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  Pergi dan Sertai Pengembaraan Kita
Matius 9:35-38

"Demikianlah  Yesus berjalan, dari bandar ke bandar, dari pekan ke pekan. Dia 
mengajar di saumaah dan menyampaikan perkhabaran baik tentang kerajaan Allah, 
serta menyembuhkan semua penyakit dan kesakitan. Apabila Yesus melihat orang 
yang ramai itu, Dia berbelas kasih terhadap mereka kerana mereka bimbang dan 
tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. Kata Yesus kepada murid-
murid-Nya, Tuaian banyak sekali tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan  
bersungguh-sungguh kepada tuan yang empunya tuaian itu supaya menghantar 

pekerja untuk menuai.”

Pada tahun ini, tema kita ialah “Tuaian”. Kita akan renungkan dan bergerak sesuai 
dengan ayat-ayat AlKitab yang terdapat  dalam Matius 9:35-38, melihat bagaimana 
Yesus, Tuan yang empunya Tuaian, melayani semasa Dia hidup.

Kami akan memperkenalkan kepada anda beberapa orang wira yang menakjubkan dalam 
sejarah Kristian. Sekarang saya bukan berbicara tentang Superman dan Catwoman dan 
semua jenis wira seperti itu. Saya berbicara tentang orang yang nyata. Orang-orang 
yang sesungguhnya hidup di dalam dunia yang sama seperti anda dan saya, dan mereka 
melakukan banyak perkara yang luar biasa kerana mereka mentaati Allah dan Firman-Nya.

Kita juga akan ada sub-tema yang berubah setiap 5 hari.

Hari 1-5  mengenai Mata yang Melihat Mereka yang Miskin dan yang Lemah, ay. 36 
(Ryan Hreljac)

Hari 6-10 mengenai Hati yang Merasa bagi Mereka yang Menderita dan yang Hilang, 
ay.36 (Amy Carmichael)

Hari 11-15 mengenai Kaki yang Pergi dengan Berkasut Injil, ay. 35. (Gladys Alyward)

Hari 16-20 mengenai Tangan yang Melakukan Perbuatan Baik, ay.35  (Florence 
Nightingale)

Hari 21-25 mengenai  Keghairahan yang Meminta untuk Tuaian, ay.38. (Brother 
Andrew)

Hari 26-30 mengenai Iman yang Mengucapkan Kebenaran Allah, ay. 35. (C.S. Lewis)

Hari 31-35 mengenai  Kasih yang Memuridkan Orang Lain, ay. 36-37. (George Müller)

Hari 36-40 mengenai Pengharapan yang Memberi kepada Dunia, ay. 38 (Hudson 
Taylor)
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Ya, mereka itu merupakan orang yang terkenal – anda mungkin dapat kenal pasti 
seorang dua daripada mereka.  Jika anda tidak kenal mereka, tidak mengapa! Kita 
semua akan belajar tentang mereka dan kehidupan mereka (yang menarik!!!).

Sememangnya, ini ialah suatu masa untuk doa.  Apa yang saya maksudkan ialah, 
pokok utamanya bukan sekadar membaca mengenai wira-wira ini – tetapi  
mengenai belajar daripada mereka. Bergantung kepada anda untuk:

1. Berdoa: untuk bertumbuh lebih dekat dengan Allah. ( Ini bukan satu alasan untuk 
membeli sebuah telefon baharu. Allah dapat mendengar anda pada bila-bila masa 
dan di mana juga. Anda dapat melihat panduan doa berserta firman Allah yang diberi 
setiap hari dalam buku ini.

2. Baca Alkitab: untuk memahami Dia dengan lebih baik. (Jika anda mengatakan 
anda kenal Dia tanpa membaca Alkitab ialah ibarat  mengatakan anda kenal seorang 
yang anda belum pernah jumpa.) Terdapat juga satu jadual pembacaan Alkitab yang 
disenaraikan di bahagian atas renungan harian dan panduan doa.

3. Memberi: Memberi sebahagian daripada apa yang Dia telah berikan kepada kita. 
(Fikirkan  semua barang yang begitu indah yang Dia telah berikan kepada kita. Saya 
pasti anda dapat memberi balik sedikit kepada Dia!)

4. Berpuasa: Melepaskan beberapa perkara yang mungkin mengalihkan perhatian 
kita daripada Dia. (Saya tahu, saya tahu. Jika anda berpuasa, anda mungkin tidak 
dapat berfungsi seperti hidup biasa, apa lagi di sekolah. Jadi izinkan saya memberi 
anda satu cabaran yang kecil. Berpuasa tidak semestinya tentang makanan. Ia juga 
boleh berpuasa daripada TV, atau telefon, atau permainan, malah gula-gula!

Kami amat sangat rindukan agar anda akan menikmati renungan tahun ini!

“Kita harus pergi dan sertai pengembaraan yang datang kepada kita.” 
~ Pertempuran yang Terakhir (The Last Battle) oleh C.S. Lewis
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 Wira pertama kita ialah Ryan Hreljac (hurl-jack) yang dilahirkan di Kanada 
pada 31 Mei 1991 (sekarang berumur 27). Semasa dia hanya berumur enam tahun, 
gurunya memberitahu kelasnya tentang bagaimana orang Uganda, Afrika yang terpaksa 
berjalan selama kira-kira tiga jam setengah untuk mendapatkan air untuk minum. 
Walaupun begitu, air itu tidak semestinya bersih. 
Air yang tidak bersih mendatangkan banyak masalah – malah ada antaranya membunuh 
orang yang meminumnya.
Ryan terkejut dengan berita itu. Tidak seperti rakan-rakannya, dia membuat keputusan 
untuk melakukan sesuatu mengenainya.
Tetapi dia hanya berumur enam tahun pada waktu itu! Bagaimana dia menolong rakyat 
Uganda?
Dia mengetahui dari gurunya bahawa dia dapat membina sebuah telaga di Uganda 
hanya untuk $70 dolar Kanada (kira-kira RM 224)!. Dan ini  juga akan menyediakan air 
segar untuk seluruh penduduk kampung. 
Ryan sangat gembira dan dia meminta ibu bapanya untuk wang itu. Akan tetapi , ibu 
bapanya tidak memberikan wang itu begitu sahaja kerana mereka tidak percaya Ryan 
benar-benar mahu menolong rakyat Uganda.
$70. Jika ibu bapanya tidak menolong dia, bagaimanakah Ryan yang berumur enam 
tahun akan menjana dana itu?
Ayat untuk direnungkan: 1 Yohanes 3:17  Jika seorang yang berharta melihat saudaranya 
yang miskin memerlukan bantuan tetapi tidak mahu menolongnya, bagaimanakah kasih 
Allah dapat hidup dalam dirinya?

                   Hari 1 (7 Ogos 2018, Selasa)
                                             Pembacaan Alkitab: Markus 1-5       Yosua 1-5

Berdoa untuk Penguasa & Pemerintah Negeri Perlis & Kedah
• Pemerintah yang takut akan Allah    
Mazmur 2:10-11 Oleh itu, hai kamu raja-raja, bijaksanalah; berhati-hatilah, kamu para
pemerintah bumi. Layanlah TUHAN dengan rasa takut dan bersukacitalah dengan 
gementar.
• Keadilan dalam Penghakiman dan Penguatkuasaan
Yesaya 1:17  Belajarlah berbuat baik. Tuntutlah keadilan, tegurlah orang yang zalim. 
Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah hak-hak balu

Fikirkan: Allah memberi kita mata bukan 
sahaja untuk melihat warna tetapi juga 
untuk melihat orang-orang yang dalam 
keperluan. Bagaimanakah kita menolong 
orang lain? Anda mungkin tahu seseorang 
yang anda boleh tolong. Atau anda mungkin 
boleh membawa kawan yang belum percaya 
ke gereja. Semua itu dianggap sebagai 
menolong!

