hidup di 
bawah pengaruh kegelapan. Sepatutnya, 
mereka perlu taat kepada suara Tuhan 
untuk menjadi garam dan terang dan 
membawa perubahan di dalam komuniti 
mereka, tetapi sama seperti imam-imam, 
orang-oang Farisi dan sebahagian besar 
orang-oangYahudi ketika itu, malangnya 
mereka tidak melakukannya.

8 Ogos 2020, SabtuHari Ke-2 
Bacaan Alkitab

Matius 6-10

Seorang Yang Memberi Terang

Adakah kita mengambil masa untuk memberi perhatian kepada keperkuan 
orang lain, menjaga mereka dan kongsikan apa yang kita ada dengan 
mereka?

Adakah kita berdoa untuk mereka dan beritahu mereka mengenai 
kebenaran dan kebaikan Tuhan?

Fikirkan Sejenak:
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Mendengar Apa Yang Roh Katakan
 Apakah tindakan kamu apabila 
seseorang beritahu bahawa kamu 
bersalah?

 Raja Herodes sangat marah apabila 
Yohanes berkata bahawa dia bersalah 
kerana berkahwin dengan isteri saudaranya.

 Orang-oang Farisi juga sangat marah 
terhadap Yesus kerana Dia membenarkan 
murid-murid-Nya memetik bulir gandum 
untuk menghilangkan rasa lapar mereka 
dan menyembuhkan seorang yang 
bergetar tangannya pada hari Sabat – hari 
di mana setiap orang sepatutnya harus 
berehat dan tidak bekerja.

 Mereka hairan dan berfikir siapakah 
Yohanes ini yang menegur Raja? Siapakah 
Yesus ini yang berani menjawab guru-
guru orang Yahudi tentang hukum-hukum 
tertinggi mereka?

 Disebabkan hal itu, Herodes 
memancung kepala Yohanes sebab Raja 
menganggapnya sebagai “penyibuk”. 

Orang-oang Farisi cuba untuk membunuh 
Yesus kerana dianggap sebagai seorang 
yang lepas cakap dan melakukan sesuatu 
perkara mengikut “kemahuan-Nya.”

 Dunia orang Yahudi menjadi keliru. 
Mereka diberitahu oleh kedua-dua orang 
ini bahawa mereka salah dan berdosa 
terhadap Allah dan mereka memerlukan 
pertaubatan dan keselamatan. Mereka 
berfikir bahawa mereka adalah anak-
anak Allah dan mereka telah melakukan 
kehendak Allah dan tahu tentang 
Kebenaran. Namun datang Seorang yang 
mengatakan bahawa mereka bukan 
anak-anak Allah dan tidak tahu tentang 
Kebenaran! Orang ini telah melakukan 
sesuatu yang sangat dahsyat iaitu perkara 
yang bertentang dengan budaya mereka. 
Malah yang paling teruknya, ramai yang 
percaya ajaran-ajaran Orang ini!

 Gereja di Wahyu 2-3 adalah peringatan 
bahawa perlunya mereka bertaubat juga.

9 Ogos 2020, AhadHari Ke-3
Bacaan Alkitab

Matius 11-15

• Berdoa agar kita menjadi anak-anak yang merendahkan diri untuk mendengar 
nasihat yang baik apabila kita melakukan kesalahan. Sebab Yesus berkata, “Siapa 
yang mempunyai telinga, hendaklah dia mendengar” (Mat 11:13).

• Berdoa agar Bahagian Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri bekerja 
keras untuk memastikan semua orang dihormati, agar semua orang hidup bersama 
dalam kedamaian dan keharmonian.

Doa Hari Ini:

Kadang-kala, kita bersalah dan Allah berbicara melalui Firman, Roh atau 
orang-orang-Nya (orang itu mungkin ibubapa, guru, kawan, atau, ya, adik 
beradik yang menjengkilkan kita).

Adakah kita bersedia untuk mendengar?

Fikirkan Sejenak:
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Memperbahrui Kasih Pertama Kita
(Wahyu 2:1-7)

1 “Tulislah surat ini kepada malaikat jemaah di Efesus: Inilah perkhabaran daripada Dia 
yang memegang tujuh buah bintang pada tangan kanan-Nya dan yang berjalan di 
antara tujuh buah kaki pelita daripada emas. 

2 Aku mengetahui apa yang telah kamu lakukan; Aku tahu bahawa kamu bekerja keras 
dan tabah menanggung penderitaan. Aku tahu bahawa kamu tidak tahan lagi dengan 
orang jahat. Kamu sudah menguji orang yang mengaku diri mereka rasul padahal bukan, 
dan kamu sudah mendapati mereka pendusta. 

3 Kamu tabah menanggung penderitaan; kamu sudah menderita kerana Aku, dan kamu 
tidak putus asa. 

4 Tetapi Aku mencela kamu tentang hal ini: Kamu tidak mengasihi Aku lagi seperti ketika 
kamu mula-mula percaya kepada-Ku. 

5 Ingatlah betapa dalamnya kamu sudah jatuh ke dalam dosa. Bertaubatlah daripada 
dosa kamu dan lakukanlah apa yang kamu lakukan ketika kamu mula-mula percaya 
kepada-Ku. Jika tidak, Aku akan datang kepada kamu dan menyingkirkan kaki pelita 
kamu dari tempatnya. 

6 Tetapi ada sesuatu yang baik pada kamu: Kamu membenci perbuatan pengikut 
Nikolaus, yang juga Aku benci.

7 Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada 
jemaah! Mereka yang menang akan Aku benarkan makan buah dari pokok yang 
memberikan hidup, yang tumbuh di Taman Allah.”

13

HARI 

KE-4-8
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Sentiasa Nyalakan Pelita Mu

10 Ogos 2020, IsninHari Ke-4 
Bacaan Alkitab

Matius 16-20

 Harun dan semua imam besar selepas 
dia mempunyai satu tugas yang mulia iaitu 
mengatur kaki pelita emas di hadapan 
Tuhan setiap hari.

 Hanya api dari kaki pelita itu yang 
menerangi khemah suci dan ia perlu 
sentiasa menyala dan menerangi meja roti 
sajian.

 Ulama-ulama/guru-guru orang Yahudi 
melihat kaki pelita ini sebagai negara Israel. 
Segelintir orang melihatnya sebagai hadirat 
Allah kerana Yesus berkata bahawa Dia 
adalah terang bagi dunia. Malah ada juga 
yang percaya bahawa ia adalah pancaran 
cahaya Roh Kudus yang menerangi roti 
sajian yang adalah Firman Allah.

 Wahyu 1:20 merujuk kepada 7 kaki pelita 
sebagai 7 buah gereja yang dinyatakan 
dalam Wahyu 2-3. Yesus berjalan di antara 
7 kaki pelita emas dan memberikan firman-
Nya kepada 7 buah gereja ini secara 
persendirian.

 Gereja di Efesus meninggalkan kasih 
pertama mereka kepada Allah. Yesus 
memanggil mereka untuk bertaubat 
atau kaki pelita mereka akan diambil dari 
tempatnya. Ini bermakna, gereja itu tidak 
akan berada di situ lagi – hadirat Allah, 
umat Allah dan pekerjaan Roh Kudus akan 
hilang.

• Berdoa agar kasih kita kepada Allah akan menjadi semakin kuat setiap hari apabila 
kita belajar bersekutu dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus melalui pembacaan 
Firman-Nya, berdoa, mengasihi satu sama lain dan mengkongsikan berita baik dan 
kesaksian dengan orang lain.

• Berdoa agar Bahagian Parlimen dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri 
menulis, mengubal dan menghapuskan (atau membatalkan) undang-undang 
agar semua undang-undang itu adil dan setara untuk semua.

Today’s Prayers:

Apakah yang berlaku apabila kaki pelita disingkirkan dari bait? Seluruh bait 
akan menjadi gelap gulita!

Cahaya kita redup ketika kita kehilangan cinta pertama kita kepada Tuhan. 
Akhirnya kami berhenti bersinar. Tidak lama lagi, semua akan berakhir dalam 
kegelapan!

Fikirkan Sejenak:
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Periksa Api Kita
 Sekali-sekala, adakah ibubapa kita 
menyemak beg sekolah kita?

 Kamu mungkin tidak rasa senang 
mengenainya. Ia pasti suatu perasaan 
yang tidak senang apabila seseorang 
memeriksa kamu terutamanya apabila 
kamu tidak melakukan kerja dengan baik 
seperti tidak menyiapkan kerja rumah tepat 
pada masanya.

 Bagaimanapun, ini mengajar kita 
untuk lebih berdisciplin dalam tingkahlaku, 
perangai dan fikiran kita.

 Jika kita terlalu letih dn berfikir bahawa 
kita boleh menundakan kerja rumah 
dan buat “esok,” mereka akan datang 
duduk di sebelah kita dan pastikan kita 
menyiapkannya “hari ini,” sebelum kita 
pergi tidur. Inilah disciplin!

 Jika kita cuai dan tidak menyiapkan kerja 
sekolah kita, dan mereka mengetahuinya, 
mereka akan membantu kita untuk 
menyiapkannya. Ini dapat membantu kita 
tidak menghadapi masalah keesokannya 
di sekolah. Inilah disciplin!

 Tuhan juga melakukan rondaan 
mengejut ke atas Gereja Efesus dan 
memperingatkan mereka tentang 
kesalahan mereka, dan meminta mereka 
meninggalkan kesalahan mereka dengan 
serta merta.

 Tuhan juga melakukan pemeriksaan 
mengejut ke atas kita secara peribadi. 
Dia membantu kita menyelidiki kehidupan 
rohani, mempastikan api kita tidak padam 
dan lakukan apa sahaja sebagai seorang 
Kristian supaya api kita terus menyala.

11 Ogos 2020, SelasaHari Ke-5  
Bacaan Alkitab

Matius 21-25

• Berdoa agar kita memiliki kerendahan hati untuk melakukan penilaian kendiri dan 
respon kepada Tuhan dalam pertaubatan di dalam semua perkara yang kita telah 
buat salah. Ucaplah syukur kepada Tuhan yang memperbetulkan kehidupan dan 
gereja kita kerana Dia sentiasa mahu yang terbaik untuk kita dan membawa kita 
kembali kepada kebenaran dan terang-Nya.

• Berdoa agar Pesuruhanjaya Pilihan Raya akan memastikan operasi yang adil dan 
baik dilaksanakan dalam Pilihan Raya Umum Malaysia yang akan datang tanpa 
unsur penipuan dan kesilapan. 

Doa Hari Ini:

Bolehkah kita menghargai pemeriksaan mengejut dari ibubapa kita dan 
Tuhan?   

Kita akan semakin baik dalam pelajaran dengan pemeriksaan mengejut ini. 
Kehidupan rohani kita juga akan menjadi semakin baik dengan pemeriksaan 
yang kerap dari Tuhan, melalui amaran-amaran dari ibubapa kita atau dari 
guru-guru Sekolah Minggu.

Fikirkan Sejenak:
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“Jatuh” dan “Dipulihkan”
 Dalam Markus 2, Yesus memanggil Lewi 
mengikuti Dia.

 Lewi adalah namanya dalam bahasa 
Ibrani dan Matius dalam bahasa Greek. 
Dia adalah seorang pemungut cukai.

 Pemungut cukai pada zaman Yesus 
dilihat oleh orang Yahudi sebagai “orang 
berdosa” kerana itulah siapa mereka, 
mereka sangat jahat. Mereka mengutip 
cukai yang sangat tinggi (memaksa 
pencukai membayar lebih dari apa yang 
harus bayar kepada Kerajaan Roma), 
malah mengutip cukai dari orang-oang 
miskin.

 Mereka tidak dibenarkan memasuki 
rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan 
Bait, mereka terputus hubungan dari 
semua “persekutuan gereja.” Mereka 
hanya mempunyai hubungan sosial 
dengan semua pemungut cukai lain dan 
orang-oang berdosa.  

 Lewi mendengar Yesus memanggilnya 
dan meninggalkan meja tempat dia 
memungut cukai dan mengikuti Yesus. 
Dia mengumpulkan semua kawan-kawan 
yang dia kenal, orang-orang berdosa dan 
pemungut-pemungut cukai untuk datang 
berkumpul bersama-sama dengannya. 
Mereka mengadakan acara yang besar 
dengan makan dan minum di rumahnya, 
mendengar Yesus meceritakan tentang 
kerajaan Allah.

 Lewi mungkin seorang yang sangat 
berdosa di mata ramai orang, but 
Yesus menawarkannya peluang untuk 
memulakan hidup baru. Lewi respon dan 
malah menjadi salah seorang anak murid 
Yesus dan penulis buku Injil Matius. Satu 
perubahan yang sangat besar!

 Tuhan memanggil semua orang-
oang berdosa untuk kembali kepada-
Nya melalui Yesus Kristus. Semua kita 
mempunyai peluang dipulihkan bagi 
Tuhan, tidak kira berapa jauhnya kita 
telah jatuh.

12 Ogos 2020, RabuHari Ke-6
Bacaan Alkitab

Matius 26-28

Markus 1-2

• Berdoa agar kita dapat mengasihi orang-orang berdosa, malah orang yang kita 
anggap jahat dan teruk, dan akan sentiasa membawa mereka di dalam doa-doa 
kita. Berdoa juga agar kita dapat jadi seperti Lewi. Jika Lewi dapat membawa 
geng “jahat” kepada Yesus, kita juga dapat membawa kawan-kawan “baik” 
kepada Yesus.

• Berdoa agar Parlimen Malaysia berhati-hati dalam meloloskan, mengubah 
dan mencabut (atau membatalkan) undang-undang. Berdoalah juga agar 
rang undang-undang (atau cadangan undang-undang baru atau perubahan 
undang-undang) yang diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong akan membantu 
mewujudkan keamanan, keadilan dan keadilan bagi masyarakat kita.

Doa Hari Ini:

Pernahkah kamu berfikir bahawa seseorang di sekitar kamu sangat jahat 
untuk dimaafkan dan dilayan sebagai seorang kawan?

Fikirkan Sejenak:
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• Berdoa agar Tuhan mengampuni kita jika kita tidak memperdulikan Firman dan 
suara-Nya. Berdoa agar hati kita dan telinga rohani kita peka dan terbuka untuk 
mendengar Dia, dan tinggal di dalam hadirat-Nya dan mencari Dia dengan 
segenap hati.

• Berdoa agar Kementerian Kewangan menetapkan dasar, peraturan dan 
belanjawan yang baik yang akan menjadikan negara kita berkembang dan 
membantu semua rakyat Malaysia.

Doa Hari Ini:

Adakah kamu memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan? Adakah kamu 
cepat mentaati Yesus dan berbuah di dalam hidup? Atau adakah kamu 
tidak beri perhatian terhadap apa yang Tuhan katakan?

Fikirkan Sejenak:

Jadilah Tanah Yang Baik
 Yesus mengajar tentang perumpamaan 
seorang penabur dan membawa 
kebenaran tentang keadaan hati kita 
sebagai penentu bagaimana Firman Tuhan 
(benih) terlaksana di dalam kita.

 Ada benih yang jatuh di sepanjang jalan 
dan dimakan habis oleh burung (Setan). 
Ada benih yang jatuh di tempat berbatu-
batu, bertunas tetapi layu dan kering 
(kerana mereka dilayan dengan teruk atau 
kejam) kerana panas matahari. Ada benih 
yang jatuh di tengah semak berduri (perkara 
yang merisaukan kita seperti peperiksaan; 
keinginan seperti mahu telefon bimbit baru; 
berjam-jam bermain permainan komputer) 
dan membantutkan pertumbuhan benih 
itu. Ada benih yang jatuh di tanah subur 
dan berbuah tiga puluh kali ganda, enam 
puluh kali ganda dan seratus kali ganda.

 Pernahkah kamu berfikir kenapa 
semua kanak-kanak di gereja mempunyai 

kelakuan yang berbeza terhadap Firman 
Tuhan?

 Ada kanak-kanak yang begitu mudah 
mentaati dan mengikuti semua arahan 
yang diberikan oleh guru-guru sekolah 
minggu atau ketua-ketua belia. Ada kanak-
kanak yang perlahan mengambil arahan 
dan hanya akan mematuhi arahan apabila 
ada sesuatu diberikan seperti hadiah-
hadiah, kata puji-pujian, dan sebagainya. 
Ada kanak-kanak yang perlu ditegur 
sebelum pematuhan. Sedihnya, ada kanak-
kanak yang tidak peduli apa yang guru-
guru mereka katakan dan hanya hidup di 
dalam dunia mereka sendiri.

 Semua perkara ini berkenaan dengan 
hati kita! Apabila hati kita baik, ianya seperti 
tanah baik yang membenarkan benih 
Tuhan bertunas dan berbuah baik. Namun, 
apabila hati kita berbelah-bahagi dan 
keras, kita tidak boleh mentaati!

13 Ogos 2020, KhamisHari Ke-7  
Bacaan Alkitab

Markus 3-7
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14 Ogos 2020, JumaatDay 8  
Bacaan Alkitab

Markus 8-12

Jadilah Pemberi & Percaya
 Dalam Markus 9:33-37, murid-murid Yesus 
berbalah tentang siapa yang terbesar. Yesus 
mengambil seorang kanak-kanak duduk di 
atas riba-Nya dan berkata, “Sesiapa yang 
menyambut kanak-kanak seperti ini kerana 
Aku, menyambut Aku...” Dia katakan seperti 
ini, “Hi, kamu semua! Jika kamu mahu jadi 
yang terbesar, layanilah anak-anak kecil 
untuk Aku.”

 Kenapa? Kerana melayani kanak-kanak 
adalah pelayanan yang percuma! Kanak-
kanak tidak membayar pelayan-pelayan 
mereka (begitu juga dengan guru-guru dan 
ibubapa mereka). Mereka tidak beli hadiah 
untuk sesiapa pun. Mereka tidak belanja 
makan sesiapa pun. Mereka tidak dapat 
menolong sesiapa pun seperti membantu 
agar dapat naik pangkat dalam kerja 
mereka atau dapat duit untuk beli makanan 
untuk keluarga mereka.

 Kanak-kanak terbatas dalam hampir 
setiap perkara dalam memberi manfaat 
kepada orang yang melayani mereka! 

Orang yang melayani mereka hanya akan 
memberi, memberi dan menberi.

 Dalam Markus 10:13-16, kita melihat 
para murid Yesus berusaha menghalang 
kanak-kanak datang kepada Yesus untuk 
berdoa. Yesus memarahi mereka dan 
berkata, “Biarlah kanak-kanak itu datang 
kepada-Ku! Jangan larang mereka kerana 
orang seperti inilah yang memiliki kerajaan 
Allah.”

 Yesus minta orang-orang dewasa untuk 
menerima Kerajaan-Nya, sama seperti 
kita kanak-kanak boleh, supaya boleh 
memasukinya! Dia berkata seperti ini, “Hi, 
kamu semua! Jadilah sederhana, jujur, 
rendah hati dan bersemangat, sama seperti 
kanak-kanak dengan mudah percaya 
kepada-Ku!”

 Sungguh bertuah dapat dipakai oleh 
Yesus sebagai contoh kepada orang-oang 
dewasa!

• Berdoa agar Tuhan mengajar kita, sebagai kanak-kanak, bagaimana memberi 
dan kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan lebih lagi. Berdoa agar kita 
tetap miliki iman yang ringkas dan belajar taat ketika kita sedang membesar.

• Berdoa agar Kementerian Belia dan Sukan membina ikatan dan hubungan yang 
lebih erat di antara semua belia melalui latihan dan pendidikan sukan. Berdoa 
juga agar para pemuda yang telah melakukan perkara yang salah akan dilatih 
dalam kemahiran yang baik sehingga mereka dapat pekerjaan yang baik dan 
memulakan kehidupan yang baru dan lebih baik.

Doa Hari Ini: 

Yesus mengajar kita adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 
Sebagai kanak-kanak yang tidak mempunyai banyak wang, bagaimanakah 
kita dapat memberi kepada Yesus?

Fikirkan Sejenak:
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Orang Percaya Dipulihkan

HARI 

KE-9-13

(Wahyu 2:8-11)

8 “Tulislah surat ini kepada malaikat jemaah di Smirna: Inilah perkhabaran daripada Dia 
yang awal dan yang penghujung, yang sudah mati dan hidup semula. 

9 Aku mengetahui kesusahan kamu; Aku tahu bahawa kamu miskin - tetapi sebenarnya 
kamu kaya! Aku mengetahui fitnah yang dilemparkan kepada kamu oleh orang yang 
mengaku diri mereka Yahudi padahal bukan. Mereka dikuasai oleh Iblis! 

10 Janganlah takut akan penderitaan yang tidak lama lagi akan kamu alami. Ketahuilah! 
Iblis akan menguji kamu. Dia akan memasukkan beberapa orang daripada kamu ke 
dalam penjara. Kamu akan mengalami penderitaan selama sepuluh hari. Hendaklah 
kamu setia kepada-Ku sampai mati, dan Aku akan mengurniai kamu hidup sejati dan 
kekal sebagai hadiah kemenangan.

11Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada 
jemaah! Mereka yang menang tidak akan mengalami derita kematian kedua.”

1940 HARI DOA & PUASA 2020
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15 Ogos 2020, SabtuHari KE-9  
Bacaan Alkitab

Markus 13-16

Lukas 1

Dia Dibangkitkan. Yang Terawal dan Yang Terakhir
 Dalam Markus 13-16, Yesus mengingatkan 
murid-murid-Nya tentang kehancuran 
seluruh dunia dan menasihatkan mereka 
suapaya sentiasa berjaga-jaga. Selepas itu, 
Dia disalibkan dan mati di kayu Salib.

 Namun, berita yang luarbiasa kepada 
seluruh umat manusia adalah: Dia bangkit 
dari kematian!

 Iman murid-murid Yesus dikuatkan 
apabila melihat Kristus Bangkit 
mengalahkan maut walaupun itu sesuatu 
yang menakutkan mereka.  

 Jesus juga memberi amaran kepada 
Gereja di Smirna tentang bahaya yang 
akan datang dan kematian. Namun 
mereka boleh menjadi pemenang sebab 
Dialah yang Terawal dan yang Terakhir, 
yang telah mati dan Hidup kembali 
(Wahyu 2:8).

 Dunia kita mungkin semakin merbahaya. 
Peperangan, penyakit, gempa bumi, 
kebakaran, tsunami, keganasan, dan 
sebagainya. Dan, ya. Kristian dibunuh dan 
dimasukkan ke dalam penjara di mana-
mana sahaja.

 Perjalanan kita di dunia kita seperti 
menaiki “roller coaster.” Kita mungkin 
akan menjerit dengan kuat tetapi jika kita 
berpaut pada pemegangnya dengan kuat, 
kita akan kembali ke tempat permulaan 
dengan selamat.

 Tuhan Yesus kita melalui perjalanan 
ini dan Dia tahu bahayanya. Dia berjanji 
akan menyertai kita dan membantu kita di 
sepanjang perjalanan.

 Seperti berpaut pada pemegang “roller 
coaster,” kita berpaut pada janji-Nya yang 
teguh dan terus memandu melalui masa-
masa yang sukar di dalam dunia ini.

• Berdoa agar kita akan mengenali Yesus dengan lebih lagi sebagai Kristus yang 
telah bangkit, Raja Kekal, Tuhan dan Penyelamat kita, yang Terawal dan yang 
Terakhir, supaya kita mengalami kedamaian dan kemenangan di dalam perjalanan 
kehidupan kita.

• Berdoa agar Kementerian Pertahanan bekerja dengan baik untuk menjaga 
keselamatan negara kita dan agar mereka bijak membeli senjata untuk digunakan.

Doa Hari Ini:      

Ibubapa kita akan bersorak dan bertepuk tangan apabila kita selesai memandu 
“roller coaster” kita, betul?

Dalam cara yang sama, kita juga ada Yesus yang akan berdiri dari tempat 
permulaan dan tempat perhentian. Apabila kita mentaati-Nya, Dia akam 
menyambut kita masuk ke dalam kemuliaan-Nya dengan mahkota kehidupan.

Fikirkan Sejenak:  
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16 Ogos 2020, AhadHari KE-10  
Bacaan Alkitab

Lukas 2-6

• Berdoa agar kita menyembah Tuhan dalam Roh (dengan bantuan Roh Kudus) 
dan dalam Kebenaran (dengan kebenaran Alkitab dinyatakan), dan kita akan 
meninggalkan hal-hal atau aktiviti-aktiviti yang mengakhibatkan kita hilang fokus 
dan minat untuk menyembah Tuhan dan untuk mengenal Dia dengan lebih lagi.

• Berdoa agar Menteri Pengankutan menjalankan tugasnya dalam membuat dan 
melaksanakan polisi pengangkutan darat, udara dan laut, dan agar memastikan 
rakyat mendapat perkhidmatan pengangkutan awam yang selamat dan 
berkualiti.

Doa Hari Ini:      

Adakah kamu melihat dua kerajaan ini di mana kedua-duanya dalam Lukas 
dan Wahyu? Satu kerajaan bersifat fizikal dan satu lagi bersifat rohani?

Kedua-dua kerajaan ini wujud sekarang dan memerlukan penyembahan, 
komitmen dan kesetiaan kita.

Jika Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Raja, maka Dia berhak ke atas masa, 
tenaga, perhatian, kesetiaan dan penyembahan kita.

Fikirkan Sejenak:  

Yesus Adalah Tuhan dan Raja Kita
 Kesukaran terbesar dihadapi oleh 
Gereja Smirna ialah penyembahan 
berhala. Mereka dipaksa untuk membakar 
kemenyan kepada raja-raja Roma dan 
mengaku bahawa “Kaiser adalah Tuhan.”

 Kaiser adalah pengasas Kerajaan 
Roma. Namanya digunakan sebagai satu 
“panggilan” merujuk kepada semua raja-
raja Roma selepas dia. Penggantinya, 
Agustus (pemerintah yang mengambil 
banci dalam Lukas 2), adalah yang 
pertama disembah sebagai tuhan semasa 
hayatnya.

 Dalam Lukas 2, kita membaca bahawa 
Yesus dilahirkan pada masa bermulanya 
raja disembah. Semua orang boleh melihat 
dan setuju betapa besar dan berkuasanya 
Kerajaan Roma pada ketika itu. Malah 
orang Roma mengisytiharkan bahawa 

mereka membeli “Pax Romana” (yang 
bermaksud “Damai Roma”) atas bumi.

 Tiba-tiba, Yesus datang, anak seorang 
tukang kayu, seorang yang mengatakan 
Dia adalah Kerajaan Allah, Kerajaan 
Damai dan Kuasa, dengan gelaran Raja 
memanggil orang kepunyaan-Nya kembali 
kepada-Nya.

 Orang Kristian di Smirna yang mengaku 
bahawa “Yesus adalah Tuhan” menyangkal 
pemerintah mereka dan membayar harga 
yang tinggi dengan tindakan mereka. Ada 
yang dimasukkan ke dalam penjara. Ada 
yang dibunuh. Ada yang hilang tempat 
tinggal.

 Sangat menyakitkan dan menyedihkan 
bagi mereka untuk tetap mengaku “Yesus 
adalah Tuhan.” Namun, mereka tetap 
mengatakannya dengan setia.
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17 Ogos 2020, Isninhari ke-11
Bacaan Alkitab

Lukas 7-11

Jangan Takut
 Kamu tahu? Menjadi seorang Kristian 
yang “benar” tidak akan pernah mudah.

 “Benar” bermaksud kamu hidup menurut 
ajaran-ajaran Alkitab, dan beritahu orang 
lain bahawa Yesus adalah satu-satunya 
Jalan, Kebenaran dan Hidup.

 Yesus beritahu jemaah di Gereja 
Smirna bahawa mereka akan mengalami 
penganiayaan, malah akan dimasukkan ke 
dalam penjara.

 Mereka tidak dimasukkan ke dalam 
penjara disebabkan oleh perbuatan 
mereka yang salah. Sebaliknya, mereka 
mengasihi orang yang berbuat jahat 
terhadap mereka.

 Apakah itu penganiayaan?

 Ia bermaksud “kamu dilayan secaa 
tidak adil atau kejam kerana kamu percaya 
kepada Yesus mengikuti Dia.” Orang tidak 
menyukai kamu kerana kamu tidak hidup 
seperti mereka. Kamu tidak berbohong 

atau mengata orang lain, minum atau 
merokok, menipu atau bergaduh.

 Apabila kamu beritahu mereka tentang 
Yesus dan minta mereka percaya kepada 
Yesus dan tidak mati dalam dosa, itu 
membuat mereka tersangat marah.

 Mereka tidak suka gaya kamu yang 
“kudus dari mereka.” Mereka tidak tahan 
apabila kamu bernyanyi memuji Yesus. 
Penganiayaan boleh jadi semudah ini. 
Mereka tidak mahu berborak dan bermain 
dengan kamu. Malah mereka tidak mahu 
duduk di sebelah kamu.

 Jadi, apakah yang harus kamu lakukan?

 Yesus berkata, jangan takut. Dia adalah 
yang terawal dan yang terakhir, dan Dia 
hidup kembali dari kematian! Kita selamat 
di dalam tangan-Nya. Teruslah berbuat baik 
terhadap orang lain dan lakukan perkara 
yang benar. Kita akan menjadi pemenang 
di mata-Nya!

• Berdoa agar Yesus menghapuskan rasa ditolak di dalam kita dan memberi kita 
keberanian melakukan perkara yang benar, hidup menyenangkan Dia dan 
mentaati Firma-Nya di dalam semua keadaan.

 
• Berdoa agar Kementerian Luar Negeri membina hubungan baik dengan negara-

negara lain agar kita dapat saling membantu.  

Doa Hari Ini:

Adakah kamu takut ditolak dan tidak berani lakukan perkara yang benar?

Fikirkan Sejenak:
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18 Ogos 2020, Selasahari ke-12
Bacaan Alkitab

Lukas 12-16

• Berdoa agar rakyat Malaysia akan memaham tujuan kenapa meraka lahir di 
negara ini dan bukan di tempat lain, dan agar mereka setia dengan panggilan 
mereka, melebihi daripada keselesaan dan masa depan cerah yang dunia 
mungkin janjikan. Ucaplah syukur kepada Tuhan bagi Malaysia, sebuah negara 
yang cantik yang diperdulikan oleh Tuhan.  

• Berdoa agar Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak di Jabatan Perdana Menteri 
membantu membina hubungan dan kepercayaan yang baik antara kerajaan 
pusat dan rakyat Malaysia Timur agar semua orang dapat bekerjasama dengan 
baik ke arah sebuah negara yang hebat.

Doa Hari Ini:

Adakah kamu bersyukur mejadi rakyat Malaysia dan percaya bahawa 
Tuhan telah meletakkan kamu di sini dengan ada tujuan.