Biarkan Saya Melakukan Sesuatu!
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                     Hari 2 (8 Ogos 2018, Rabu)
                                 Pembacaan Alkitab:      Markus 6-10     Yosua 6-10

 Kelmarin kita belajar tentang bagaimana Ryan yang berumur enam tahun 
mahu mendapatkan $70 dolar Kanada untuk membina sebuah telaga di Uganda. Akan 
tetapi ibu bapanya tidak memberikan wang itu kepada dia kerana mereka tidak berapa 
percaya bahawa Ryan benar-benar mahu menolong rakyat Uganda. Bagaimana caranya 
Ryan akan mendapatkan wang itu? 
Ryan memulakan dengan melakukan kerja rumah. Ibu bapanya setuju untuk membayar
dia sekiranya dia menolong di rumah – memvakum, mencuci tingkap, memotong 
rumput di rumah datuk neneknya dan tanpa mengenal penat lelah melakukan banyak 
kerja.
Ibu bapanya menunggu dengan sabarnya untuk dia putus asa.  Mereka menunggu satu 
– dua –tiga minggu. Satu bulan berlalu, dan Ryan masih belum menyerah! 
Mereka kagum dengan Ryan. 
Ryan juga rasa gembira. Dengan melkaukan tugas-tugas dan kerja-kerja membantu 
yang lain, dia berjaya mendapat $70 dolar Kanada dalam sebulan!
Ibu bapa Ryan dengan cepat menemui sebuah organisasi di mana dia dapat mendermakan 
wang itu. Akan tetapi , kedua-dua Ryan dan ibu bapanya segera kecewa dengan berita  
yang datang kepada mereka - $70 dolar Kanada tidak mencukupi  untuk membina sebuah 
telaga. Mereka memerlukan $ 2,000 dolar Kanada (kira-kira RM 6,450) untuk perkara itu.
Ia sesuatu yang mustahil!
Adakah Ryan  akan menyerah sekarang mengenai telaga itu?
Ayat untuk direnungkan: Amsal 22:9 Orang yang murah hati akan diberkati, kerana 
dia berkongsi makanannya dengan orang miskin.

Fikirkan: Adakah anda sudi bekerja 
seluruh bulan hanya supaya anda dapat 
menolong orang yang berada di satu 
bahagian dunia yang lain?

Berdoa untuk Negeri Perlis & Kedah
• Penghiburan ke atas yang Lemah dan yang Miskin
Mazmur 9:17-18 Orang zalim akan musnah selama-lamanya, begitu juga bangsa-
bangsa yang melupakan Allah. Kerana orang sesak tidak akan terus dilupakan, harapan 
orang miskin tidak akan musnah selama-lamanya.
• Keselamatan Negeri  
Amsal 10:9  Orang yang hidup dalam keikhlasan, aman jalannya, tetapi sesiapa 
memesongkan jalannya akan diketahui juga.

Sebuah Telaga yang Mustahil
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 Ryna telah mengumpulkan $ 70 dolar Kanada! Akan tetapi organisasi itu 
memberitahu dia bahawa sebuah telaga berharga $2,000 dolar Kanada dan bukan 
$70. Adakah Ryan akan menyerah mengenai telaga itu sekarang?
Tidak juga.
Ketahuilah, orang lain telah mendengar tentang Ryan dan rancangannya untuk 
membina sebuah telaga di Uganda. Mereka kagum dengan bagaimana Ryan yang 
berumur enam tahun telah bekerja untuk mendapat $70. Walaupun $70 itu tidak 
mencukupi, orang rasa kagum dengan dia. Malah, seorang kawan keluarga Ryan sangat 
kagum sehingga dia menulis sebuah artikel tentang Ryan dan menerbitkannya di surat
khabar tempatan. Tidak lama kemudian, semua orang kenal Ryan! Mereka bukan 
sahaja kenal dia – mereka turut mahu membantu!
Orang ramai mula mengirim wang dan surat dorongan. Ryan (yang sekarang berumur 
tujuh tahun) mula memberi ucapan di sekolah dan di gereja, dan pada akhir tahun 
itu (1998), Ryan berjaya menjana $2,000 dolar Kanada! Dia menyerahkan semuanya 
kepada organisasi WaterCan, yang telah siap membina sebuah telaga di Uganda pada 
Januari 1999. Namun, ini bukanlah penghujung kisah ini.
Belum lagi.
Ayat untuk direnungkan: Galatia 6:9 Janganlah kita jemu berbuat baik, kerana pada 
musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa.

                    Hari 3 (9 Ogos 2018, Khamis)
                                   Pembacaan Alkitab:     Markus 11-16      Yosua 11-14

Telaga dan Mukjizat

Fikirkan: Ryan tidak berputus asa walaupun ia kelihatan tiadanya 
pengharapan. Dan akhirnya, dia berjaya mencapai matlamatnya! 
Akan tetapi, bukan semua kita memiliki ketekunan atau ketabahan 
untuk terus maju ke depan. Dapatkah anda fikirkan tiga masa yang 
berbeza di mana anda telah berputus asa tentang sesuatu? Dan 
kemudian, cuba fikirkan apa yang mungkin akan berlaku sekiranya 
anda bertekun dalam perkara itu.

Berdoa untuk Rakyat Negeri Perlis & Kedah
• Kumpulan Orang Minoriti: Kensiu 
Mazmur 97:9 Kerana Engkau, ya TUHAN, Maha Tinggi di atas seluruh bumi; Engkau 
ditinggikan jauh di atas semua tuhan.
(Kensiu:  Satu suku asli yang kecil dengan 300 orang di Kedah dan salah satu kumpulan 
orang yang terawal di Malaysia. Mereka dijebak dengan alkohol dan hidu gam.)
• Elakkan Diri Daripada Usaha yang Tidak Bernilai
Amsal 12:11 Sesiapa mengusahakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi 
sesiapa mengejar hal yang hampa kurang akal budi.
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 Walaupun sasaran $2,000 dolar itu telah dicapai, wang terus-menerus 
disalurkan masuk. Akan tetapi, Ryan sedar bahawa telaga-telaga di Afrika telah digali 
dengan susah payah dengan memutar skru raksasa ke tanah dan menariknya keluar. 
Proses ini biasannya  mengambil lebih daripada dua belas orang bekerja lebih lama 
daripada satu minggu.  Ryan mula bertanya bagaimana proses ini dapat disingkatkan. 
Dengan segeranya dia mendapat tahu bahawa jika mereka boleh membeli gerudi 
elektrik yang boleh dibawa di belakang trak mereka, maka mereka dapat membina 
telaga di Afrika dengan lebih mudah. Trak itu boleh pergi dari kampung ke kampung, 
membina telaga lepas telaga untuk rakyat Afrika. 
Akan tetapi, alat menggerudi ini berharga $25,000 dolar Kanada iaitu sekitar RM 
80,545! Tapi, adakah Ryan menyerah? Tentu tidak.
Dia tidak dapat dihalang.
Sekarang, semua orang – malah yang ada di sekolahnya – mahu menolong. Guru 
Ryan menghubungi seorang guru yang mengajar di Afrika, dan bersama-sama mereka 
padankan kawan pena untuk kanak-kanak dari kedua-dua negara itu. Ryan yang 
berumur tujuh tahun telah dipadankan dengan seorang lelaki Afrika yang berumur 
lapan tahun yang bernama Jimmy Akana. Persahabatan ini membuat Ryan mahu 
menolong orang Afrika dengan lebih lagi.

                    Hari 4 (10 Ogos 2018, Jumaat)
                 Pembacaan Alkitab:      Yohanes 1-4       Yosua 15-20                                          

Jimmy Akana

10



Berdoa untuk Keluarga di Negeri Perlis & Kedah
• Hormat Anak-anak terhadap Bimbingan Ibu Bapa Mereka
Amsal 6:20 Hai anakku, peganglah teguh perintah ayahmu, dan jangan abaikan 
ajaran ibumu

• Perlindungan Allah ke atas Pemuda-pemudi
Mazmur 1:1-3 Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang zalim 
atau berdiri di jalan orang berdosa atau duduk di kerusi orang yang mengejek. Tetapi 
dia bersukacita dengan hukum TUHAN, dan merenung hukum-Nya siang dan malam. 
Dia seperti pohon yang ditanam di tepi perairan, yang menghasilkan buahnya pada 
musimnya dan daunnya tidak layu. Apa sahaja yang dilakukannya berjaya.

Fikirkan: Dalam ayat hari ini, ia menyatakan dengan JELASNYA 
bahawa akan ‘’sentiasa’ ada orang yang miskin di negara kita. Lihat 
di sekitar anda bila anda ke sekolah atau ke gereja  pada masa 
yang seterunya. Hari ini, minta Allah untuk membuka mata rohani 
anda agar anda dapat melihat orang yang dalam keperluan dan 
tahu bagaimana untuk menolong mereka.