Tidak ada tempat yang lebih baik selain tempat di mana Tuhan telah 
memanggil kita, syurga, rumah kita yang kekal.

Fikirkan Sejenak:

Jadilah Setia dan Bersyukur
 Kita sering berfikir bahawa, “rumput 
sentiasa hijau di sebelah luar pagar.” Betul?

 Mungkin ada di antara kita mempunyai 
kawan-kawan yang berhijrah ke luar 
negara bersama keluarga mereka. Mungkin 
ada pelbagai alasan kenapa mereka 
meninggalkan Malaysia untuk negara 
baharu mereka, seperti, persekitaran yang 
bersih, tempat belajar yang baik, sebuah 
negara yang aman, dll.

 Kita juga mungkin mencemburui mereka 
dan berfikir bahawa mereka sangat 
“bernasib baik” atau “bertuah” kerana 
dapat tinggal di tempat yang baik. Tidak 
seperti kita, yang masih dibelenggu oleh 
jalan yang sesak, pencemaran, sistem 
pendidikan yang lemah, dll.

 Apabila kita melihat Kristian di Smirna, 
kita mungkin bersetuju bahawa mereka 
hidup dalam “neraka” kerana mereka 
tinggal di tengah-tengah orang yang 
mahu mengambil sesuatu yang utama 
bagi mereka dan memasukkan mereka ke 
dalam penjara.

 Namun, Yesus tidak menyuruh mereka 
“lari!” Dia menyuruh mereka agar “setia 
sampai mati” (Wahyu 2:10). Mereka disuruh 
untuk tetap tinggal di suatu tempat yang 
tiada apa-apa tetapi tiada harapan.

 Kenapa? Sebab ramai orang-orang 
di sana belum datang untuk mengenal 
Yesus Kristus, dan ini termasuklah orang-
orang yang mahu menganiaya mereka! 
Walaupun kota itu dikuasai oleh roh jahat, 
Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi 
Menara Terang di dalam kegelapan.
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19 Ogos 2020, Rabuhari ke-13
Bacaan Alkitab

Lukas 17-21

Kaya Dalam Yesus
 Gereja Smirna adalah salah satu di 
antara dua daripada tujuh gereja yang 
dinyatakan dalam buku Wahyu yang 
mendapat pujian daripada Tuhan Yesus 
Kristus.

 Yesus berkata mereka adalah kaya 
(secara rohani) walaupun mereka fikir 
mereka adalah miskin (secara fizikal) dan 
menderita kerana mereka dibuli oleh pihak 
berkuasa dan ada di antara mereka hilang 
tempat tinggal dan wang. Namun, ada 
sesuatu si jahat tidak dapat ambil daripada 
mereka – kekayaan mereka di dalam Kristus 
Yesus, iaitu iman dan percaya mereka di 
dalam Tuhan.

 Orang-orang percaya di Smirna 
sanggup kehilangan kekayaan mereka 
untuk mengikut Yesus. Sebaliknya, seorang 

pemerintah yang kaya tidak sanggup 
kehilangan kekayaannya di dunia untuk 
masuk ke dalam Kerajaan Allah (Lukas 18:18-
25). Dia sangat sedih apabila Yesus beritahu 
dia untk menjual semua kekayaannya dan 
mengikuti Yesus dengan tangan kosong.

 Biasanya kita berfikir bahawa kekayaan 
adalah berkenaan dengan wang dan harta 
benda yang banyak. Yesus datang dan 
tunjukkan kepada kita bahawa kekayaan 
sebenar tidak ada kena mengena dengan 
kekayaan dunia, tetapi ia berkenaan 
dengan harta pusaka kita di syurga (hidup 
kita dalam dan dengan Kristus).

 Kita akan tetap miskin hati dan roh jika 
kita tidak membina kekayaan kita dalam 
syurga.

• Berdoa agar kita akan faham maksud sebenar kekayaan adalah berkenaan 
dengan harta pusaka kita di syurga dan yang kekal selamanya, dan kita dapat 
milikinya hanya melalui sebuah hubungan yang benar dalam Kristus. Dalam Dia, 
kita dipanggil anak-anak Allah dan pewaris Kerajaan Allah. 

• Berdoa untuk media, contohnya televisyen, radio, surat khabar dan semua jenis 
laman web media, agar menjadi saluran yang memberitahu kita kebenaran 
dan bukan berita palsu. Berdoa agar para wartawan dan masyarakat umum 
mengetahui apa yang benar dan salah semasa mereka membentangkan dan 
membuat komen secara terbuka.

Doa Hari Ini:

Bagaimanakah kita terangkan maksud kekayaan? Adakah menjadi seorang 
kaya dengan miliki sebuah rumah besar, sebuah kereta besar dan banyak 
wang?

Atau, adakah kekayaan berkenaan dengan hadiah-hadiah baik yang kita 
terima daripada Yesus? Contohnya, hidup kekal, Roh Kudus, damai, kasih 
dan sukacita?

Fikirkan Sejenak:
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Pedang Tajam Yang Bermata Dua 
(Wahyu 2:12-17)

12 “Tulislah surat ini kepada malaikat jemaah di Pergamus: Inilah perkhabaran daripada 
Dia yang memiliki sebilah pedang tajam bermata dua. 

13 Aku mengetahui tempat kamu tinggal; di situlah Iblis bertakhta. Kamu setia kepada-Ku. 
Kamu bahkan tidak menafikan kepercayaan kamu kepada-Ku, semasa Antipas, saksi-Ku 
yang setia itu dibunuh di tempat Iblis tinggal. 

14 Tetapi Aku mencela kamu tentang hal ini: Beberapa orang antara kamu mengikut 
ajaran Bileam. Dahulu Bileam mengajar Balak menjerumuskan umat Israel ke dalam dosa, 
dengan memujuk mereka makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, 
dan dengan melakukan perbuatan cabul. 

15 Demikian juga ada beberapa orang antara kamu yang mengikut ajaran Nikolaus. 

16 Oleh itu, bertaubatlah daripada dosa kamu! Jika tidak, Aku akan segera datang 
kepada kamu dan melawan semua orang itu dengan pedang yang keluar dari mulut-Ku.

17 Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada 
jemaah! Mereka yang menang akan Aku kurniai manna yang tersembunyi. Aku juga akan 
mengurniai setiap orang daripada mereka seketul batu putih. Batu itu ditulisi nama baru, 
yang tidak diketahui oleh sesiapa pun, kecuali orang yang menerimanya.”

25

HARI 

KE-14-18

40 HARI DOA & PUASA 2020
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20 Ogos 2020, KhamisHari ke-14 
Bacaan Alkitab

Lukas 22-24

Yohanes 1-2

Pedang Tajam Yang Bermata Dua
 Ramai perwira-perwira dalam buku 
komik memegang pegang di tangan 
mereka, betul?

 Seperti Spider Man. Wow! Dia memegang 
sebilah pedang api di tangannya ketika dia 
berlawan dengan musuh-musuhnya! 

 Buku Wahyu mnenerangkan Yesus Kristus 
sebagai Seorang yang tajam bagai sebilah 
pedang bermata dua (Wahyu 2:12) dan 
pedang ini keluar dari mulut-Nya! (Wahyu 
1:16). Setiap kali Yohanes mendengar Yesus 
bercakap, dia melihat pedang ini keluar 
dari bukan di tangan-Nya tetapi daripada 
mulut-Nya!

 Pedang, iaitu Firman Tuhan, adalah 
seperti api (Yeremia 23:29). Api yang 
membara ke tulang-tulang Yeremiah 
sehingga dia tidak berdaya untuk 
menahannya dan harus mengatakannya 
(Yeremia 20:9). Tuhan buat kata-kata 

Yeremia seperti di dalam mulutnya dan 
orang-orang Yehuda seperti kayu. Kata-
katanya membakar semua mereka!

 Maka, pedang Tuhan juga boleh 
digunakan sebagai rotan untuk memukul 
bumi dan nafas untuk membunuh orang 
jahat! (Yesaya 11:3-4). Wow! Menarik? 
Pedang di dalam Dia dan para nabi-Nya 
akan menghancurkan semua kejahatan 
dan kekejian!

 Pedang Tuhan juga akan dikenakan ke 
atas kita orang Kristian juga. Ia hidup dan 
berkuasa, lebih tajam daripada mana-
mana pedang bermata dua, menusuk 
sampai ke batas antara jiwa dan roh, sendi-
sendi dan tulang sumsum dan menghakimi 
fikiran dan niat hati manusia (Ibrani 4:12).

 Ini bermaksud, ia menolong kita untuk 
mengetahui samada kita selari dengan 
jalan dan fikiran Tuhan.

• Berdoa agar kita dapat membaca dan merenungkan Firman Tuhan (iaitu Alkitab!) 
setiap hari dan membenarkan Firman-Nya menyatakan kesalahan kita dan 
mengubah daripada dalaman kita sampai luaran kita agar kita dapat menjadi 
kanak-kanak yang menyatakan kemuliaan Tuhan.  

 
• Berdoa agar Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri menjadikan 

Malaysia sebuah tempat di mana orang dari seluruh dunia ingin datang dan 
berniaga dan produk kita akan menjadi barang laris di mana sahaja.

Doa Hari Ini:

Adakah kita miliki sebilah pedang di dalam jiwa kita untuk mengalahkan 
musuh-musuh kita? (Contoh: takut, cemburu, marah, dll)

Fikirkan Sejenak: 



40 HARI DOA & PUASA 2020 27

21 Ogos 2020, JumaatHari ke-15
Bacaan Alkitab

Yohanes 3-7

• Berdoa agar Roh Kudus akan menyegarkan kamu setiap hari, membuat kamu 
percaya kepada Yesus. Jangan biarkan iman kamu goyah dengan hal-hal yang 
dunia bawa kepada kamu setiap hari. Sebagai contoh, kawan-kawan kamu 
mungkin beritahu kamu bahawa ada tuhan lain yang lebih menyeronokan ata 
berkuasa dan boleh memberi kamu kamu banyak benda-benda baik berbanding 
Yesus.

• Berdoa agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna 
menjaga harga barang dengan adil agar kita semua dapat membelinya.  

Doa Hari Ini:

Bagaimanakah kita tetap kuat dalam iman apabila tidak ada seorang pun 
membantu dan mengajar kita jalan yang benar? Melalui kuasa Roh Kudus!

Fikirkan Sejenak: 

Tiada Tuhan Lain Melainkan Yesus
 Antipas dipuji oleh Yesus sebagai 
hamba-Nya yang setia di Wahyu 2:13.

 Dia adalah seorang Pastor di Gereja 
Pergamus dibunuh ketika pemerintahan Raja 
Nero (56-68SM). Namanya menerangkan 
imannya dalam Yesus. “Anti” (bermaksud 
“lawan”) dan “pas” (bermaksud “semua”). 
Dia berdiri utuk lawan semua orang yang 
menyembah berhala.

 Pergamus adalah sebuah kota yang 
tidak mengenal Tuhan dan menyembah 
berhala adalah satu perkara biasa. Antipas 
memimpin gereja dan memberitakan 
tentang Yesus tanpa rasa takut. Ramai 
yang datang mengenal Yesus dan berhenti 
membawa korban-korban persembahan 
kepada berhala.

 Ini telah membuat imam-imam 
penyembah berhala jadi sangat 
marah. Mereka menyuruhnya berhenti 
memberitakan tentang Yesus dan ikuti 
mereka membawa korban-korban 

persembahan kepada berhala juga. 
Antipas menolak permintaan mereka dan 
tetap akan menyembah Bapa, Anak dan 
Roh Kudus sahaja.

 Imam-imam penyembah berhala yang 
marah menarik dia keluar dari bait Artemis 
dan membuang dia ke dalam tempat di 
mana mereka meletakkan korban-korban 
untuk dipersembahkan kepada berhala. 
Mereka membakar dia hidup-hidup!

 Bagaimanakah tindakan gereja apabila 
melihat pastor mereka dibakar hidup-
hidup? Mereka tetap setia. Mereka tetap 
tidak menolak Yesus.

 Namun, apabila masa terus beredar, 
wujud 2 kumpulan orang. Satu kumpulan 
tetap setia kepada Yesus, manakala satu 
kumpulan lagi mengikuti ajaran Bileam 
dan Nikolaus di mana kedua-dua ajaran 
ini mengajar mereka memberi korban 
persembahan kepada berhala dan 
melakukan perbuatan cabul!
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22 Ogos 2020, SabtuHari KE-16
Bacaan Alkitab

Yohanes 8-12

Kasih Yesus Di Atas Segalanya
 Dalam Bilangan 22, Bileam diminta oleh 
Balak, raja Moab, menyumpah orang Israel.

 Apabila para pegawai Balak datang 
dengan wang untuk pertama kalinya, 
Bileam benarkan mereka menginap di 
rumahnya agar dia boleh bertanya kepada 
Tuhan apa yang harus dia lakukan. Oleh 
kerana Tuhan kata, “Tidak,” dia enggan 
pergi bersama-sama dengan para pegawai 
Balak.

 Maka sekali lagi para pegawai Balak 
datang, membawa bersama-sama mereka 
beberapa orang besar yang lebih ramai 
dan lebih mulia daripada yang terdahulu. 
Bileam, sekali lagi meminta mereka 
menginap di rumahnya agar dia boleh 
mendengar daripada Tuhan. Kali ini, dia 
mendengar Tuhan kata, “Pergi!”

 Maka, keesokan paginya Bileam 
dengan gembira menunggang keldainya 
pergi bersama-sama para pegawai Balak 
untuk bertemu dengannya. Malaikat Tuhan 

muncul tiga kali di hadapan mereka. Kamu 
mungkin terkejut – Bileam yang rasa tidak 
sabar-sabar itu tidak melihat malaikat 
tersebut!

 Namun, keldainya melihat malaikat itu 
dan berkelakuan dengan cara yang pelik. 
Bileam jadi sangat marah dan memukul 
keldainya sebanyak tiga kali sehingga 
menyebabkan keldainya yang malang itu 
merungut!

 Maka, Tuhan membuka mata Bileam 
dan nampak malaikat akhirnya! Tuhan 
menegur Bileam dan beritahu dia perkara 
betul yang dia harus lakukan. Bileam 
taat dan tidak menyumpah orang Israel 
sebaliknya memberkati mereka sebanyak 
tiga kali.

 Bileam mungkin dirasuah oleh Balak 
selepas itu kerana dia mengajar Balak untuk 
membuat orang Israel makan makanan 
yang dipersembahkan kepada berhala 
dan melakukan perbuatan cabul.

• Berdoa agar kami taat kepada Yesus dalam setiap bidang kehidupan kami, dan 
agar kami tidak membiarkan apa-apa menghilangkan kasih dan kepatuhan 
kita kepada Yesus. Juga berdoalah agar kita tidak salah berpikir apa yang Yesus 
katakan “tidak” dalam Alkitab kadang-kadang menjadi “ya” bagi kita.

• Berdoa agar Polis Diraja Malaysia (PDRM) menjaga keselamatan negara kita agar 
kita dapat menjadi sebuah negara yang berjaya.  

Doa Hari Ini:

Adakah kita melakukan perkara yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah 
salah untuk dilakukan? Adakah kita mengasihi apa sahaja lebih daripada 
Tuhan?

Fikirkan Sejenak:
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23 Ogos 2020, AhadHari KE-17
Bacaan Alkitab

Yohanes John 13-17

• Berdoa agar keluarga, gereja dan pemimpin gereja kita terus kekal dalam Yesus, 
untuk menerima Firman ke dalam hati kita. Berdoa agar kita membiarkan Dia 
membentuk tingkah laku kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan 
kasih dan rahmat, dan apa sahaja yang kita lakukan akan memberi kehidupan 
kepada orang lain juga.

• Berdoa agar Kementerian Dalam Negeri menjalankan tugas dengan baik di semua 
kawasan agar semua rakyat Malaysia selamat dan semua hak kita dilindungi.

Doa Hari Ini:

Adakah kamu merasa lebih senang mengasihi orang lain ketika kamu 
menjadikan Yesus, dan bukan kamu sendiri, sebagai pusat kehidupan kamu?

Fikirkan Sejenak:

Pohok Anggur Dan Ranting-Rantingnya
 Dalam Yohanes 15, Yesus memberi 
gambaran yang sangat indah mengenai 
hubungan. Dia bercakap mengenai 
seorang tukang kebun yang menanam 
pokok anggur.

 Apakah yang biasanya dilakukan oleh 
seorang pekebun? Dia menjaga pokok 
anggur, menyiramnya, menyuburkannya 
dan memangkasnya. Dia memastikan 
bahawa pokok anggur menghasilkan 
banyak buah. Yesus mengatakan bahawa 
Bapa adalah Pekebun, dan Dia adalah 
pokok anggur, dan murid-murid-Nya adalah 
ranting-ranting.

 Di manakah ranting-ranting menerima 
nyawa mereka? Dari pokok anggur! Mana-
mana ranting yang jatuh dari pokok 
anggur tidak akan berguna lagi dan 
hanya sesuai dibuang ke dalam api dan 
dibakar seperti sampah!

 Yesus memberitahu murid-murid-Nya 
bahawa, seperti ranting-ranting yang tidak 
berbuah atau terpisah dari Pokok Anggur, 
mereka tidak dapat hidup sendiri. Mereka 
hanya akan diperlakukan seperti sampah 
atau kayu api untuk dibakar!

 Tetapi, jika mereka tetap pada Pokok 
Anggur, mereka akan mendapatkan 
pemangkasan dan pemakanan mereka 
seumur hidup dan berbuah!

 Beginilah Yesus bagaimana hubungan 
Yesus dengan Bapa Syurgawi-Nya. Dia 
membiarkan Allah Bapa mengurus hidup-
Nya sepenuhnya. Dia juga meminta kita 
untuk tetap berada dalam Dia, bergantung 
pada-Nya dan membiarkan Dia menjadi 
pusat kehidupan kita.

 Dengan berbuat demikian, kita dapat 
tetap berada dalam Dia, Firman-Nya dan 
kasih-Nya, dan kita dapat saling mengasihi 
sebagaimana Yesus mengasihi kita.
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Janji Tuhan Untuk Para Pemenang
 Yesus akan memberikan manna yang 
tersembunyi kepada setiap pemenang, 
dan nama baru akan ditulis untuknya di 
atas batu putih. (Wahyu 2:17)

 “ M e n g a l a h k a n ”  b e r m a k s u d 
“ m e n a k l u k k a n ,  m e n g a t a s i 
a t a u  m e n a n g ”  dalam pertandingan 
atau penaklukan tentera. Di zaman 
pemerintahan Rom, pemenang sukan 
atlet dianugerahkan batu putih dengan 
namanya tertulis di atasnya dan itu seperti 
tiket baginya untuk memasuki satu jamuan 
perayaan.

 Paulus melihat perjalanan kita di bumi 
seperti berlari dalam satu “perlumbaan”. 
Dia mendorong semua orang Korintus 
untuk melatih penguasaan diri dalam 
semua hal, sehingga mereka berusaha 
berlari dengan sebaik mungkin untuk 
menerima karangan bunga mereka yang 

tidak akan rosak (1 Korintus 9: 24-27).

 Dalam Filipi 3:14, Paulus mengatakan 
dia terus berusaha untuk mendapatkan 
hadiah syurgawi dari Tuhan. Ketika dia tahu 
bahawa dia akan mati, dia mengatakan 
bahawa dia telah menyelesaikan 
perlumbaannya, berjuang dengan baik 
dan menjaga iman dan tahu dia akan 
dianugerahkan mahkota kebenaran dari 
Tuhan (2 Timotius 4: 7-8).

 Jadi, kehidupan kita di bumi adalah satu 
perlumbaan yang kita harus berlari untuk 
mendapatkan hadiah syurgawi kita. Nama 
baru di atas batu putih mengingatkan kita 
bahawa kita harus berlari untuk menerima 
“tiket” kita ke perjamuan syurgawi di mana 
kita akan duduk bersama Yesus Kristus 
yang telah menang dan menjadikan kita 
pemenang di dalam Dia.

• Berdoa agar kita menjadi umat pemenang dan percaya dengan janji Yesus 
bahawa mereka yang menang akan mewarisi semuanya dan Yesus akan menjadi 
Tuhan kita dan kita akan menjadi putra dan putri-Nya (Wahyu 21: 5).

• Berdoa agar lebih ramai guru-guru yang baik mengajar di prasekolah, sekolah 
rendah, dan sekolah menengah serta universiti sama ada sekolah awam, swasta, 
antarabangsa atau bersekolah di rumah (homeschooling) agar sistem pendidikan 
kita dapat melahirkan orang-orang cemerlang yang akan menjadi pekerja mahir 
dan bertanggungjawab.

Doa Hari Ini:

Apakah perkara-perkara yang boleh menghentikan atau mengalihkan 
perhatian kita daripada berlari dalam perlumbaan? Mungkinkah ketakutan, 
tabiat buruk, kemalasan, kurangnya kawalan diri, dan sebagainya dapat 
melakukannya?

Fikirkan sejenak:

24 Ogos 2020, IsninHari Ke-18 
Bacaan Alkitab

Yohanes 18-21
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Kuasa Kekudusan dan Pengwahyuan
(Wahyu 2:18-29)
18 “Tulislah surat ini kepada malaikat jemaah di Tiatira: Inilah perkhabaran daripada Anak 
Allah, yang mata-Nya bernyala-nyala seperti api, dan kaki-Nya bersinar seperti gangsa 
yang digosok. 

19 Aku mengetahui semua yang sudah kamu lakukan. Aku tahu bahawa kamu 
saling mengasihi, kamu setia, kamu saling menolong, dan kamu tabah menanggung 
penderitaan. Aku tahu bahawa kamu sekarang melakukan lebih banyak kerja 
berbanding dahulu semasa kamu mula-mula percaya kepada-Ku. 

20 Tetapi Aku mencela kamu tentang hal ini: Kamu membenarkan Izebel, perempuan 
yang mengaku dirinya pesuruh Allah mengajar umat-Ku. Dengan ajarannya, dia 
menyesatkan hamba-hamba-Ku sehingga mereka melakukan perbuatan cabul dan 
makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. 

21 Aku sudah memberikan peluang kepadanya untuk bertaubat daripada dosa, tetapi 
dia tidak mahu berhenti melakukan perbuatan cabul. 

22 Oleh itu, Aku akan menghukum dia dengan penyakit dan mereka yang berzina 
dengan dia akan mengalami penderitaan yang dahsyat. Aku akan melakukan semua 
itu sekarang juga, kecuali mereka bertaubat daripada perbuatan keji yang dilakukan 
bersama-sama dia. 

23 Aku juga akan membunuh pengikut-pengikutnya, lalu semua jemaah akan tahu 
bahawa Akulah Dia yang menyelami fikiran dan hati manusia. Aku akan membalas kamu 
menurut perbuatan masing-masing.

24 Tetapi kamu yang lain yang tinggal di Tiatira tidak mengikut ajaran jahat itu. Kamu 
tidak mempelajari ilmu daripada Iblis. Aku berkata kepada kamu bahawa Aku tidak akan 
membebani kamu dengan kewajipan lain. 

25 Tetapi kamu harus terus berpegang kepada apa yang kamu miliki, sehingga Aku 
datang kelak. 

26-28 Mereka yang menang, dan terus-menerus melakukan kehendak-Ku sehingga 
akhir, akan Aku kurniai kekuasaan seperti yang Aku terima daripada Bapa-Ku. Mereka 
akan menerima kekuasaan daripada-Ku untuk memerintah bangsa-bangsa dengan 
tangan besi dan untuk menghancurkan mereka seperti periuk tanah. Mereka juga akan 
menerima bintang fajar daripada-Ku.

29 Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada 
jemaah!”

31

HARI 

KE-19-23

40 HARI DOA & PUASA 2020
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25 Ogos 2020, SelasaHari KE-19  
Bacaan Alkitab

Kisah 1-5

Disiplin Rohani
 Petrus dan Yohanes adalah dua tokoh 
besar rohani dalam Alkitab.

 Mereka tidak menjadi tokoh besar rohani 
semalaman. Peter pernah menjadi orang 
yang sangat cepat bertindak, dan Yohanes 
pernah digelar anak guruh, gelaran bagi 
orang yang cepat marah.

 Petrus mengatakan bahawa Yesus 
adalah Firman yang hidup dan bahawa 
dia tidak akan meninggalkan Dia. Dia 
bersumpah untuk mati bersama Yesus. 
Namun, Petrus menolak Yesus tiga kali ketika 
Dia disalibkan kerana dia takut menderita 
bersama-sama dengan-Nya.

 Yohanes teringin untuk duduk di sebelah 
Yesus bersama saudaranya Yakobus ketika 
Yesus menjadi raja. Dia mengikuti Yesus 
kerana ingin menjadi seseorang yang 
hebat.

 Kedua-dua lelaki ini mengikuti Yesus 
dan sibuk dengan aktiviti penyembuhan, 
melihat keajaiban dan menangani 
sekumpulan besar orang. Namun, Injil tidak 
pernah menyebut bahawa mereka berdoa 
kepada Tuhan. Mereka gagal memahami 
maksud sebenar mengikuti Yesus.

 Hanya setelah mereka meluangkan 
waktu di sebuah bilik tingkat atas rumah 
selama 10 hari berdoa dan dipenuhi 
dengan Roh Kudus, mereka mula berdoa 
setiap hari.

 Mereka tidak pernah sama lagi dengan 
disiplin kerohanian dalam hidup mereka. 
Mereka memahami siapa Yesus dan apa 
Kerajaan yang Dia ceritakan. Mereka 
mengikuti Tuhan dan melayani Dia dengan 
watak, pemikiran dan tujuan kerajaan.

• Berdoa agar kita memupuk kebiasaan berdoa dan agar kita meluangkan 
masa berdoa untuk keluarga dan gereja kita, agar keluarga kita mengalami 
penyembuhan dari Tuhan, dan gereja-gereja kita akan menjadi umat suci Tuhan.

• Berdoa agar Kementerian Pendidikan merancang sistem pendidikan dan kurikulum 
sekolah yang memenuhi keperluan pelajar, membina generasi insan yang berakhlak 
mulia dan beretika yang mengetahui hak dan tanggungjawab kewarganegaraan 
kita.

Doa Hari Ini:

Seseorang mengatakan bahawa kita dapat memupuk tabiat yang 
baik dengan melakukannya 21 hari berturut-turut. Adakah kamu ingin 
menjadikan doa dan mencari Tuhan sebagai satu kebiasaan dalam 21 hari 
yang seterusnya?

Fikirkan Sejenak:
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26 Ogos 2020, RabuHari KE-20  
Bacaan Alkitab

Kisah 6-10

• Berdoa seperti Stefanus agar kita akan selalu diingatkan bahawa apa pun yang 
kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan, dan agar kita akan melakukannya 
dengan semangat yang sangat baik, dengan kebijaksanaan, kuasa dan rahmat-
Nya. Berdoa agar kita tidak lupa untuk menyatakan Kristus dalam semua yang kita 
lakukan.

• Berdoa agar Kementerian Kerja Raya melaksanakan projek yang baik dan 
bermanfaat untuk lebuh raya dan kerja-kerja awam yang lain, dan agar kita 
mempunyai orang profesional yang sangat baik seperti jurutera, arkitek dan 
juruukur kuantiti untuk melakukan pekerjaan ini.

Doa Hari Ini:

Apakah yang membuat Stefanus begitu ramah dan berani? Apakah yang 
menyumbang kepada kebijaksanaan dan kehidupannya yang penuh dengan 
Roh?
Itu berkaitan dengan perjalanan peribadinya dengan Yesus. Kehidupan yang 
berdisiplin secara rohani.

Fikirkan Sejenak:

Kehidupan Dalam Kepenuhan Roh
 Dalam Kisah Para Rasul 6, Stefanus 
adalah salah seorang dari tujuh diakon 
yang dipilih di gereja awal. Tugas utamanya 
adalah melayani di meja, memastikan 
makanan diedarkan dengan baik kepada 
semua orang percaya, baik orang Ibrani 
dan Hellenists.

 Kesemua tujuh diakon itu dikatakan 
orang yang mempunyai reputasi baik, 
penuh dengan Roh dan hikmat. Mereka 
tidak terpilih untuk melakukan beberapa 
hal “hebat”, seperti berkhotbah atau 
memimpin sesi penyembahan. Mereka 
pada dasarnya tetap berada di belakang 
tabir untuk membantu memastikan semua 
orang diberi makan dengan baik. 

 Untuk melakukan pekerjaan dengan 
baik, mereka memerlukan kebijaksanaan 
untuk menangani kos, pilihan makanan dan 
mengurus orang. Mereka juga memerlukan 
Roh Tuhan agar peka dalam menangani 
semua keperluan dan situasi.

 Namun, Stefanus tidak tinggal di dapur 
atau pasar atau tempat lain yang hanya 
berkaitan dengan makanan. Dia penuh 
dengan rahmat dan kuasa, melakukan 
keajaiban dan tanda-tanda besar di 
kalangan orang-orang di situ.

 Dia bercakap dengan orang ramai 
mengenai Yesus. Dia menyediakan bukan 
hanya makanan fizikal tetapi juga makanan 
rohani untuk mereka. Tidak ada yang 
dapat menghalangnya membicarakan 
tentang Kristus, bukan tugasnya yang 
sibuk, atau amarah orang banyak yang 
melemparkannya dengan batu hingga 
mati.

 Dia memberitakan Yesus hingga 
menghembuskan nafasnya yang terakhir, 
bahkan memberkati mereka yang 
melempari batu sehingga, dengan damai, 
dia tertidur di dalam Tuhan.
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27 Ogos 2020, KhamisHari KE-21  
Bacaan Alkitab

Kisah 11-15

Kami adalah “Kanak-Kanak Diurapi”
 Adakah anda tahu mengapa kita 
disebut “Kristian”?

 Nah, buku Kisah Para Rasul memberitahu 
kita bahawa semuanya bermula di Gereja 
Antiokhia, pada tahun ketika Barnabas dan 
Saulus (Paulus) melayani di sana (Kisah Para 
Rasul 11:26) di mana banyak orang percaya 
kepada Kristus.

 Orang-orang yang percaya di Antiokhia 
disebut “Kristian” (“Christianos” dalam 
bahasa Yunani) oleh rakan senegara 
mereka yang tidak percaya kepada Kristus. 
Mereka melihat bahawa orang-orang 
ini sangat terpesona dengan seseorang 
yang disebut “Christos”, dan nama-Nya 
sepertinya selalu ada di bibir mereka. 
Orang-orang yang tidak percaya mengejek 
mereka, memanggil mereka, “Christianos”, 
yang awalnya berarti “kristus kecil” atau 
“kanak-kanak diurapi”.