Kisah Ryan telah diterbitkan di surat khabar di seluruh Amerika Syarikat dan orang 
yang tidak dikenali Ryan telah mendermakan banyak wang. Ryan dapat mengumpul 
sejumlah $61,000 dolar Kanada (RM 196,530) dalam dua tahun di mana dia mula 
menolong rakyat Afrika. Agensi Pembangunan Antarabangsa Kanada telah mendapat 
tahu usaha Ryan dan menjadi dua kali gandakan sumbangan ini. 
Adakah Ryan berhenti di sana? Adakah dia berkata, “Hey, saya telah lakukan dengan 
cukupnya. Saya mahu hidup seperti biasa mulai sekarang.
Adakah dia akan berkata sedemikian?
Tentu sekali tidak!
Ayat untuk direnungkan: Ulangan 15:11 Dia akan menyediakan tumbuh-tumbuhan di 
padangmu bagi ternakanmu, dan kamu pun akan makan sampai kenyang,
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 Pada Julai 2000, Ryan melawat Uganda.

Dia melihat telaga yang telah dibina atas usahanya – dan dia juga  bertemu dengan 
Jimmy! Ryan terus-menerus menjana wang untuk rakyat Afrika dan menjadi pengasas 
organisasi ‘Telaga Ryan’, di mana sekarang telah menjadi sebuah syarikat kebajikan
yang besar. ‘Telaga Ryan’ membina telaga di seluruh Afrika dan di Haiti, Amerika
Selatan. Mereka juga memberi sokongan dalam projek di Ethiopia, Guatemala, 
Guyana, Nigeria, India, Tanzania, Zimbabwe, Zambia dan Lesotho.

Ryan bermula sebagai seorang anak lelaki yang biasa yang berumur enam tahun. Apa 
yang membuat dia sangat berbeza?

Cuba fikirkan tentang ini. Daripada seluruh kelas, hanya RYan yang membuat keputusan 
untuk menolong rakyat Afrika semasa dia mendengar tentang keadaan yang teruk
mereka. Ryan nampak keperluan mereka, dan (tidak seperti pelajar-pelajar yang lain), 
dia membuat keputusan untuk menolong.

Dia menolong.

Dalam kehidupan yang nyata, kita harus membuka mata kita dan mula melihat 
bahgaimana kita dapat membantu orang lain – walaupun ia kelihatan mustahil.

Ayat untuk direnungkan: Matius 25:37-40 Orang yang benar itu pun bertanya, 
‘Tuhan, bilakah kami melihat-Mu lapar dan memberi-Mu makanan, melihat-Mu 
dahaga dan memberi-Mu minuman? Bilakah kami melihat-Mu orang asing dan 
menerima-Mu masuk ke rumah, melihat-Mu tidak berpakaian dan memberi-Mu 
pakaian? Bila mana kami melihat-Mu sakit, atau dalam penjara, dan datang kepada-
Mu? Raja akan menjawab, ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, apabila kamu 
melakukannya kepada yang paling kecil antara saudara-saudara-Ku ini, ertinya kamu
melakukannya kepada-Ku.’

                 Hari 5 (11 Ogos 2018, Sabtu)
                                 Pembacaan Alkitab:     Yohanes 5-10       Yosua 21-24

Telaga Ryan
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Berdoa untuk Gereja di Negeri Perlis & Kedah
• Kesaksian Gereja
Titus 2:11-14 Hal ini demikian kerana kasih kurnia Allah yang menyelamatkan seluruh 
umat manusia telah nyata. Kita diajar supaya hidup warak, tidak memburu keinginan 
duniawi, mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Allah pada zaman ini. Kita sedang 
menunggu hari yang penuh berkat yang kita harap-harapkan, ketika kemuliaan Allah 
Maha Besar dan Yesus Kristus Penyelamat kita akan terserlah. Kristus telah mengorbankan 
nyawa-Nya untuk membebaskan kita daripada segala kejahatan, menyucikan kita,
menjadikan kita milik-Nya serta mendorong kita berbuat baik.

• Gereja akan menjadi Rumah Api kepada Semua
Matius 5:14-16 Kamu ialah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin 
tersembunyi. Tiada siapa memasang pelita lalu menyorokkannya di bawah pasu; 
tentu dia meletakkannya di atas kaki pelita untuk menerangi seisi rumah. Biarlah 
cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat perbuatanmu 
yang baik lalu memuji Bapamu yang di syurga.

Fikirkan: Senaraikan sekurang-kurangnya tiga orang dalam hidup 
anda yang memerlukan bantuan. Kemudian tulis bagaimana anda 
dapat menolong dia.
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 Amy dilahirkan pada 1867 di Ireland. She sangat menggemari warna biru. 
Malah, dia mahukan mata biru tetapi matanya ialah coklat yang kurang memuaskan.

Pada satu hari, Amy mendapat tahu bahawa Allah boleh menjawab doa.

Amy rasa sangat gembira! Pada malam itu, dia berdoa dengan sungguh-sungguhnya 
kepada Allah bahawa dia mahukan mata biru dan bolehkah Dia tolong, tolong, 
tolong, TOLONG ubahkan warna matanya? Tolong?

Ketika dia bangun dari tidur pada keesokan harinya, Amy dengan segeranya lari ke
cerminnya dengan mengharapkan matanya menjadi biru. Akan tetapi matanya tetap 
warna coklat seperti yang sebelumnya.

Amy sangat kecewa dan dia mengeluh dengan kepahitan kepada ibunya bahawa 
Allah tidak menjawab doanya.

“Allah ada menjawab doa anda,” jawab ibunya.

“Apa maksud ibu? Mata saya masih perang!”Amy melipatkan tangannya dan rasa agak 
marah.

Ibunya senyum. Amy masih ada banyak perkara untuk dipelajari. “Kadang-kadang 
Allah kata ‘TIDAK’.”

Setelah dia menjadi dewasa, Amy belajar banyak dan terlebih lagi tentang Kristus
sehingga dia menerima Kristus pada 1882.

Akan tetapi, bapanya meninggal dunia setelah dia terpaksa berhenti daripada 
persekolahan kerana keadaan kewangan keluarganya tidak stabil. Namun dia masih 
sangat berbelas kasihan dan rasa empati terhadap orang lain.

                 Hari 6 (12 Ogos 2018, Ahad)
                             Pembacaan Alkitab:       Yohanes 11-15      Hakim-hakim 1-5

Amy Carmichael Belajar Cara 
Allah Ya & Tidak 
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Berdoa untuk Penguasa & Pemerintah Negeri Pulau Pinang dan Perak
• Kebijaksanaan untuk memerintah negeri-negeri mereka
Yakobus 1:5 Sekiranya seseorang di antaramu kurang bijaksana, dia haruslah berdoa 
kepada Allah supaya mengurniakan kebijaksanaan kepadanya, kerana Allah memberi 
dengan murah hati kepada semua orang tanpa memandang kesalahan mereka.

• Mencintai Keadilan dan Menolak Rasuah
Amsal 29:4 Raja menegakkan negeri dengan keadilan, tetapi orang yang menerima 
rasuah meruntuhkannya

Fikirkan: Amy belajar bahawa Allah boleh katakan “TIDAK”kepada 
permintaanya, tetapi dia tidak  berputus asa kerana itu. Dia sedar bahawa adanya 
sebab-sebab kenapa Allah katakan “TIDAK”. Adakah anda  ada permintaan yang 
anda doakan dengan lamanya? Hari ini, cuba fikirkan beberapa sebab  kenapa 
Allah mungkin tidak menjawab doa anda.

Walaupun Amy tidak akan lupakan bahawa kadang-kadang Allah kata “TIDAK”, dia juga 
tahu bahawa ada banyak kali Allah katakan “YA”. Dan ini memberi dia pengharapan 
walaupun dalam situasi yang kelihatannya tiada pengharapan.