 Namun, tahukah anda bahawa orang 
Kristian kemudiannya dikenal sebagai 
“Chrestos” (yang terdengar persis seperti 
“Christos” dalam bahasa Yunani) dalam 
beberapa teks sejarah? Dalam bahasa 
Yunani, “Chrestos” bermaksud “ramah dan 
baik”.

 Kedua-dua nama ini memberitahu kita 
sesuatu yang penting mengenai sifat kita. 
Kita seharusnya menjadi “sedikit terurap”, 
baik dan baik.

 Lukas memberitahu kita bahawa 
Barnabas adalah seorang yang baik, 
penuh dengan Roh Kudus dan iman (Kisah 
Para Rasul 11:24). Kerana kebaikan dan 
kebaikannya, dia dapat melatih Paulus dan 
Markus, yang ditolak sekali, dan menolong 
mereka untuk menjadi orang-orang hebat 
dalam Kerajaan Allah.

• Berdoa agar keluarga-keluarga Kristian (termasuk orang tua kita) dan gereja-gereja 
akan melatih kita dan memuridkan kita di jalan Tuhan, dan agar kita mengikuti 
teladan saleh mereka untuk melayani Kristus, sehingga kita akan tumbuh dalam 
iman dan kebaikan perbuatan.

• Berdoa agar Jabatan Peguam Negara di Malaysia berfungsi dengan baik dalam 
memberi nasihat kepada kerajaan Malaysia

Doa Hari Ini:

Adakah kita orang Kristian yang baik dan baik di mata orang lain?

Adakah mereka mendapati kita selamat, ramah atau membantu? Adakah 
mereka melihat Barnabas dalam diri kita? Seorang “sedikit diurapi” yang 
baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman?

Fikirkan Sejenak:
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28 Ogos 2020, JumaatHari KE-22  
Bacaan Alkitab

Yakobus 1-5

Kisah 16

• Berdoa agar anak-anak seperti kita akan terus mendengar Roh Tuhan ketika kita 
merenungkan Firman Tuhan. Dan bahawa kita akan senang mempraktikkan apa 
sahaja yang dikatakan oleh Alkitab, menjadikan hidup kita sebagai kesaksian akan 
Firman-Nya yang hidup!

• Berdoa agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyiasat semua 
kes rasuah, dan menanganinya dengan adil dan jujur demi kebaikan semua rakyat.

Doa Hari Ini:

Adakah kita hanya mengatakan apa yang kita rasa mahu katakan tanpa 
mengawal lidah kita?

Sekiranya kita mempunyai iman dan hidup dengan Roh, kita akan 
menghasilkan buah, dan kata-kata kita akan memuliakan Tuhan dan 
membangun orang lain.

Fikirkan Sejenak:

Iman Menghasilkan Buah
 James mengajar kita tentang iman 
dan pekerjaan. Dia bermaksud jika 
anda mempercayai apa yang Tuhan 
katakan dalam FirmanNya, anda harus 
menjalankannya dengan tindakan!

 Salah satu perkara yang disebutkan oleh 
James adalah “lidah”. Ia adalah anggota 
kecil di tubuh kita, seperti api kecil, namun 
ia dapat membakar seluruh hutan jika tidak 
terkawal! Menakutkan, betul?

 Oleh itu, jika kita tidak berhati-hati dalam 
kata-kata kita, kita boleh menyebabkan 
pertengkaran besar atau salah faham di 
kalangan ahli keluarga, gereja atau rakan 
kita.

 Tuhan memberi kita lidah untuk 
memberitahu tentang keajaiban dan 
kata-kata-Nya untuk memuji-Nya dan 
memberkati orang lain. Adakah anda 
menyedari ini? Kadang-kadang tanpa 
disedari, kita menggunakan lidah dan kata-

kata untuk tujuan buruk!

 Ada yang menggunakannya untuk 
bergosip. Ada yang menggunakannya 
untuk mengkritik dan memfitnah. Ada yang 
menggunakannya untuk mengatakan 
semua jenis kata-kata yang tidak baik, 
menyakitkan atau marah. Masih teruk, ada 
yang menggunakannya untuk mengutuk 
orang!

 Bagi James, itu akan menjadi sesuatu 
yang aneh. Dia mengatakan bahawa 
mata air tidak dapat menuangkan air 
segar (bersih dan hidup) dan air masin 
(najis dan mati). Pokok ara juga tidak dapat 
menghasilkan buah zaitun atau pokok 
anggur yang menghasilkan buah ara 
(mustahil!).

 Betul, perkara baik dan perkara buruk 
semestinya tidak keluar dari sumber yang 
sama - mulut kita!
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Kisah 17
29 Ogos 2020, SabtuHari KE-23  

Bacaan Alkitab

Galatia 1-6

Kesucian & Roh Kudus
 Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru 
memberitahu kita cara untuk menjalani 
kehidupan yang suci.

 Adakah anda pernah membaca 
Leviticus? Keseluruhan buku ini mengenai 
kesucian. Banyak peraturan diberikan 
untuk menolong orang Israel hidup dalam 
kekudusan Tuhan. Buku-buku lain di 
dalam Alkitab mungkin tidak menjelaskan 
perkataan “kekudusan”, tetapi semuanya 
menunjukkan kepada kita bagaimana 
menjadi kudus.

 Kenapa? Ini kerana kita menyembah 
Tuhan yang kudus, dan buku yang Dia 
berikan kepada kita disebut, Kitab Suci!

 Kesucian adalah hakikat Tuhan. Dia 
berkata, “… Kamu harus suci, kerana Aku 

TUHAN, Allahmu, kudus.” (Imamat 19: 2) 
Tuhan menyatakan diri-Nya suci dan Dia 
menuntut agar kita juga suci. Serafim, 
malaikat yang melayani Tuhan, berseru, 
“Suci, suci, kudus adalah Tuhan semesta 
alam ....” (Yesaya 6: 3). Syurga menyatakan 
kekudusan-Nya!

 Kita digelar bangsa suci Tuhan ketika 
Dia memisahkan kita. Namun, kita hanya 
dapat menjaga kekudusan kita apabila 
kita membiarkan Roh Kudus bekerja di 
dalam kita secara berterusan. Paulus dalam 
Galatia 5: 16-24 menunjukkan kepada kita 
banyak perbezaan antara daging dan Roh. 
Hanya mereka yang hidup dalam Roh yang 
dapat memasuki Kerajaan Tuhan!

• Berdoa agar kita melatih diri kita untuk berfikir dan bertindak balas dengan cara 
Tuhan dalam setiap keadaan, sehingga anak-anak di sekitar kita akan melihat 
Tuhan di dalam diri kita ketika mereka merasakan cinta dan perhatian kita dengan 
buah Roh yang ada dalam hidup kita.

• Berdoa agar Kementerian Pembangunan Luar Bandar menolong 7.3 juta 
penduduk luar bandar yang tinggal di 26,400 buah kampung di seluruh Malaysia 
(terutamanya di Sabah & Sarawak) agar mereka mempunyai keadaan hidup dan 
peluang pekerjaan yang lebih baik.

Doa Hari Ini:

Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 17:28, “Di dalam Dia kita hidup dan 
bergerak dan memiliki makhluk kita”; “... Kerana sesungguhnya kami adalah 
keturunan-Nya. ”

Adakah anda pasti anda keturunan Tuhan? Kemudian hidup dan bergerak 
dalam Dia dan kita akan menjadi siapa yang seharusnya - umat suci Tuhan 
yang tinggal di dalam Roh-Nya.

Fikirkan Sejenak:
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Terbangun untuk Hidup
(Wahyu 3:1-6)

1 “Tulislah surat ini kepada malaikat jemaah di Sardis:
Inilah perkhabaran daripada Dia yang mempunyai tujuh Roh Allah dan tujuh buah 
bintang itu. Aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Kamu dikatakan hidup, padahal 
kamu mati! 

2 Oleh itu, bangunlah dan perkuatlah apa yang masih ada pada kamu sebelum 
semuanya mati sama sekali. Hal itu demikian kerana Aku dapati apa yang kamu lakukan 
masih belum sempurna di sisi Allah-Ku. 

3 Ingatlah kembali apa yang telah diajarkan kepada kamu dan apa yang telah 
kamu dengar. Taatilah semuanya dan bertaubatlah daripada dosa kamu. Jika kamu 
tidak bangun, Aku akan datang kepada kamu seperti pencuri dan kamu tidak akan 
mengetahui saatnya Aku datang. 

4 Tetapi ada beberapa orang antara kamu di Sardis yang menjaga pakaian mereka 
supaya tetap bersih. Mereka akan berjalan bersama-sama Aku dengan berpakaian putih, 
kerana mereka layak berbuat demikian. 

5 Mereka yang menang akan dikenakan pakaian putih seperti itu dan Aku tidak akan 
menghapuskan nama mereka dari Kitab Orang Hidup. Di hadapan Bapa-Ku dan 
malaikat-malaikat-Nya Aku akan mengaku bahawa mereka milik-Ku.

6 Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada 
jemaah!”

37

HARI 

KE-24-29
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30 Ogos 2020, AhadHari ke-24 
Bacaan Alkitab

1 & 2 orang Tesalonika

Bangun & Hidup
 Adakah anda pernah tertidur atau 
tertidur semasa kelas?

 Saya rasa ada di antara anda.

 Anda mungkin terlalu letih secara 
fizikal kerana anda tidak tidur lena 
malam sebelumnya. Atau kelas mungkin 
membosankan. Atau sarapan yang kamu 
makan mungkin terlalu berat, sehingga 
anda tidak dapat menahan tidur.

 Ya, anda berada di kelas. Anda 
seharusnya memperhatikan pelajaran dan 
belajar, tetapi pikiran Anda tertanya-tanya, 
bahkan untuk menutup.

 Adakah anda pernah dikejutkan oleh 
guru anda? Adakah dia tiba-tiba muncul 
dan menjerit kepada anda, menyebabkan 
anda sangat malu kerana semua orang 
memandang anda?!

 Oh tidak! Anda mungkin harus berdiri di 
sana untuk memastikan diri anda terjaga 
sebagai hukuman dari guru anda!

 Gereja di Sardis didapati memiliki cara 
tidur mereka ketika mereka seharusnya 
tetap terjaga dan melayani Tuhan. Oleh itu, 
Yesus menghantar mereka amaran keras-
keras!

 Sama seperti guru anda mungkin muncul 
di hadapan anda dalam mod yang paling 
“santai”, Tuhan Yesus dapat muncul kepada 
mereka seperti pencuri pada waktu yang 
paling tidak mereka harapkan!

 Sama seperti cara tidur menyebabkan 
kita belajar dengan teruk, cara tidur juga 
memberi kita kerohanian yang buruk. Kita 
harus berjaga-jaga dan memperhatikan 
guru dan Tuhan kita.

• Berdoa agar kami membuat beberapa penyesuaian dalam keutamaan kami 
agar kami tetap terjaga dengan perkara-perkara Tuhan, contohnya membaca 
Alkitab, berdoa, dan melakukan perkara-perkara yang kita diminta untuk 
lakukan sebagai cara untuk melayani Tuhan.

• Berdoa agar Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga berjaya dalam 
mewujudkan satu masyarakat dari semua kaum yang prihatin tanpa berlaku 
tidak adil terhadap wanita, dan memberikan harapan dan perkembangan 
bagi anak-anak, orang tua, para gelandangan dan orang lain yang mungkin 
tidak dijaga atau terdedah kepada bahaya.

Doa Hari Ini:

Pernahkah kita tidur di gereja, sekolah Ahad atau berjalan-jalan dengan 
Yesus kerana perkara lain (seperti telefon pintar) telah mengalihkan perhatian 
kita dan menjadikan kehidupan rohani kita dalam keadaan tidur?

Fikirkan Sejenak:
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1 Korintus 1-5
31 Ogos 2020, IsninHari ke-25  

Bacaan Alkitab

Kisah 18-19

• Berdoa untuk kesatuan dalam Kristus, kerana Kristus dan dengan Kristus akan 
menjadi semangat manis yang kita tanam sejak muda. Biarkan aroma Kristus 
mengalir secara semula jadi dari kita, ketika kita berdoa dan melayani secara 
serentak.

• Berdoa agar semangat Merdeka, semangat peduli, berkongsi dan bekerjasama 
dapat dibangkitkan kembali di kalangan semua rakyat Malaysia ketika kita 
menyambut Hari Merdeka 2020.

Doa Hari Ini:

Bukankah kita juga sering mempunyai pilihan? Kita lebih suka guru tertentu 
kerana mereka melayan kita dengan lebih baik. Kita menyokong pemimpin 
tertentu kerana mereka melakukan sesuatu dengan lebih baik, bekerja lebih 
pintar, kelihatan lebih mengujakan atau bercakap dengan lebih penuh 
daya tarikan. Kita berjuang untuk pelbagai alasan yang tidak munasabah.

Oleh itu, nasihat Paulus berlaku untuk kita: Jangan melawan! Berdakwah 
kepada Kristus. Berkongsi Kristus! Satukan diri kita dalam Kristus!

Fikirkan Sejenak:

Adalah Bodoh Untuk Bergaduh
 Setelah mempertaruhkan nyawanya 
selama satu setengah tahun di kota Korintus 
dan memberitakan Kristus dalam kuasa Roh 
Kudus, Paulus gembira melihat gereja yang 
dimulakan di Korintus.

 Malangnya, setelah dia pergi, Paul 
mendapat tahu bahawa gereja berada 
dalam keadaan huru-hara. Orang saling 
bertengkar kerana mengikuti guru yang 
berbeza.

 Ada yang menyokong pelopor mereka, 
Paul. Seorang lagi mengikuti guru mereka 
yang fasih, Apollos. Tetapi yang lain lebih 
memilih uskup Yahudi mereka, Peter. 
Selebihnya mengatakan bahawa mereka 
mahukan Kristus sahaja.

 Jadi mereka bertengkar dan bertengkar, 
berdebat dan berdebat, semuanya 
dengan kebodohan manusia. Itu tidak 
ada hubungannya dengan Paul, Peter, 
Apollos, atau bahkan Kristus! Sebaliknya, ia 
mempunyai kaitan dengan pilihan orang! 
Mereka hanya mahu menjadikan lelaki 
pilihan mereka sebagai pemimpin mereka!

 Paul menegur mereka, dengan 
mengatakan bahawa adalah bodoh untuk 
melakukannya. Dia mengingatkan mereka 
bahawa, kecuali Kristus, tidak seorang pun 
dari mereka yang pernah menyerahkan 
nyawanya untuk mereka. Jadi sangat tidak 
masuk akal untuk melawan dan berpecah! 
Kristus harus menjadi Ketua. Dia harus 
diberitakan, dimuliakan, dihormati dan 
dipeluk oleh semua orang!
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September 2020, SelasaHari ke-26  
Bacaan Alkitab

1 Korintus 6-16

Jangan Main-Main. Tuhan itu Serius
 Kadang-kadang berkat dari Tuhan 
dapat menyebabkan kita jauh dari Dia 
jika kita tidak menghargai Tuhan untuk 
mereka dan tidak menggunakannya untuk 
kemuliaan-Nya.

 Bandar Sardis kaya. Sungai Pactolus 
yang melintasi itu benar-benar dipenuhi 
dengan pasir emas! Ya. Pasir emas!

 Oleh itu, orang Kristian di Gereja Sardis 
sangat kaya. Mereka tidak perlu khawatir 
dalam hidup, sehinggalah mereka 
menyangka mereka tidak perlu bimbang 
apa-apa, termasuk hubungan mereka 
dengan Tuhan.

 Tetapi Yesus memberitahu mereka 
bahawa mereka mati dalam semangat 
mereka!
Kaya secara fizikal dan mati secara rohani! 
Betapa sedihnya!

 Penyakit yang sama menimpa gereja 
Korintus. Mereka kaya bukan hanya secara 

fizikal, tetapi dalam karunia rohani mereka. 
Mereka bercakap dalam bahasa lidah 
seperti malaikat. Nubuatan mereka keluar 
tanpa henti.

 Namun, Paul menunjukkan masalah 
mereka satu persatu. Mereka telah 
menyalahgunakan hadiah baik mereka 
tanpa cinta antara satu sama lain. Tuntutan 
undang-undang, perzinaan, perpecahan, 
pemberontakan, hanya untuk beberapa di 
sini.

 Kedua gereja diperingatkan untuk 
menyerahkan daun baru sebelum mereka 
berada di bawah murka dan penghakiman 
Tuhan.

 Tuhan bersungguh-sungguh untuk 
menjadikan kita benar denganNya setiap 
kali kita pergi secara rohani.

 Dia mahu kita menggunakan berkat-
Nya dengan cara yang betul.

• Berdoalah agar kita bersungguh-sungguh dalam menjaga hubungan baik dengan 
Yesus dan orang lain. Mengasihi orang lain menunjukkan bahawa kita mengasihi 
Tuhan dan bahawa kita hidup dalam semangat kita, kerana iman tanpa cinta 
adalah apa-apa.

• Berdoa agar Kementerian Sumber Manusia memiliki rancangan yang baik untuk 
membantu melatih pekerja yang baik untuk negara kita.

Doa Hari Ini:

Adakah anda tahu betapa sedihnya Tuhan ketika kita bersikap lucu?

Apa berkat yang Tuhan berikan kepada anda yang dapat anda 
gunakan untuk menyenangkan Dia?

Fikirkan Sejenak:
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2 September 2020, RabuHari ke-27
Bacaan Alkitab

2 Korintus 1-10

• Berdoa agar kita terus membaca Firman Tuhan dan berdoa dengan pertolongan 
Roh agar kita dapat menjadi bijak dan memahami, dan akan membesarkan Kristus 
dan kebijaksanaan-Nya.

• Berdoa agar Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi dapat mencari 
lebih banyak pembeli antarabangsa untuk produk tempatan kita, seperti minyak 
sawit, getah, kayu, koko, lada dan perabot, dan akan mengambil semua tindakan 
untuk meningkatkan wang yang diperoleh dari industri dan produk tersebut.

Doa Hari Ini:

Adakah anda suka berbangga dengan diri sendiri atau sesuatu yang kamu 
ada?

Mengapa anda tidak membanggakan Kristus? Bangga bahawa anda 
mengenal Tuhan dan memahami bahawa Dia adalah Tuhan yang 
menjalankan kebaikan, keadilan dan kebenaran di bumi. (Yeremia 9:24)

Fikirkan Sejenak:

Berbangga dengan Kristus
 Paulus memberi kita contoh yang baik 
tentang bagaimana membanggakan, 
sekiranya kita perlu melakukannya.

 Dari seorang lelaki yang membuat orang 
menderita kerana mereka mengikuti Kristus, 
Paulus menjadi percaya setelah bertemu 
Yesus secara langsung di Damsyik. Selepas 
itu, dia rela menderita untuk Kristus.

 Dia dipukul. Dia dimasukkan ke dalam 
penjara. Dia terperangkap dalam rusuhan. 
Dia melalui malam-malam tanpa tidur 
dan kadang-kadang tidak mempunyai 
makanan untuk dimakan. (2 Korintus 6: 4-10)

 Adakah anda melihat sesuatu? 
Paul nampaknya “sombong” tentang 
penderitaannya. Dia menunjukkan kepada 
para penontonnya semua pingat yang 
dikumpulkannya, semuanya berkaitan 
dengan kesukaran dan keperitannya.

 Kamu boleh pasti bahawa orang-
orang Korintus tidak menyangka semua 
penderitaan ini baik. Sebenarnya, 
mereka menolak Paulus kerana dia tidak 
kelihatan dan terdengar terlalu hebat jika 
dibandingkan dengan para rasul hebat 
yang menggunakan kata-kata besar untuk 
membincangkan impian besar dan berkat 
besar.

 Adalah wajar lelaki dan wanita duniawi 
membanggakan diri mereka sendiri. 
Kadang kala, kita juga melakukannya 
tanpa disedari.

 Namun Paulus mengingatkan kita untuk 
berbangga dengan Kristus. Kristuslah yang 
menjadikan semua penderitaan Paulus 
berharga. Kerana Kristus, dia tidak malu 
dengan Injil yang dikhotbahkan oleh Paulus. 
Paulus rela kelihatan bodoh kerana Kristus 
adalah hikmat kepadanya.
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3 September 2020, KHAMISHari ke-28  
Bacaan Alkitab

2 Korintus 11-13

Roma 1-5

Menghakimi Orang Lain
 Seorang lelaki menaiki kereta api 
bersama anaknya yang berusia 24 tahun.

 Bersandar di luar tingkap, anak lelaki itu 
terus berteriak dengan gembira tentang 
apa yang dilihatnya.

 “Ayah, anda lihat! Pokok mengekori 
kita!”

 Walaupun ayahnya hanya tersenyum, 
pasangan di belakang mereka mendapati 
tingkah laku lelaki muda itu sangat 
mengganggu.

 Dengan nada tinggi anak itu berteriak 
lagi, “Ayah, lihat! Awan berjalan dengan 
kita!”

 Sekali lagi, ayahnya tersenyum mesra.

 Setelah mendengar beberapa lagi 
suara nyaring anaknya, pasangan itu tidak 
tahan lagi. Mereka menasihati ayahnya, 
“Mengapa kamu tidak membawa anak 
anak berjumpa doktor?”

 Si ayah tersenyum dengan sopan dan 
menjawab, “Ya, sebenarnya kami baru 
keluar dari hospital. Anak saya buta sejak 
lahir tetapi dia baru sahaja menjalani 
pembedahan sehingga dia dapat melihat.”

 Lihat, pasangan itu menghakimi! Mereka 
menyangka anak muda itu sakit mental, 
dan ayahnya tidak bertanggungjawab 
kerana membiarkan anaknya buat bising di 
dalam kereta api.

 Dengan menghakimi, mereka dapat 
dilihat sebagai orang bodoh, tanpa belas 
kasihan dan tidak bertoleransi oleh orang 
yang dihakimi.

 Paulus menasihati orang Rom agar tidak 
menghakimi orang lain kerana mereka 
melakukan hal-hal yang salah yang mereka 
telah menilai orang lain! Dengan menilai 
orang lain tanpa pemeriksaan diri, mereka 
akan berada di bawah penghakiman 
Tuhan.

 Daripada menghakimi orang lain, 
mereka harus menjalani kehidupan yang 
menyenangkan Tuhan.

• Berdoa agar kita cepat menghargai dan menegaskan kebaikan orang lain dan 
lambat menilai dan mengkritik. Sentiasa lakukan pemeriksaan diri sebelum kita 
menuding jari kepada orang lain.

• Berdoa agar Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam menjadikan 
Malaysia terkenal sebagai tempat pelancongan dan budaya bertaraf dunia.

Doa Hari Ini:

Adakah kita cepat menilai orang lain?

Mengapa tidak belajar untuk memeriksa dan menilai diri kita terlebih dahulu 
dengan pertolongan dari Firman Tuhan?

Fikirkan Sejenak:
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4 September 2020, JumaatHari ke-29  
Bacaan Alkitab

Roma 6-13

• Berdoa agar kita peka terhadap “dosa-dosa kecil” (pembohongan, ketamakan, 
cemburu, gosip, dll) dalam hidup kita yang menjadikan watak kita buruk dan 
menyebabkan kita kehilangan kesucian kita dalam Kristus. Berdoa agar kita cepat 
mengaku dosa dan memastikan hati kita benar di hadapan Tuhan.

• Berdoa agar Kementerian Komunikasi dan Multimedia meningkatkan sistem 
telekomunikasi agar kita selalu dapat menikmati akses internet dengan berkelajuan 
tinggi di mana sahaja kita berada dan dengan harga yang dapat dibayar oleh 
semua orang.

Doa Hari Ini:

Adakah pakaian kita berwarna putih di hadapan Yesus? Adakah kita 
melakukan perkara yang betul dan tidak mengotorkannya dengan 
pemikiran, ucapan dan tindakan kita yang ceroboh?

Fikirkan Sejenak:

Pakaian Kebenaran
 Apa yang dilakukan oleh seorang ibu 
biasa apabila dia melihat bahawa anak 
kecilnya telah menjadi kotor dan berlumpur 
setelah bermain dengan rakan-rakan di 
ladang?

 Dia mungkin memarahinya. Beri amaran 
kepada dia. Pukul dia. Bebelkan dia.

 Namun, dia akan melakukan perkara 
yang diperlukan: Tanggalkan pakaian 
kotornya. Basuh dia dengan air bersih. 
Pakaikan dia dengan pakaian bersih.

 Dia mungkin melakukan semua itu 
dengan amaran tegas: “Jangan kotor lagi!”

 Inilah yang dilakukan Bapa Syurgawi 
kepada kita jika kita meminta maaf apabila 
kita dikotori oleh dosa.

 Dia akan membasuh kita dengan air 
hidup-Nya, membersihkan kita dengan 
darah Putra-Nya dan mengenakan kita 
dengan kebenaran-Nya, tidak kira betapa 
kotor dan berbau atau betapa buruknya 
bentuk kita.

 Dia juga akan memperingatkan kita: 
“Jangan berdosa lagi!”

 Orang Rom diberitahu untuk mati kerana 
dosa dan hidup untuk Kristus. Mereka harus 
menanggalkan sifat kotor mereka dan 
memakai kehidupan baru dalam Kristus.

 Orang-orang percaya yang setia di 
Sardis menyimpan pakaian mereka agar 
tidak kotor, dan Yesus mengatakan bahawa 
mereka berjalan dengan jubah putih dan 
layak untuk Dia. Nama mereka akan diakui 
di hadapan Bapa dan disimpan di dalam 
Kitab Kehidupan.
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Pintu Terbuka 
Tidak Ada Yang Boleh Tutup
(Wahyu 3: 7-13)

7 “Tulislah surat ini kepada malaikat jemaah di Filadelfia: Inilah perkhabaran daripada 
Dia yang suci dan setia. Dia memegang kunci yang dimiliki Daud; apabila Dia membuka 
pintu, tidak seorang pun dapat menutupnya, dan apabila Dia menutupnya, tidak seorang 
pun dapat membukanya. 

8 Aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Aku tahu bahawa kamu tidak seberapa kuat, 
tetapi kamu telah mengikut ajaran-Ku dan setia kepada-Ku. Aku telah membuka sebuah 
pintu bagi kamu, yang tidak dapat ditutup oleh sesiapa pun. 

9 Ketahuilah! Orang yang berpihak kepada Iblis, pendusta-pendusta yang mengaku diri 
mereka orang Yahudi padahal bukan, akan Aku bawa kepada kamu untuk bersujud di 
hadapan kamu. Mereka semua akan tahu bahawa Aku mengasihi kamu. 

10 Kerana kamu menurut perintah-Ku supaya tabah ketika menanggung penderitaan, 
Aku pun akan menyelamatkan kamu daripada masa kesusahan yang akan menimpa 
seluruh dunia untuk menguji semua orang di bumi. 

11 Aku akan segera datang! Jagalah baik-baik apa yang kamu miliki, supaya tidak 
seorang pun merampas hadiah kemenangan kamu. 

12 Sesiapa yang menang akan Aku jadikan seperti tiang di rumah Allah-Ku dan dia tidak 
akan meninggalkan tempat itu lagi. Pada dirinya akan Aku tulis nama Allah-Ku dan nama 
kota Allah-Ku, iaitu Yerusalem baru yang akan turun dari syurga, daripada Allah-Ku. Pada 
dirinya juga akan Aku tulis nama-Ku yang baru.

13 Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada 
jemaah!”

44

HARI 

KE-30-34
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5 September 2020, SabtuHari ke-30  
Bacaan Alkitab

Roma 14-16

Kisah 20-23

Yesus menyokong Paulus kerana dia taat kepada-Nya. Bolehkah anda 
mempercayai Tuhan untuk menyokong anda dalam situasi kehidupan anda 
setiap kali anda mengikuti Firman dan arahan-Nya?

Fikirkan Sejenak:

Pintu Yang Dibuka oleh Tuhan 
Tidak Ada Yang Dapat Tutup

 Adakah anda percaya bahawa ketika 
Tuhan membuka pintu untuk anda, tidak 
ada yang dapat menutupnya?

 Paulus melakukan perjalanan ke 
seluruh Asia Minor dan Eropah dan 
memberitakan Kristus kepada orang 
bukan Yahudi. Setelah perjalanan 
dakwahnya, dia akan kembali ke 
Yerusalem dan membuat laporan kepada 
para penatua Gereja.

 Dalam Kisah Para Rasul 21, seorang 
nabi bernama Agabus, datang dari 
Yudea ke Kaisarea untuk memperingatkan 
Paulus tentang bahaya yang menantinya 
di Yerusalem. Dia mengambil tali 
pinggang Paul dan mengikat tangan dan 
kakinya sendiri dan mengatakan bahawa 
para pemimpin Yahudi di Yerusalem akan 
mengikat Paulus dan menyerahkannya 
kepada orang bukan Yahudi.

 Orang-orang di sana memohon 
kepada Paul untuk tidak kembali ke 
Yerusalem. Paulus menyuruh mereka 
untuk tidak menangis dan mematahkan 
hatinya, kerana dia siap untuk tidak 
hanya terikat, tetapi juga untuk mati 
di Yerusalem! Oleh itu, dia berlayar ke 
Yerusalem dan segala sesuatu terjadi 
sama seperti yang dikatakan oleh 
Agabus. Paul ditangkap dan diadili, 
tetapi Tuhan menjauhkannya dari segala 
bahaya kerana dia mempunyai misi yang 
belum selesai - memberitakan Kristus 
kepada Kaisar di Roma!

 Paul tidak takut kerana hubungan 
intimnya dengan Juruselamat yang 
bangkit. Kristus telah menunjukkan 
kepadanya jalan yang harus dia lalui, 
dan dia terus berjalan dengan yakin 
dengan kekuatan Roh Kudus. 

• Berdoa agar anak-anak semuda kita, akan membuat keputusan yang tegas dan 
ikhlas untuk mengikuti Tuhan sepenuhnya dan fokus untuk memupuk rasa lapar 
dan dahaga rohani kepada-Nya; dan bahawa kita akan bebas dari sebarang 
ketakutan dan sebaliknya mempercayai Tuhan dan melakukan yang terbaik 
dengan kerja sekolah, ujian dan peperiksaan, dan pertandingan, dll.

• Berdoa agar Kementerian Wilayah Persekutuan yang mengurus masjid dan 
masalah agama di Wilayah Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan akan berusaha 
untuk memastikan semua rakyat Malaysia aman dan bahagia dan membolehkan 
mereka hidup sebagai kawan antara satu sama lain.

Doa Hari Ini:
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6 September 2020, AhadHari ke-31
Bacaan Alkitab

Kisah 24-28

Hidup Hidup Kita hingga Kepenuhan Tuhan
 Paulus menjalani hidupnya hingga 
kepenuhan Tuhan. Dia menamatkan 
perlumbaannya dengan baik pada Tuhan. 
Apa artinya menjalani hidup kita hingga 
kepenuhan Tuhan? Ini adalah untuk hidup 
sesuai dengan panggilan dan tujuan Tuhan 
dalam hidup kita.