Ayat untuk direnungkan: Yakobus 5:11 Kami mengatakan mereka orang yang diberkati 
kerana mereka tabah menganggung kesengsaraan. Kamu telah mendengar kisah 
kesabaran Ayub, dan kamu tahu pada akhirnya Tuhan memberkatinya. Tuhan amat 
berpengasihan dan penuh belas kasihan. 
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 Dengan waktu yang singkat selepas bapanya meninggal dunia, Amy mula 
menolong  kumpulan ‘shawlies’. Kumpulan ‘Shawlies’ adalah perempuan-perempuan 
yang bekerja di kilang.  Pada masa itu, semua orang pakai topi ke gereja. Tetapi 
kumpulan ‘shawlies’ sangat miskin sehingga mereka ke gereja tanpa topi. Sebaliknya, 
mereka memakai selendang. Jemaat yang berkemampuan biasanya tidak menghiraukan 
mereka, memikirkan bahawa ‘shawlies’ ini tidak layak terima pengasihan mereka.
Walaupun dia tahu dia akan diketawakan, Amy membuat keputusan untuk menolong 
kumpulan ‘shawlies’ dengan atau tanpa keizinan orang lain. Dia mula mengajar di ibadah 
yang berasingan setiap Ahad hanya untuk kumpulan ‘shawlies’, dan selepas beberapa 
waktu, dia perlu berpindah ke sebuah tempat yang lebih besar kerana sangat ramai 
‘shawlies’ yang mengikut kebaktiannya!
Malangnya, Amy perlu ke England untuk tinggal bersama pakciknya kerana keluarganya 
telah menjadi amat miskin, dan kerjanya dengan ‘shawlies’ berhenti. Dia juga tidak 
sihat kerana menghidap neuralgia, satu penyakit yang membuat seluruh tubuhnya 
sakit dan lemah. Ini memaksa dia berada di katil selama beberapa minggu. Walau
bagaimanapun Amy memiliki hati emas dan dan bertekad untuk menolong orang lain.
Ayat untuk direnungkan: Kolose 3:12 Sebagai orang pilihan Allah yang suci dan amat 
dikasihi-Nya kamu haruslah bersifat belas kasih, baik budi, rendah hati, lemah lembut 
dan sabar.

                 Hari 7 (13 Ogos 2018, Isnin)
                            Pembacaan Alkitab:   Yohanes 16-21    Hakim-hakim 6-9

Shawlies

Berdoa untuk Negeri Pulau Pinang dan Perak
• Penyembuhan daripada Luka yang bersejarah
Yeremia 33:6  Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kesihatan dan kesembuhan 
bagi kota ini. Aku akan menyembuhkan mereka dan menyatakan kepada mereka 
kesejahteraan serta kebenaran yang berlimpah-limpah.

• Penyucian daripada Kenajisan dan Berhala
Zakharia 13:1-2 “Pada waktu itu akan ada sebuah mata air yang terbuka bagi keturunan 
kaum Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membersihkan dosa serta kenajisan. 
Pada waktu itu,”demikian firman TUHAN alam semesta, “Aku akan melenyapkan nama 
berhala-berhala daripada negeri itu, sehingga semua itu tidak lagi diingat lagi. Aku pun 
akan mengusir nabi-nabi dan roh najis dari negeri itu.

Fikirkan: Bila kita berbaik budi kepada orang lain yang kurang mampu 
daripada kita, Allah sangat berkenan dengan perbuatan kita. Bolehkah 
anda memikirkan satu masa di mana anda menolong orang lain tanpa 
bersungut-sungut? Adakah anda rasa lebih selesa selepas anda 
melakukannya?
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 Bila Amy menjadi dewasa, dia mahu menjadi seorang misionari.  Kebanyakan 
kawan-kawannya fikir bahawa dia agak bodoh kerana Amy lemah dan rapuh, dengan
jelasnya tidak sesuai untuk pekerjaan misi. Akan tetapi, Amy tetap mahu menjadi 
seorang misionari, walau pun dia sakit. Dia sangat pasti bahawa Allah memberitahu 
dia untuk ‘pergi’ ke sebuah negara yang lain untuk menjadi seorang misionari.  Tetapi 
di manakah dia dapat menolong?
Setelah gagal mencari lebih daripada setahun, akhirnya Amy jumpa satu. Dengan
segeranya dia mendaftar. Pada 1893, Amy Carmichael tiba di Jepun – bersiap sedia
untuk memberitakan  Injil Allah kepada orang Jepun.
Melalui peristiwa yang  baik dan tidak baik yang berlaku semasa Amy berada di Jepun, 
ramai orang mengikut Kristus kerana Amy. Tetapi 15 bulan selepas Amy tiba di Jepun, 
doktornya memberitahu bahawa kesihatannya semakin teruk. Penyakit sakit sarafnya 
(Neuralgia) semakin teruk. Amy tidak dapat meneruskan pekerjaannya di Jepun tanpa 
meletakkan dirinya dalam bahaya – malah kematian.
Tetapi jika Setan berfikir ini akan membuat Amy Carmichael berhenti, ‘dia’ akan 
kecewa.
Ayat untuk direnungkan: Yesaya 49:10 Mereka tidak akan berasa lapar atau dahaga,
mereka tidak akan tersengat oleh panasnya padang pasir atau teriknya matahari, 
kerana Dia yang menyayangi mereka akan menuntun mereka dan membimbing mereka 
ke mata-mata air.

                 Hari 8 (14 Ogos 2018, Selasa)
                          Pembacaan Alkitab:        Matius 1-5 Hakim-hakim 10-14

Perjalanan ke Jepun

Berdoa untuk Rakyat Negeri Pulau Pinang & Perak
• Kumpulan Orang Minoriti: Semai & Temiar
Yeremia 31:34  Tiada seorang pun daripada mereka akan mengajar jirannya atau 
saudaranya dengan berkata, ‘Kenalilah TUHAN,’kerana semuanya, daripada yang 
terkecil kepada yang terbesar, akan mengenal Aku,”demikianlah firman TUHAN. “Aku 
akan mengampunkan kesalahan mereka dan tidak akan mengingati dosa mereka lagi.”
(Semai & Temiar: Suku orang asli di Perak. Projek kerajaan ada membantu kehidupan 
mereka tetapi projek pembangunan masyarakat yang lebih banyak masih perlu dilakukan 
untuk meringankan keadaan terpinggir mereka.)
• Meninggalkan berhala dan mencari Kebenaran
Kisah Para Rasul 27:29-30 Oleh sebab kita keturunan Allah, tidak patut kita sangka 
keilahian-Nya seperti patung yang serupa dengan emas, perak atau batu yang diukir 
dengan kepandaian dan akal manusia. Allah membiarkan manusia melalui zaman kejahilan 
itu; tetapi sekarang Dia menyuruh manusia di seluruh dunia ini bertaubat, ...

Fikirkan: Allah mengasihi anda walau apa pun, dan Dia berjanji 
berulang-ulang kalinya dalam Alkitab bahawa Dia akan melindungi 
anda. Anda hanya perlu PERCAYA.
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 Amy perlu keluar dari Jepun sebelum cuaca di situ membuat dia lebih sakit. 
Tetapi dia tidak akan melepaskan untuk menjadi seorang misionari.
Pada 1896, Amy membuat keputusan untuk ke India. Cuaca di situ tidak sejuk dan buruk 
seperti di Jepun dan ia adalah sebuah tempat yang sesuai untuk pemulihan. Akan tetapi, 
Amy tidak hanya akan duduk untuk dipulihkan; dia akan memberitakan  firman Allah 
kepada orang India.
Ingatkan bagaimana Amy pernah mahukan mata biru? Amy sedar bahawa di India dia 
dapat menyamarkan diri sebagai seorang India kerana mata coklatnya. Mata biru akan 
menjadi terlalu ketara.
Dengan menyamar sebagai seorang India, dia mendapat tahu bahawa ada satu budaya 
di India di kalangan orang miskin.  Jika mereka tidak ada kecukupan wang untuk menyara 
anak-anak mereka, mereka akan ‘korbankan’ anak perempuan mereka di kuil. Jika mereka 
ada anak lelaki, mereka tidak akan berbuat sedemikian kerana lelaki dapat bekerja. Ini
tidak lagi berlaku kerana dunia sekarang tahu bahawa perempuan juga dapat bekerja 
(atau malah lebih baik) seperti lelaki. Tetapi pada zaman itu, adalah difikirkan bahawa 
lelaki adalah lebih baik daripada perempuan.
Amy menemui kebenaran – perempuan yang diberi kepada kuil selalunya didera oleh 
imam dan digunakan untuk mendapat wang. Dia sangat terkejut dan mahu menolong 
mereka. Tetapi orang India tidak izinkan dia campur tangan dalam budaya mereka. 
Dapatkah Amy mengubah India, atau India yang mengubah dia?
Ayat untuk direnungkan: Yesaya 63:7 Aku hendak memasyhurkan kasih abadi TUHAN, 
puji-pujian kepada TUHAN atas semua yang dilakukan TUHAN terhadap kita, dan 
kebajikan besar bagi keturunan kaum Israel yang dilakukan-Nya terhadap mereka
menurut kasih sayang-Nya serta menurut kasih abadi-Nya yang berlimpah.

                    Hari 9 (15 Ogos 2018, Rabu)
                            Pembacaan Alkitab:       Matius 6-10        Hakim-hakim 15-19

Mata Coklat

Berdoa untuk Keluarga di Negeri Pulau Pinang dan Perak
• Kesetiaan dan Komitmen Pernikahan 
Ibrani 13:4 Hendaklah perkahwinan dianggap mulia oleh semua, dan tempat tidur 
dijaga supaya tidak tercemar kerana Allah akan menghukum penzina baik yang bujang 
mahupun yang sudah berkahwin dan mengkhianati pasangannya.
• Saling Mengasihi & Menghormati Antara Suami & Isteri
Efesus 5:33 Walau bagaimanapun, setiap orang daripada kamu hendaklah mengasihi 
isterinya seperti dirinya sendiri, dan isteri hendaklah menghormati suaminya.

Fikirkan: Amy renung kembali dan sedar bahawa mata coklatnya ialah satu 
berkat dan bukan kutuk. Dia memahami kenapa Allah katakan ‘TIDAK’. Sering 
kali apabila Allah katakan ‘TIDAK’, ia adalah untuk kebaikan kita. Allah sentiasa 
ada rencana untuk kita, tetapi ia akan mengambil masa untuk mengerti apa 
rencana-Nya. Sesuatu yang kelihatan tidak baik sekarang mungkin menjadi 
sesuatu yang baik pada masa akan datang, dan sesuatu yang kelihatan baik 
sekarang mungkin menjadi suatu kecelakaan pada masa depan.
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 Amy mulakan sebuah rumah anak yatim piatu untuk kanak-kanak yang terabai
di India. Dia menyelamatkan mereka dari kuil-kuil dan dia teruskan pekerjaannya walau
pun dia berhadapan dengan kemungkinan dipenjarakan dengan banyak kalinya.Kanak-
kanak menggelarnya  ‘Amma’, yang hampir sama dengan namanya, Amy, dan ia bermakna
‘ibu’ dalam bahasa Tamil.

Oleh sebab pengaruh Amy dan rumah anak yatim piatunya, ribuan kanak-kanak 
diselamatkan.

Amy menghabiskan 55 tahun di India menolong kanak-kanak di sana tanpa adanya cuti. 
Bayangkan! 55 tahun sepenuhnya bekerja dengan tekunnya tanpa cuti!

Pada 1951, Amy meninggal dunia di India dalam umur 83 tahun. Walaupun dalam usia 
tuanya, semasa dia terbaring di tempat tidur, dia menulis banyak buku – buku yang 
terus-menerus memberi inspirasi kepada orang Kristian di seluruh dunia sehingga hari 
ini.

Oleh sebab dia memiliki hati yang baik, dia memahami bagaimana orang lain rasa dan 
bersimpati terhadap mereka. Dia menolong mereka keluar daripada masalah mereka.
Da inilah yang menyenangkan hati Allah – sebuah hati yang memahami dan menjangkau 
keperluan orang lain.

Ayat untuk direnungkan: 2 Korintus 1:3-4 Segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus, Bapa yang Maha Pemurah dan Allah sumber segala penghiburan. Dia menghibur 
kami dalam pelbagai kesusahan, supaya kami pula dapat menghibur orang yang 
mengalami kesusahan dengan penghiburan yang kita terima sendiri daripada Allah. 

                  Hari 10 (16 Ogos 2018, Khamis)                                      

                        Pembacaan Alkitab:       Matius 11-18         Hakim-hakim 20-21

Hati yang Berasa
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Fikirkan: Allah mahu anda juga memiliki hati yang terbuka, walaupun 
dalam penderitaan. Kadang-kadang ana perlu berhenti memikirkan 
tentang apa yang anda MAHU dan mula memikirkan tentang apa 
orang lain PERLUKAN.



Berdoa untuk Gereja di Negeri Pulau Pinang dan Perak
• Hidup dalam Perjanjian Kasih Allah
Yesaya 58:9-12 ...Pada waktu itulah engkau akan berseru dan TUHAN akan 
menjawab, engkau akan berteriak meminta tolong dan Dia akan berfirman, ‘Ini Aku!’Jika 
engkau menyingkirkan dari tengah-tengahmu kuk, jari yang menuding-nuding, dan 
perkataan yang jahat; jika engkau mengorbankan diri bagi orang lapar dan memuaskan 
hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit di dalam gelap dan kekelamanmu 
akan seperti tengah hari. TUHAN akan selalu memimpin engkau, akan memuaskan 
hatimu di tanah kering-kontang, dan akan menguatkan tulang-tulangmu. Engkau akan 
seperti taman yang diairi, dan seperti mata air yang airnya tidak pernah mengecewakan.

Orangmu akan membina semula tempat-tempat yang sudah lama rosak. Engkau akan 
menegakkan semula asas yang sudah turun-temurun, dan engkau akan disebut pembaik 
yang menutup lubang-lubang tembok, pemulih yang memperbaik lorong-lorong
tempat kediaman. 

• Menjadi Saluran Penghiburan & Kekuatan
2 Korintus 1:3-4 Segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yang Maha 
Pemurah dan Allah sumber segala penghiburan. Dia menghibur kami dalam pelbagai 
kesusahan, supaya kami pula dapat menghibur orang yang mengalami kesusahan 
dengan penghiburan yang kita terima sendiri daripada Allah.
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Fikirkan: Allah mempunyai sebuah rencana untuk setiap kita. 
Tugas kita ialah mengetahui apa rencana itu. Apakah yang anda fikir 
rencana Allah bagi anda? Jika anda tidak tahu, berdoalah dan minta 
Dia untuk tuntunan-Nya.

 Gladys Aylward dilahirkan pada 24 Februari 1902 di London, United Kingdom
 (U.K.). Di U.K., kebanyakan orang di situ adalah tinggi, tetapi Gladys pendek dan 
berambut gelap. Kerap kali dia dikatakan iri hati dengan kawan-kawannya yang tinggi 
dan berambut keemasan. Keluarganya agak miskin dan semasa dia seorang remaja 
dia perlu bekerja sebagai seorang pembantu rumah. Tetapi dia rasa satu panggilan 
daripada Tuhan semasa dia seorang remaja – dia akan menjadi seorang misionari. 
Seorang misionari di negara China.
Sebaik sahaja Gladys dapat, dia mendaftar di sebuah sekolah pelatihan misionari di 
London. Namun sejak dia berhenti dari sekolah semasa dia berumur, dia gagal dalam 
kelasnya. Sekarang dia sudah berumur Tahun, ‘tua’ menurut ukuran misionari. Dia 
tidak layak menjadi seorang misionari.
Akan tetapi ini tidak membuat Gladys berhenti.
Dia mula bekerja sebagai seorang pembantu rumah sekali lagi. Dia mengumpul wang 
untuk membeli satu tiket kapal ke negara China. Ketika dia sudah dapat mengumpul 
tiga pound, dia sangat gembira! Dengan pantas dia melihat berapa banyak lagi dia perlu 
kumpulkan. Sebaik sahaja dia melihat harga itu, hatinya lemah. Untuk menempah satu 
tiket ke negara China, dia perlu mengumpul lebih daripada 90 pound. Dan itu ialah tiket 
yang paling murah di kapal itu.