 Ramai di antara kita mungkin tidak 
mengetahui panggilan khusus kita dari 
Tuhan, walaupun kita mungkin mempunyai 
impian untuk menjadi seseorang yang hebat 
di masa depan. Ada yang bermimpi untuk 
menjadi doktor, saintis, jurutera, peguam, 
dan lain-lain, dan ada yang bercita-cita 
menjadi mubaligh atau pendeta!

 Namun, Alkitab menunjukkan kepada 
kita panggilan umum untuk semua, sama 
ada kita lelaki atau perempuan, muda atau 
tua. Kita harus mematuhi Perintah Besar-
Nya, iaitu mengasihi Tuhan dan orang lain.

 Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita 
menunjukkan kasih sayang kita kepada ibu 
bapa kita dengan tinggal bersama mereka, 
mematuhi mereka dan berbual dengan 
mereka, bukan? Ya. Kita mengasihi Tuhan 
dengan hidup di hadirat-Nya, mematuhi 
perintah-perintah-Nya melalui membaca 
Firman-Nya dan menerapkannya dalam 
kehidupan seharian kita, dan kita berbual 
dengan Tuhan melalui doa.

 Jadi, kita dapat mengasihi orang 
dengan cara yang sama. Kami berteman 
dengan mereka, bersama mereka di saat-
saat yang memerlukan dan mendoakan 
mereka agar mereka disentuh oleh Tuhan, 
dan kita berkongsi Kristus dengan mereka 
supaya mereka dapat mengenali Dia 
secara peribadi.

• Berdoa agar keselamatan Tuhan sampai pada orang yang anda sayangi, terutama 
ahli keluarga dan saudara-mara anda, rakan-rakan yang dekat dengan anda, dan 
jiran yang anda lihat dari hari ke hari, yang belum mengenal Yesus Kristus secara 
peribadi.

• Berdoa agar mahkamah Malaysia kita membuat keputusan yang adil dan baik 
dalam semua kes yang mereka dengar.

Doa Hari Ini:

Adakah kita menetapkan hati kita untuk mematuhi Perintah Besar? Adakah 
mencintai Tuhan dan mengasihi orang menjadi tujuan hidup kita sekarang?

Fikirkan Sejenak:
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7 September 2020, IsninHari ke-32  

Bacaan Alkitab
Kolose 1-4

Filemon

Efesus 1-2

• Berdoa agar Tuhan menyembuhkan segala luka di hati anda, dalam hubungan 
keluarga dan semua kaum di kalangan rakyat Malaysia agar kita semua dapat 
hidup bersama antara satu sama lain dalam semangat cinta dan pengampunan.

• Berdoa agar kita mempunyai hakim-hakim yang baik dan adil di mahkamah kita 
agar kita mempunyai sebuah negara yang aman dan berjaya.

Doa Hari Ini:

Adakah kita melakukan kesalahan yang kita rahsiakan, membiarkan syaitan 
menahan kita dengan ketakutan dan kengerian?

Beritahu Tuhan dan Dia akan membawa kita ke dalam cahaya-Nya dan kita 
akan bebas dari cengkaman syaitan.

Fikirkan Sejenak:

Bebas dari Cengkaman Iblis
 “The Duck and the Devil” adalah kisah 
tentang seorang budak lelaki yang bermain 
dengan katapelnya dan secara tidak 
sengaja membunuh itik neneknya. Takut 
dihukum, dia menguburkan itik di hutan dan 
adiknya melihat apa yang dia lakukan.

 Kakaknya menggunakannya sebagai 
cara untuk mengawalnya, buat dia 
melakukan semua tugasnya. Anak lelaki 
itu, sangat takut jika kakaknya menyatakan 
kesalahannya.

 Suatu hari, dia tidak tahan lagi. Dia pergi 
dan mengaku kepada neneknya. Yang 
mengejutkan, neneknya sudah mengetahui 
segalanya kerana dia juga telah melihat 
apa yang berlaku pada hari itu. Namun, 
neneknya menunggu dengan sabar untuk 
dia mengakuinya dan selalu bersedia untuk 
memaafkannya.

 Akibatnya, budak lelaki itu terlepas dari 
kawalan kakaknya dan merasa sangat 
bebas dan bahagia. Tidak ada lagi rasa 
takut dan rasa bersalah.

 Dengan cara yang sama, iblis juga 
mengawal kita apabila kita enggan 
mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan 
maha mengetahui dan tidak ada yang 
dapat kita sembunyikan darinya. Ketika kita 
berdosa, Tuhan tahu, dan iblis juga tahu. 
Namun Tuhan bersedia mengampuni kita 
ketika kita bertaubat dan kembali kepada-
Nya (atau apabila kita meninggalkan 
dosa kita). Sebaliknya, syaitan ada di sana 
menggunakan segala cara yang mungkin 
untuk menghukum dan mengawal kita, 
menjauhkan kita dari melakukan apa yang 
betul di mata Tuhan.
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8 September 2020, selasaHari ke-33  

Bacaan Alkitab

Efesus 3-6

Filipi 1-4

Kuasa Tuhan dalam Kita
 Apa yang terlintas di fikiran kamu ketika 
kata “kuasa” disebut?

 Kami mungkin terfikir akan beberapa 
tokoh kartun atau komik tertentu. He-man, 
Superman, Bat-man, Spider-man, Iron-man, 
Transformer, Agent Ali, Wonder Woman, dll.

 Mereka adalah watak yang kuat 
yang dilahirkan dengan kekuatan semula 
jadi untuk menaklukkan kejahatan dan 
melakukan yang luar biasa. Sebilangan 
besar dari mereka mempunyai misi untuk 
menyelamatkan dunia!

 Mereka sangat dikagumi kerana 
kita semua mempunyai keinginan yang 
kuat untuk melihat mereka yang baik 
akan menang dan mereka yang jahat 
dikalahkan.

 Namun, tahukah anda bahawa Yesus 
Kristus, yang bukan watak dari cerita 
dongeng, dan yang kuasa-Nya melebihi 
semua kuasa lain, telah menempatkan 

dalam pengikut-pengikut-Nya, sebuah 
“dunanis” (kuasa ajaib), kekuatan yang 
bersifat eksplosif?

 Kuasa kebangkitan! Kuasa penginjilan! 
Kuasa Roh Kudus! Kuasa Anak Tuhan! Kuasa 
yang menunjukkan tanda dan keajaiban!

 Paulus mengatakan dalam Efesus 3:20 
bahawa kuasa yang dapat dilakukan jauh 
lebih banyak daripada semua yang kita 
minta atau bayangkan, dan ia berfungsi 
dalam diri kita!

 Adakah anda teruja untuk 
mendengarnya? Kekuatan ada di dalam 
diri kita ketika kita menerima Roh Kudus!

 Gereja Filadelfia dikatakan mempunyai 
“sedikit kuasa” (Wahyu 3: 8). Mereka adalah 
sekelompok kecil orang yang tidak banyak 
mempengaruhi bandar mereka. Namun 
Yesus Kristus membuat musuh mereka jatuh 
di hadapan mereka!

• Berdoa agar gereja-gereja di Malaysia terus bergantung pada kuasa Tuhan, Firman-
Nya, Roh-Nya dan nama-Nya, tetapi tidak pada kekuatan manusia kita sendiri, 
terutama ketika kita mempunyai sumber daya, kemampuan dan kemahiran untuk 
menyelesaikan sesuatu dengan mudah.

• Berdoa agar Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menjadikan ladang 
atau ladang pertanian kita lebih baik dan membantu petani dan nelayan kita 
memperoleh lebih banyak wang.

Doa Hari Ini:

Mengapa kita tidak mengalihkan kekaguman kita kepada Yesus? Hanya Dia 
yang memiliki kekuatan yang sebenarnya, dan kuasa-Nya akan berfungsi 
melalui kita sebagai berkat bagi dunia!

Fikirkan Sejenak:
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9 September 2020, rabuHari ke-34  

Bacaan Alkitab
1 Timotius 1-6

Titus 1-3

• Berdoa agar kita tidak sibuk dengan pelbagai jenis mitos dan kisah yang tidak 
akan memberi kebaikan kepada kita secara rohani. Sebaliknya, berdoalah agar 
kita saling mendorong untuk mengejar kesucian dan kesalehan dalam Kristus Yesus, 
agar kita dapat tetap kuat walaupun dalam masa-masa susah dalam hidup kita.

• Berdoa agar Kementerian Alam Sekitar dan Perairan menjadikan Malaysia tempat 
yang bersih dan bebas dari pencemaran.

Doa Hari Ini:

Adakah wajar masa dan perhatian kita untuk belajar sesuatu yang tidak 
benar?

Mengapa tidak mendisiplinkan diri kita untuk mempelajari hal-hal Tuhan, 
yang mempunyai nilai bagi kehidupan sekarang (sekarang) dan kehidupan 
yang akan datang (keabadian)?

Fikirkan Sejenak:

Latih Diri Kita untuk Saleh
 Paulus menulis surat kepada Timotius 
dan Titus dan memesan agar mereka 
bagaimana menjadi pemimpin yang baik.

 Dalam 1 Timotius 4: 7-8 dia berkata, 
“Tidak ada hubungannya dengan mitos 
yang tidak bertuhan dan kisah isteri 
tua; sebaliknya, latih diri untuk menjadi 
saleh. Untuk latihan fizikal ada beberapa 
nilai, tetapi kesalehan memiliki nilai 
untuk semua hal, memegang janji untuk 
kehidupan sekarang dan kehidupan yang 
akan datang. “

 Gereja Efesus berasal dari latar 
belakang kafir (yang bermaksud mereka 
menyembah banyak tuhan), dan orang-
orang percaya di sana sudah biasa 
dengan mitos yang tidak percaya Tuhan 
dan dongeng tentang isteri-isteri tua 
(semua jenis kepercayaan takhayul). 
Mereka membawa semua kepercayaan 
ini walaupun mereka telah menjadi 
Kristian.

 Sebagai seorang pastor, Timothy 
mungkin terlibat dalam perbincangan 
mereka tentang semua ini sehingga 
Paulus harus menghentikannya dan 
menasihatinya untuk melatih dirinya untuk 
menjadi saleh (untuk mempelajari hal-hal 
Tuhan).

 Dalam Timotius 4: 1, Paulus 
memperingatkan Timotius dan Gereja 
Efesus bahawa manusia akhirnya akan 
mengikuti roh-roh penipu dan hal-hal 
yang diajarkan oleh iblis.

 Adakah kamu sedar? Kadang kala, 
kita mungkin lebih berminat dengan 
mitos dan dongeng  daripada Firman 
Tuhan. Kita suka mendengar khabar angin 
dan cerita yang dibuat-buat, tetapi kita 
tidak menghabiskan banyak masa untuk 
membaca Firman untuk melatih diri kita 
menjadi saleh.
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Api Kekudusan. 
Bersedia untuk Mengatasi
(Wahyu 3:14-22)

14 “Tulislah surat ini kepada malaikat jemaah di Laodikia: Inilah perkhabaran daripada Dia 
yang disebut Amin, saksi yang setia dan benar, sumber segala sesuatu yang diciptakan 
oleh Allah. 

15 Aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Aku tahu bahawa kamu tidak sejuk dan 
tidak panas juga. Alangkah baiknya jika kamu salah satu daripadanya. 

16 Tetapi kerana kamu suam-suam kuku, Aku akan meludahkan kamu. 

17 Kamu berkata, ‘Kami kaya dan serba cukup; kami tidak kekurangan sesuatu pun.’ 
Tetapi kamu tidak tahu bahawa kamu sangat melarat dan keadaan kamu sangat 
menyedihkan! Kamu miskin, telanjang, dan buta. 

18 Oleh itu Aku menasihati kamu: Belilah emas daripada Aku, belilah emas tulen supaya 
kamu menjadi kaya. Belilah pakaian putih juga supaya kamu berpakaian dan menutupi 
keadaan kamu yang telanjang serta memalukan itu. Belilah ubat juga untuk mata kamu 
supaya boleh melihat. 

19 Aku menegur dan menghukum orang yang Aku kasihi. Oleh itu kamu harus bersungguh-
sungguh, dan juga bertaubat daripada dosa. 

20 Dengarlah! Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar 
suara-Ku dan membuka pintu, Aku akan masuk ke dalam rumahnya lalu makan bersama-
sama dia dan dia makan bersama-sama Aku. 

21 Mereka yang menang akan Aku benarkan duduk di takhta-Ku, sebagaimana Aku 
sendiri sudah menang dan sekarang duduk bersama-sama Bapa-Ku di takhta-Nya.

22 Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada 
jemaah!”

50 40 HARI DOA & PUASA 2020
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10 September 2020, KhamisHari KE-35  
Bacaan Alkitab

1 Petrus 1-5

Ibrani 1-3

• Berdoa agar kita dapat memahami hati dan niat Bapa dan Anak, bahawa Anak 
telah datang sehingga kita semua mempunyai kehidupan, dan bahawa kita 
dapat melihat kasih-Nya dan kasih Bapa kita melalui kehidupan Yesus ketika di 
bumi. 

• Berdoa agar Kementerian Hal Ehwal Ekonomi akan bekerja dengan baik menjaga 
agensi-agensi lain, dan itu akan menbuat Malaysia menjadi tempat negara-
negara lain akan melabur dari segi kewangan dan perniagaan mereka supaya 
para pekerja mahir kita dapat memiliki pekerjaan yang baik.

Doa Hari Ini

Adakah anda pernah tertanya-tanya mengapa Yesus harus datang sebagai 
bayi?

Adakah anda melihat bahawa Dia hidup untuk memberitahu siapa Tuhan 
dan apakah kasih Tuhan? Selain itu, adakah anda tahu bahawa Dia adalah 
wahyu terbesar sepanjang sejarah?!

Fikirkan Sejenak:

Yesus Yang Terbesar
 Pada hari Krismas yang sejuk, seorang 
lelaki diundang oleh isterinya untuk pergi ke 
gereja. Dia menolak, dan mengejek idea 
kelahiran Yesus di bumi; baginya, itu adalah 
satu kebodohan!

 Semasa tinggal di rumah sendirian pada 
hari bersalji itu, dia mendengar sesuatu yang 
terhantuk di tingkapnya. Sekumpulan angsa 
terbang rendah di halaman rumahnya. 
Mereka terperangkap dalam hujan salji 
lebat dan berusaha mencari tempat untuk 
menghangatkan mereka.

 Lelaki itu mempunyai sebuah gudang 
kosong. Dia mengasihani angsa-angsa 
itu dan ingin membuka bangsalnya untuk 
mereka. Dia berusaha sebaik mungkin 
untuk “memberitahu” mereka masuk ke 
gudangnya. Dia membuat semua jenis 

suara dan isyarat tangan tetapi semuanya 
tidak berhasil. Angsa terbang ke sana-sini 
tanpa harapan.

 Lelaki itu tertanya-tanya bagaimana 
dia dapat membuat sekumpulan angsa 
itu memahaminya. Dia akhirnya sedar 
bahawa, kecuali dia menjadi seekor angsa 
dan tinggal di antara sekumpulan angsa 
itu dan bertutur mengunakan “bahasa” 
mereka, dia tidak akan dapat membuat 
sekumpulan angsa itu memahami hatinya!