Satu Panggilan ke negara China

               Hari 11 (17 Ogos 2018, Jumaat)
                                     Pembacaan Alkitab:          Matius 19-24           Rut 1-4

Berdoa untuk Penguasa & Pemerintah Negeri Kelantan & Terengganu
• Memerintah rakyat mereka dengan Kasih
Roma 13:8, 10  Jangan berasa terhutang apa-apa kepada sesiapa pun kecuali kasih-
mengasihi, kerana seseorang yang mengasihi sesama manusia telah memenuhi 
hukum ... Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Oleh itu, kasih memenuhi 
hukum.
• Mencari Kebajikan dan Kepentingan Negeri mereka
Filipi 2:3-4 Janganlah lakukan apa pun kerana kepentingan diri sendiri atau keangkuhan. 
Dalam kerendahan hati biarlah setiap orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada 
dirinya. Tiap-tiap seorang daripada kamu janganlah menjaga kepentingan diri sahaja, 
jagalah juga kepentingan orang lain.

Ayat untuk direnungkan: Yeremia 29:11 Aku tahu 
rancangan-rancangan yang Kubuat bagi kamu, 
demikianlah firman TUHAN, iaitu rancangan 
kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk 
mengurniakan kepada kamu masa depan dan 
harapan.
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 90 pound untuk satu tiket?! Itu ialah lebih daripada 30 kali jumlah yang Gladys 
ada! Dia tahu ini mustahil. Dia bertanya di sekelilingnya dan mendapat tahu bahawa 
ada satu cara untuk ke negara China dengan lebih murah – jalan kereta api. Namun 
begitu, sebahagian daripada perjalanan itu akan melalui zon peperangan di antara 
negara China dan negara Rusia. Malah penjual tiket juga memberi amaran kepada dia 
supaya jangan pergi. Ia berbahaya dan ada kemungkinan dia akan terbunuh. Tetapi 
Gladys tetap mahu teruskan. “Jangan risau, peperangan akan berakhir semasa saya pergi 
ke sana,”dia berkata dengan yakinnya. Jadi mereka dengan tidak sudinya memberitahu
dia bahawa dia memerlukan lebih daripada 40 pound untuk ke sana melalui kereta api.
Gladys mula mengunpul wang sebanyak yang dia dapat, apa pun dari penny ke pound. 
Orang yang dia bekerja untuk ialah Francis Younghusband, seorang penjelajah yang 
terkenal. Dia mengizinkan Gladys  membaca beberapa buah buku di perpustakaan 
persendiriannya. Jadi Galdys membahagikan masanya dengan bijak. Separuh daripada 
masanya dia membaca buku mengenai negara China, belajar mengenai  budaya orang Cina. 
Masa yang seterusnya, dia berkongsi firman Allah di sebuah taman yang berhampiran.
Lagipun, setiap wang yang tidak digunakan ialah wang yang dapat dikumpulkan. Dan 
Gladys akan ke negara China – tidak kira apa pun harganya.
Ayat untuk direnungkan: 1 Petrus 4:12-14 Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah 
hairan bahawa kamu diuji dengan penderitaan yang berat, jangan anggap perkara itu 
luar biasa. Sebaliknya, bergembiralah bahawa kamu turut mengalami penderitaan 
Kristus. Dengan demikian, apabila kemuliaan-Nya ternyata, kamu juga dapat berasa
sukacita yang tidak terhingga. Sekiranya kamu dicela kerana menjadi pengikut dan 
mengambil nama Kristus, diberkatilah kamu kerana Roh yang mulia iaitu Roh Allah ada 
bersamamu.

Penny ke Pound

                Hari 12 (18 Ogos 2018, Sabtu)
                                    Pembacaan Alkitab:         Matius 25-28        Yeremia 1-6

Berdoa untuk Negeri Kelantan & Terengganu
• Terang Kristus untuk Menghapuskan Kegelapan
Matius 4:16 Bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat cahaya yang gemilang. 
Bagi mereka yang tinggal di negeri yang di bawah bayangan maut, cahaya telah bersinar.
• Pemulihan Struktur Sosial
Yesaya 32:15-17 Sehingga roh dicurahkan kepada kita dari tempat tinggi, barulah 
gurun menjadi ladang yang subur dan ladang yang subur dianggap hutan; barulah keadilan 
berada di gurun dan perbenaran menetap di ladang yang subur. Hasil perbenaran ialah 
kedamaian, kesan perbenaran ialah kesentosaan dan keamanan untuk selama-lamanya.

Fikirkan: Gladys Aylward sanggup mengikut satu perjalanan di mana dia 
mungkin terbunuh. Dia melakukan semua ini untuk mengikut kehendak Allah. Dia 
melalui pelbagai ujian tetapi dia bekerja dengan tekun menuju ke matlamatnya – 
pergi ke negara China dan menyebarkan Injil kepada orang Cina. Adakah anda fikir 
anda dapat mengejar kehendak Allah dalam keadaan Gladys yang sukar itu? 
Hari ini berdoalah untuk kekuatan semasa anda melalui ujian.
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 Tidak lama kemudian Gladys dapat tahu  bahawa ada seorang wanita tua warga 
Britain yang tinggal di negara China, Puan Lawson, yang mahu menjadi seorang perantis. 
Puan Lawson telah menetap di negara China sepanjang hayatnya dan Gladys tahu 
dengan cepatnya bahawa inilah orang yang dapat menolongnya. Dengan segera Gladys 
menulis kepada Puan Lawson, memberitahu wanita tua ini bahawa pertolongan sedang 
dalam perjalanan. Puan Lawson membalas dalam masa yang singkat mengatakan
bahawa sekiranya Gladys datang, orang yang baharu harus bekerja. Dia juga berkata 
bahawa dia akan menunggu Gladys di Tientsin, China.
Akhirnya, Gladys dapat mengumpul dengan secukupnya untuk membeli sebuah tiket. 
Dan pada 15 Oktober 1930, Gladys mulakan perjalanan kereta apinya ke negara China.
Perjalanan kereta api itu sebuah perjalanan yang berbahaya. Semasa mereka sampi di 
zon peperangan, Gladys ditangkap. Tapi syukur dia dapat terlepas.
Jadi, anda lihat, Allah telah menyediakna semuanya untuk Gladys. Walaupun askar-askar 
itu bertindak teruk ke atas Gladys, sesuatu atau seseorang muncul untuk menolong dia 
untuk melepaskan diri.  Mukjizat berlaku di tengah-tengah jalan. Ada sekali seorang askar 
mengugut untuk mencederakan dia. Askar itu dapat dan boleh mencederakan dia juga. 
Tetapi Gladys mengisytiharkan dalam nama Tuhan agar askar itu akan meninggalkan
dia. Dan memang dia tinggalkan Gladys!
Ayat untuk direnungkan: Lukas 10:1a -17  Setelah itu Tuhan memilih tujuh puluh orang 
pengikut lain ... Tujuh puluh orang pengikut itu kembali dengan sukacitanya dan berkata, 
“Ya Tuhan, demi nama-Mu segala roh iblis pun menurut perintah kami.”

Bahaya

                  Hari 13 (19 Ogos 2018, Ahad)

                                  Pembacaan Alkitab:       Lukas 1-5        Yeremia 7-11

Fikirkan: Nama Allah ada kuasa. Gladys menggunakannya untuk melindungi 
diri terhadap asakar itu. Dalam ayat untuk direnungkan itu, kita baca bahawa 
orang dapat mengusir roh iblis dalam nama Allah. Nama-Nya kudus dan tidak 
boleh digunakan dengan sia-sia. Namun, dunia kita hari ini sedang mengajar 
orang dengan perlahan-lahannya bahawa nama Allah boleh digunakan sebagai 
perkataan kutukan. Ini tidak boleh. Adakah anda menggunakan nama Allah 
dengan sisa-sia? Jika ya, luangkanlah masa dan berdoa bahawa Allah akan 
menolong anda untuk berhenti menggunakan nama-Nya dengan sia-sia.
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Berdoa untuk Rakyat Negeri Kelantan & Terengganu
• Kumpulan Orang Minoriti: Semaq Beri & Bateq
Yohanes 3:16-17 Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan Anak-Nya 
yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan 
mendapat hidup kekal. Allah mengutus Anak-Nya ke dunia bukan untuk menghakimi 
dunia tetapi supaya melalui Dia, dunia diselamatkan.

(Semaq Beri & Bateq: Suku orang asli di Terengganu. Mereka bergelut untuk mengatasi 
status sosio-ekonomi mereka yang kekurangan)

• Mencari kesucian seksual dan Lari daripada Pencabulan
1 Korintus 6:18 Jauhilah perbuatan cabul. Dosa lain tidak dilakukan terhadap tubuh 
sendiri; tetapi seseorang yang melakukan perbuatan cabul berdosa terhadap tubuhnya 
sendiri.



 Setelah perjalanan yang panjang dan meletihkan, akhirnya Gladys tiba di 
Tientsin. Dengan segfernya dia mencari Puan Lawson. Akan tetapi dia mendapat tahu 
bahawa Puan Lawson tidak berada di Tientsin untuk satu jangka masa yang lama. Wanita 
tua itu telah memberitahu Gladys untuk bertemu dengan dia di sana, tidak menyangka 
bahawa Gladys dapat ke negara China. Beberapa orang misionari di Tientsin memberitahu 
Gladys bahawa Puan Lawson telah pergi ke barat, ke sebuah kota bernama Tsechow.
Gladys rasa tertewas. Dia telah menghabiskan tiga minggu berjalan ke Tientsin;
sekarang dia harus menghabiskan dua puluh hari lagi untuk bertemu dengan Puan
Lawson di Tsechow?
Gladys menyiapkan diri untuk sebuah perjalanan yang jauh lagi.  Perjalanan itu kasar dan 
bergelombang tetapi kali ini dia dapat menemui Puang Lawson.  Wanita tua itu  adalah 
seorang yang benar, praktikal dan walaupun kadang-kadang dia boleh tegas, dia dan 
Gladys segera menjadi  kawan yang rapat. Orang takut akan rambut Puan Lawson yang 
pucat dan tubuh yang tinggi,tetapi oleh sebab Gladys seorang yang kecil dan berambut 
hitam, mereka kurang takut akan dia. Jika Gladys mengenakan  pakaian orang Cina, dia 
hampir-hampir kelihatan sebagai seorang Cina. Malah, Gladys sangat pendek sehingga 
dia digelar “Wanita yang Kecil”oleh beberapa kawan misionarinya.
Gladys “Wanita yang Kecil”, dengan bantuan daripada Puan Lawson, mula menyebarkan
Injil kepada orang, menunjukkan kepada orang bahawa saiz tidak penting – kadang-
kadang malah menjadi pendek lebih menolong.
Ayat untuk direnungkan:  Mazmur 138:7 Meskipun aku berjalan di tengah-tengah 
kesusahan, Engkau akan memulihkan aku; Engkau akan menghulurkan  tangan-Mu
menentang kemarahan musuhku, dan tangan kanan-Mu akan menyelamatkan aku.

Wanita Kecil

           Hari 14 (20 Ogos 2018, Isnin)       

                                      Pembacaan Alkitab:        Lukas 6-10       Yeremia 12-16

Berdoa untuk Keluarga di Negeri Kelantan & Terengganu
• Pemulihan Struktur Keluarga
Keluaran 20:12 Hormatilah ibu bapamu, supaya lanjut usiamu di bumi yang TUHAN, 
Allahmu, kurniakan kepadamu
• Pemulihan Kasih dan Hubungan Keluarga
1 Korintus 13:4-8  Kasih itu penyabar dan penyayang. Kasih tidak iri hati, tidak 
membanggakan diri, dan tidak angkuh. Kasih tidak berkelakuan biadab, tidak memburu 
kepentingan sendiri, tidak cepat meradang, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. 
Kasih tidak gembira dengan kejahatan tetapi gembira meraikan kebenaran. Kasih tahan 
menderita segala-galanya, percaya akan segala-galanya, berharap akan segala-galanya, 
terus-menerus menganggung segala-galanya. Kasih tidak akan luput.

Fikirkan: Gladys membenci hakikatnya seorang yang pendek dan rambut 
gelapnya, tetapi akhirnya semua itu menolong dia. Semua perkara yang Allah 
lakukan ada TUJUAN. Ingatkah tentang Amy Carmichael? Mata gelapnya 
menolong dia berkawan dengan orang India. Kadangkala kita harus berhenti 
MAHU dan mula MENGHARGAI apa yang Allah telah berikan kepada kita.
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 Pada satu hari, seorang pegawai birokrat sarjana Cina datang kepada Gladys 
dan mengarahkan dia menjadi seorang pegawai pemeriksa kaki. Pada masa itu, ia adalah
satu budaya untuk bayi perempuan untuk mengikat kaki mereka dengan ketatnya 
dengan kain linen, mencacatkan kaki mereka. Orang Cina fikir mereka kelihatan lembut 
dan cantik. Akan tetapi, baru-baru ini kerajaan telah melarangkan pengikatan kaki dan 
memerlukan  seorang untuk pergi  ke merata-rata tempat untuk memastikan semua 
orang mematuhi undang-undang ini. Pada zaman itu, lelaki Cina tidak diizinkan untuk 
melihat kaki wanita. Dan semua kaki wanita diikat yang menyukarkan mereka untuk 
jalan ke mana-mana.

Gladys ialah penyelesaian yang sempurna. Dia seorang wanita yang kakinya tidak diikat.
Dengan masa yang singkat, Gladys sedar kelebihan yang Allah telah berikan kepada dia. 
Dia dapat jalan ke mana-mana sebagai pegawai pemeriksa kaki dan menyebarkan Injil 
kepdaa semua orang!

Gladys Aylward berkongsi Injil dengan  orang di seluruh negara China. Semasa dia ada di 
situ, dia melakukan banyak perkara yang menakjubkan, tetapi pekerjaan yang dia paling
dikenali ialah perjalanannya ke seluruh negara China. Dia menolong lebih daripada
seratus orang kanak-kanak pelarian melarikan diri daripada zon peperangan dan lari 
ke sebuah bandar yang lain. Ketika dia sampai di Sian, destinasi mereka, Gladys telah
berada dalam keadaan hampir tidak sedar diri.

Namun dia tabahkan diri untuk mengikut kehendak Allah, melakukan apa yang benar. 
Kakinya pergi ke mana Allah mahukannya pergi.

Ayat untuk direnungkan:  Yakobus 1:2-3 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu 
kebahagian apabila kamu menghadapi pelbagai cubaan,kerana kamu tahu bahawa ujian 
terhadap imanmu menghasilkan ketabahan.

Kaki yang Pergi

                Hari 15 (21 Ogos 2018, Selasa)
                              Pembacaan Alkitab:        Lukas 11-15    Yeremia 17-21

Fikirkan: Selepas kesusahan datangnya ketabahan. Gladys Aylward  melalui 
pelbagai jenis kesukaran yang dapat difikirkan. Malah dia perlu melarikan diri 
daripada zon peperangan – bersama lebih daripada seratus orang kanak-kanak! 
Oleh sebab itu, kekuatannya bertambah. Daya tahannya dapat bertahan lama dan 
dia memenuhi kehendak Allah.. Kita mungkin tidak memiliki kekuatannya tetapi 
kita pasti boleh mencuba. Berdoa dan minta Allah untuk daya tahan agar anda 
dapat menunjukkan budi baik kepada setiap orang dan mengharungi ujian 
yang paling sukar.
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Berdoa untuk Gereja di Negeri Kelantan & Terengganu
• Mengambil Peranan Imamat yang Rajani
1 Petrus 2:9 Tetapi kamu umat terpilih, para imam raja, bangsa suci, umat-Nya 
sendiri, yang dipilih untuk mengisytiharkan puji-pujian bagi Dia yang telah
memanggilmu daripada kegelapan kepada cahaya-Nya yang gemilang.

• Bersiap sedia untuk Berkongsi Asas Pengharapan Kita
1 Petrus 3:15-16 Hormatilah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu dan sentiasa 
bersedia memberikan jawapan yang meyakinkan apabila seseorang bertanyakan 
asas harapan dalam hatimu. Jawab dengan lembut dan hormat, serta dengan suara 
hati yang murni. Dengan demikian mereka yang mencela kelakuan baikmu dalam
Kristus akan berasa malu.
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 Florence Nightingale dilahirkan di Florence, Itali (mudah diingati – Florence dari 
Florence!) pada 12 Mei 1820. Keluarganya sangat kaya. Mereka sangat kaya sehingga 
mereka memiliki beberapa buah rumah yang sangat besar di beberapa buah tempat 
yang berbeza supaya mereka dapat berjalan dari satu buah rumah ke sebuah lagi seperti 
satu percutian yang abadi.
Pada tahun 1821, keluarganya berpindah balik ke England. Mereka masih memiliki 
dua buah rumah – satu di Hamsphire, dan satu lagi di  Derbyshire, Englang. Florence 
dan kakaknya dibesarkan menjadi wanita yang lemah lembut dan mereka  mempunyai 
pendidikan yang jauh lebih banyak daripada ramai wanita pada masa itu. Bapanya 
mengajar kedua-dua Florence dan kakaknya, Parthenope.
Semasa Florence masih muda, dia digambarkan sebagai seorang yang cantik, langsing 
dan anggun. Dia  boleh membesar, berkahwin dengan seseorang dan hidup dengan 
selesanya.  Sekiranya dia berbuat sedemikian, hidupnya hanya akan berpesta  dan 
bersosial dengan wanita-wanita lain.
Tetapi Florence merasakan bahawa Allah mahu dia melayani orang lain. Dia membuat 
keputusan untuk menjadi seorang juru rawat.