 Tiba-tiba, dia memahami bahawa Yesus 
datang ke dunia sebagai manusia biasa 
sehingga dia dapat hidup di antara orang-
orang berdosa, bertutur dalam bahasa 
mereka dan menunjukkan kepada mereka 
jalan menuju keselamatan.



40 HARI DOA & PUASA 202052

11 September 2020, JumaatHari ke-36  
Bacaan Alkitab

Ibrani 4-13

Jadi “Benar”
 Di Malaysia, di mana cuaca panas, kita 
sering mengidam dan haus akan segelas 
minuman sejuk-sejuk, terutamanya setelah 
berjalan di bawah terik matahari!

 Sama juga, kita suka memegang 
secawan minuman panas ketika sejuk, 
bukan? Contohnya, di Tanah Tinggi 
Cameron, di mana angin sejuk bertiup, kita 
boleh menjadi sejuk!

 Kami tidak suka minum minuman “suam-
suam kuku” kerana ia tidak membantu 
menyejukkan kita pada hari-hari panas 
atau menghangatkan kita pada malam 
yang sejuk!

 Bandar Laodicea mengalami masalah 
air suam. Air yang mereka minum setiap hari 
berasal dari dua mata air. Salah satunya 
adalah sumber air panas yang terletak 8 
kilometer jauhnya di kota Hierapolis dan 

yang lain adalah mata air sejuk yang terletak 
16 kilometer jauhnya di kota Colossae.

 Ketika air yang disalurkan dari kedua 
mata air ini sampai ke Laodicea melalui 
saluran air yang mereka bina, keduanya 
menjadi suam-suam kuku, tidak panas atau 
sejuk! Mereka kehilangan rasa asal! Bukan 
hanya itu, mereka tidak dapat digunakan 
untuk minum, mencuci dan berkebun atau 
apa sahaja penduduk di sana perlukan!

 Tuhan Yesus mengatakan bahawa 
air sama seperti orang-orang “Kristian” 
yang telah kehilangan rasa aslinya, dan 
karenanya telah kehilangan kegunaannya. 
Seperti air suam yang tidak berguna yang 
akan keluar dari mulut-Nya, iman suam-
suam kuku sangat tidak menyenangkan 
Tuhan kita dan jika mereka tetap tidak 
bertaubat, mereka akan ditolak oleh-Nya!

• Berdoa agar Tuhan akan mengampuni kita kerana tidak peduli dengan urusan, 
degup jantung dan tujuan-Nya untuk generasi dan bangsa ini, dan tentang suara-
Nya yang membetulkan dan beri nasihat. Berdoa agar kita tidak suam-suam kuku, 
tetapi menjadi “panas” bagi Yesus dan tetap bersemangat dalam rohani kita.

• Berdoa agar Kementerian Kesihatan akan melindungi kita dari ancaman kesihatan 
dan menerima nasihat dari Organisasi Kesihatan Sedunia (WHO) mengenai semua 
perkara penting yang berkaitan dengan kesihatan.

Doa Hari Ini:

Apakah yang menyebabkan anda mengeluarkan sesuatu dari mulut anda? 
Ia pasti sesuatu yang mengerikan, tidak boleh dimakan, tidak terasa, berbau, 
dan lain-lain, bukan?

Fikirkan Sejenak:
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12 September 2020, SabtuHari ke-37  

Bacaan Alkitab
2 Timoti 1-4

2 Petrus 1-3

Yudas 1

• Berdoa agar kita menyedari keutamaan yang salah dalam hidup kita yang telah 
merosakkan semangat dan cinta kita kepada Tuhan. Berdoa agar kita melakukan 
yang terbaik untuk menyesuaikan dan mengubah mana yang perlu, sesuai 
dengan yang Tuhan suruh dalam Firman-Nya yang hidup.

• Berdoa agar Bahagian Perpaduan Nasional dan Kesejahteraan Sosial di Jabatan 
Perdana Menteri membina keharmonian di antara semua masyarakat, dan ia 
dapat membantu golongan B40 yang merupakan golongan termiskin di negara 
kita.

Doa Hari Ini:

Adakah kita sering mempunyai sesuatu untuk dilakukan atau berubah ketika 
kita mendengar Firman Tuhan? Atau adakah kita merasa kebas sepanjang 
masa?

Fikirkan Sejenak:

Berhati-hatilah dengan Kehangatan
 Bagaimana kita tahu sama ada kita 
menjadi “suam-suam kuku”, iaitu tidak 
panas atau sejuk, ketika kita berjalan 
dengan Yesus?

 Apabila kita panas, kita berpeluh. 
Sekiranya kita memakai dua lapisan 
pakaian, kita akan melepaskannya. 
Sekiranya kita melihat bilik penghawa 
dingin, kita masuk ke dalamnya. Kita 
menghidupkan kipas angin, kita minum air 
untuk menyejukkan badan kita.

 Apabila kita sejuk, kita menggigil. 
Sekiranya kita mempunyai pakaian 
tambahan, kita memakainya. Kami 
menghidupkan pemanas, kami membuat 
minuman panas. Kami meletakkan diri kami 
di atas katil dan menutupi kami dengan 
selimut tambahan.

 Kami merasakan suhu yang berbeza-
beza. Kami bertindak balas kepada 
mereka. Kami menyesuaikan diri dengan 
mereka. Kami berusaha untuk menjadikan 
keadaan atau keadaan kita lebih baik, 

kerana sistem badan kita peka terhadap 
semua perubahan ini.

 Namun, jika kita tidak dapat merasakan 
panas atau sejuk, kita akan tetap tenang. 
Kami tidak akan membuat perubahan 
atau penyesuaian. Kita hanya meneruskan 
kehidupan seperti biasa.

 Mati rasa inilah yang menyebabkan kita 
tidak merasakan apa-apa atau bertindak 
balas terhadap perubahan. Apabila 
kehidupan rohani kita mati rasa, kita juga 
tidak akan bertindak balas terhadap 
Yesus. Kita tidak merasakan bagaimana 
perasaannya. Kita tidak melihat apa yang 
Dia lihat. Kita tidak peduli dengan apa yang 
Dia pedulikan.

 Itulah kehidupan gereja Laodikia. 
Mereka menjadi suam-suam kuku. Mereka 
tidak menyedari keadaan rohani mereka. 
Mereka menyangka mereka kaya, tetapi 
memang mereka miskin, telanjang dan 
buta secara rohani.
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13 September 2020, AhadHari ke-38  

Bacaan Alkitab
1 Yohanes 1-5

2 Yohanes 1

Wahyu 1-3

3 Yohanes 1

Buta Sebenar
 Laodikia terkenal dengan penghasilan 
dan penjualan balsem, salap (ubat sapu) 
yang membantu merawat masalah mata.

 Sedihnya, walaupun mereka pakar 
dalam rawatan mata, mereka sendiri buta 
secara rohani. Kedengarannya biasa? 
Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang 
dilahirkan buta, seperti yang kita baca 
dalam Yohanes 9, Dia memberitahu orang-
orang Yahudi bahawa walaupun mereka 
dapat melihat keajaiban dengan mata 
mereka, mereka memang buta (kerana 
mereka tidak dapat melihat Allah Anak, 
Yesus)!

 Bayangkan, manusia dengan mata 
terbuka tetapi tidak dapat melihat apa-
apa! Mengapa begitu?

 Mereka buta kerana masalah gagal 
melihat Tuhan dan sudut pandangan-Nya! 
Mereka buta tidak ada kaitannya dengan 
mata fizikal mereka, melainkan semuanya 

berkaitan dengan mata rohani mereka!

 Pernahkah kamu melihat orang buta 
berjalan dengan laju dan stabil? Seolah-
olah mereka mempunyai sepasang mata 
yang tidak kelihatan yang menolong 
mereka melihat dengan jelas di hadapan 
semasa mereka berjalan di sepanjang 
jalan.

 Bagaimanakah mereka melakukannya? 
Mereka melatih pancaindera mereka. 
Mereka dengar, mereka rasa, mereka 
sentuh. Mereka menggunakan kepekaan 
batin mereka yang mana suatu perkara 
yang orang tidak buta sering abaikan!

 Begitu juga, ketika kita bergantung 
pada apa yang kita miliki secara fizikal, 
kita kehilangan sentuhan dengan apa 
yang seharusnya kita miliki secara rohani. 
Yesus meminta orang-orang Laodice untuk 
membeli salap rohani dari-Nya agar mereka 
dapat memakainya.

• Berdoa agar Tuhan menyembuhkan buta rohani kita, dan peka terhadap perkara 
dan fikiran Tuhan, untuk dapat memahami kehendak-Nya yang dipelajari dari 
Firman-Nya yang hidup, dan melihat perkara-perkara dengan perspektif syurgawi-
Nya.

• Berdoa agar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan memastikan 
supaya rakyat dapat membeli rumah terutamanya pemilik rumah pertama, 
golongan belia, dan orang miskin.

Doa Hari Ini:

Adakah anda melihat bahawa kebutaan rohani adalah sesuatu yang sangat 
diperhatikan oleh Tuhan? Sebab Yesus berkata dalam Matius 6:23, “tetapi jika 
matamu buruk, seluruh tubuhmu akan penuh dengan kegelapan. Sekiranya 
cahaya di dalam kamu adalah kegelapan, betapa hebatnya kegelapan!”

Fikirkan Sejenak:
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14 September 2020, IsninHari ke-39  

Bacaan Alkitab

Wahyu 4-13

• Berdoa agar walaupun kita masih anak-anak, kita akan mulai mengejar Tuhan, 
Kerajaan-Nya dan Kebenaran-Nya lebih dari apa pun yang kita inginkan, dan 
kita akan percaya kepada Pemberi yang adalah sumber semua hadiah daripada 
hadiah-hadiah itu sendiri.

• Berdoa agar Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam) dapat membantu rakyat 
Malaysia menjadi lebih sedar akan hak asasi manusia dan kebebasan asas kita, 
dan bahawa ia akan membantu kerajaan Malaysia menangani hak asasi manusia 
dengan lebih berkesan.

Doa Hari Ini:

Apakah yang menyebabkan kita melupakan Pemberi dan hanya 
mementingkan pemberian? Mungkinkah disebabkan oleh kehendak dan 
keperluan kita yang tidak berkesudahan?

Fikirkan Sejenak:

Pemberi dan PemberianNya
 Mungkin kamu pernah mendengar kisah 
“Pokol Epal dan Seorang Budak Lelaki”.

 Seorang budak lelaki suka bermain di 
bawah dan di sekitar pokok epal. Dia akan 
memanjat pokok itu, memetik epal dan 
memakannya. Kemudian dia akan tidur di 
bawah bayangannya.

 Dia menikmati persahabatan yang 
rapat dengan pokok itu sehinggalah di saat 
dia meningkat dewasa dan menjadi sibuk 
dengan banyak hal-hal lain.

 Suatu hari, dia kembali sebagai seorang 
remaja. Dia memerlukan sejumlah wang 
untuk membeli mainan yang disukainya. 
Pokok epal itu mencadangkan dia memetik 
semua buah epal dan menjualnya untuk 
mendapatkan apa yang dia mahukan.

 Dia kembali lagi dan kini sebagai 
seorang yang sudah meningkat dewasa. 
Dia tidak mempunyai wang untuk membina 
rumah. Pokok epal menawarkan dahannya. 
Dengan gembira, dia memotongnya 

dan membina tempat perteduhan untuk 
keluarganya.

 Beberapa tahun kemudian, dia kembali 
semula sebagai seorang lelaki separuh 
umur. Dia berfikir bagaimana dia boleh 
pergi bercuti. Pokok epal membenarkan 
dia memotong batangnya untuk membuat 
perahu untuk berlayar.

 Dengan itu, semua permintaan dia telah 
dipenuhi. Dia berulang-alik datang ke pokok 
epal untuk mendapatkan sesuatu, tetapi 
tidak pernah bermaksud untuk bersahabat 
dengannya.

 Suatu hari, dia kembali sebagai orang 
tua, lemah dan hampir mati. Pokok 
epal tidak ada yang dapat ditawarkan 
kepadanya. Dia hanya mampu duduk diam 
bersandar untuk dapatkan sedikit kekuatan 
pada tunggul pokok epal.

 Kita mungkin melupakan Pemberi kita 
tetapi Dia selalu ada, bersedia menyokong 
kita sekiranya kita meminta.
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15 September 2020, SelasaHari ke-40  

Bacaan Alkitab

Wahyu 15-22

Tuhan dan Tuan Rumah Kami
 Tuhan memohon kepada orang-orang 
Laodice untuk membuka pintu mereka dan 
mengajak-Nya masuk (Wahyu 3:20.)

 Pertama, Yesus berdiri di pintu sambil 
mengetuk. Sesiapa yang mendengar 
suaranya dan bersedia membuka pintu 
untuk mengundang Dia masuk, Yesus akan 
makan bersamanya. Kedua, orang yang 
menang akan dapat duduk bersama Yesus 
di takhta-Nya (Wahyu 3:21).

 Jadi, ada masa perayaan dan 
waktu memerintah dengan Tuhan. Masa 
persekutuan dengan Yesus akan diikuti 
dengan saat memiliki wewenang dalam 
Kerajaan-Nya. Semuanya bermula dengan 
kesediaan untuk membuka hati kita untuk 
mengundang Yesus masuk!

 Apabila Yesus diundang ke dalam hati 
kita, Dia akan menjadi pusat segalanya. 
Namun, adakah anda menyedari bahawa 
kita menjaga Dia di luar sepanjang masa?

 Bayangkan anda tinggal di komuniti 
berpagar. Ada pengawal yang membantu 
mengawasi kami. Seperti penduduk, banyak 
yang mungkin memperlakukan Yesus seperti 
pengawal keselamatan mereka. Dia ada di 
sana untuk melindungi kamu dari serangan 
pencuri atau perompak, tetapi Dia tidak 
pernah dibenarkan memasuki rumah 
mereka.

 Sebilangan mungkin mengundang Yesus 
masuk, tetapi hanya sebagai tetamu, dan 
penginapan singkat disambut dengan 
beberapa makanan yang ditawarkan.

• Berdoa agar Yesus akan menjadi Ketua, Raja, dan Tuhan Gereja ketika kita 
menyembah sebagai Tubuh Kristus. Bertaubatlah jika kita tidak menjadikan Dia Tuan 
tetapi sebagai hamba yang menunggu untuk memenuhi keinginan duniawi kita. 
Menyatakan Kerajaan-Nya sepanjang hidup kita dan gereja-gereja kita bahawa 
kemuliaan-Nya dapat memenuhi bumi ketika air menutupi laut!

• Berdoa agar Jabatan Audit Negara menyerahkan akaun dan laporan yang baik 
mengenai semua agensi kerajaan ke Parlimen tepat pada waktunya dan adil.

Doa Hari Ini:

Adakah anda tahu bahawa Yesus datang bukan sebagai Pengawal atau 
Tetamu? Dia datang sebagai Tuhan kita. Dan Dia menjadi Guru kita. Adakah 
anda akan membiarkan Dia masuk sebagai Tuhan dan Tuan anda?

Fikirkan Sejenak:
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Penghargaan

Penulis Tan Poh Kian

Penterjemah Jouslly Buaya

Penyunting Pr Julidin Bin Lumanggong   
 Usun Wan

Penasihat  Dr Khoo Kay Hup
 Rev Andy Chi
 Rev Looi Kok Kim

Pereka Penutup  Khai Handmade & Design
   
Susun atur Pereka  Khai Handmade & Design

(Semua ayat Alkitab adalah petikan dari Alkitab Berita Baik kecuali dinyatakan lain)
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