Hati yang Merawat sedang dikerjakan

                   Hari 16 (22 Ogos 2018, Rabu)
                                  Pembacaan Alkitab:       Lukas 16-20     Yeremia 22-26

Berdoa untuk Penguasa & Pemerintah Negeri Pahang & Johor
• Setia dalam Jabatan dan Panggilan
Daniel 6:4 Akibatnya, para penyelia lain itu serta para wakil raja berusaha mencari alasan 
untuk menjatuhkan Daniel dalam hal pemerintahan. Akan tetapi, mereka tidak dapat
sesuatu alasan atau kesalahan sedemikian lantaran kesetiaan Daniel, bahkan tidak 
didapati sesuatu kesilapan  atau kesalahan padanya.
• Tidak ada Berat Sebelah dalam Kepimpinan
Imamat 19:15 Jangan berlaku tidak adil dalam pengadilan, usah bersikap berat kepada 
orang miskin dan usah lebih menghormati kalangan yang besar dan berkuasa, melainkan 
mengadili sesama manusia secara benar.

Ayat untuk direnungkan: Matius 16:24 Kemudian Yesus berkata 
kepada murid-murid-Nya, “Jika seseorang hendak mengikut-Ku, 
dia harus melupakan kepentingan dirinya, memikul salib dan 
mengikut-Ku.

Fikirkan: Florence Nightingale sepatutnya dapat 
tinggal di rumah dan hidup dengan selesanya. Sebaliknya, 
dia membuat keputusan untuk menjadi seorang juru rawat – 
sebuah pekerjaan yang bukan penuh dengan keselesaan! 
Adakah anda dapat berpaling daripada wang untuk 
menolong orang yang tidak dikenali?
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 Semasa Florence Nightingale berumur 17 tahun, dia merasakan bahawa Allah 
memanggil dia untuk menolong dan melayani orang lain. Dia mula melawat orang yang 
miskin dan yang sakit, menolong mereka dalam apa pun cara yang dia dapat. Dia memberi 
mereka makan dan merawat penyakit mereka.
Ibu dan kakak Florence tidak menyukai apa yang Florence lakukan. Mereka fikir Florence 
hanya mengotorkan diri dan membahayakan diri. Malah kedua-dua ibu dan kakaknya 
tidak meluluskan keputusannya untuk menjadi seorang juru rawat. Tetapi Florence tidak 
menyerah. Dia melakukan apa yang diminta oleh keluarganya, malah keluar dengan 
seorang lelaki yang dipadankan selama beberapa tahun sebelum menolak lamaran 
kahwinnya. Seorang suami, dalam fikirannya, hanya akan menghalang dia menjadi
seorang juru rawat.
Semasa dia berumur 33 tahun, dia memegang jawatan penyelia di Institute  for the 
Care of Sick Gentlewomen di London. Ini menandakan permulaan bagaimana Florence 
Nightingale akan menolong dunia.
Ayat untuk direnungkan: Matius 19:24 Aku berkata kepadamu, lebih mudah bagi seekor 
unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan Allah.”

Seorang Juru Rawat?!

           Hari 17 (23 Ogos 2018, Khamis)
                               Pembacaan Alkitab:      Lukas 21-24   Yeremia 27-32

Berdoa untuk Negeri Pahang & Johor
• Menentang Penindasan atau Serba Kekurangan Ekonomi
Yesaya 5:8, 16-17 Malangnya orang yang merampas rumah demi rumah dan meraup
ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat tersisa dan hanya kamu yang tinggal 
di tengah-tengah negeri itu... Tetapi TUHAN alam semesta, akan ditinggikan dalam 
keadilan, dan Allah Yang Maha Suci akan menyatakan kesucian-Nya dalam perbenaran-
Nya. Lalu domba akan meragut rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan 
pendatang akan makan di reruntuhan gedung orang kaya.
• Mengakui Anugerah Baik Allah kepada kita
Ayub 12:7-10 Tetapi tanyalah kepada haiwan-haiwan, nescaya mereka akan mengajar 
engkau; kepada burung-burung di udara, nescaya akan mereka memberitahu engkau. 
Atau, berkata-katalah dengan bumi, nescaya ia akan mengajar engkau, dan ikan-ikan di 
laut pun akan mengisytiharkan kepadamu. Siapakah antara semua itu yang tidak tahu 
bahawa tangan TUHAN yang melakukan hal ini? Dalam tangan-Nyalah nyawa semua 
yang hidup dan nafas seluruh umat manusia.

Fikirkan: Seperti Florence Nightingale, dapatkah anda 
mengikut kehendak Allah walaupun orang kesayangan anda 
menentangnya?
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 Satu tahun selepas Florence Nightingale menjawat jawatan penyelia di 
Institute for the Care of SIck Gentlewomen, dia berhenti. Peperangan sedang 
berlangsung – Perang Krimea – dan dia tidak akan menetap di London sementara ramai 
askar memerlukan pertolongan. Dia tidak hanya bercakap tentang keganasan itu atau 
mendengar orang lain bercakap tentang perkara ini; dia akan melakukan sesuatu
bukan sekadar kata-kata untuk merawat mereka. 
Semasa Florence tiba, dia terperanjat dalam kesedihan akan keadaan askar-askar itu. 
Tidak ada kecukupan perubatan, tiada orang peduli tentang kebersihan, dan pasukan 
perubatan keletihan dan tidak mampu menolong yang tercedera. Tempat terlalu sesak 
dan sering kali penyakit tersebar daripada seorang kepada seorang yang lain. Askar-
askar mati dalam ratusan.
Tapi adakah Florence menyerah apabila melihat kacau bilau itu?
Tentu tidak!
Ayat untuk direnungkan: Ulangan 31:6 Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu. Jangan 
takut dan jangan gementar dengan mereka, kerana TUHAN, Allahmu, menyertai kamu. 
Dia tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu.

Ke dalam Pertempuran

              Hari 18 (24 Ogos 2018, Jumaat)
                               Pembacaan Alkitab:        Kisah Para Rasul 1-5        Yeremia 33-37

Berdoa untuk Rakyat Negeri Pahang & Johor
• Kumpulan orang Minoriti: Jakun, Orang Seletar & Orang Kuala Tribes
Ayub 12:21-22 Dia mencurahkan penghinaan atas para bangsawan dan melonggarkan 
ikat pinggang orang kuat. Dia menyingkap rahsia kegelapan dan membawa bayang-
bayang maut kepada cahaya.
(Jakun, Orang Seletar & Orang Kuala Tribes: Suku orang asli di Johor. Mereka menderita 
kemiskinan tegar akibat daripada pengagihan pembangunan masyarakat yang tidak 
seimbang.)
• Orang yang tertindas dan terpinggir akan Menemui Allah
Lukas 6:20-21 ...“Diberkatilah kamu yang miskin, kerana kamulah yang empunya kerajaan 
Allah. Diberkatilah kamu yang lapar sekarang, kerana kamu akan dipuaskan. Diberkatilah 
kamu yang menangis sekarang, kerana kamu akan bersuka ria.

Fikirkan: Florence Nightingale mempunyai keberanian malah 
berhadapan  dengan apa yang kelihatan seperti situasi yang mustahil. 
Ayat renungan kita memberitahu kita bahawa kita tidak harus berasa 
takut kerana Allah tidak akan meninggalkan kita.
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 Kelmarin kita belajar mengenai tekad Florence untuk membaiki keadaan yang 
teruk hospital di Scutari. Askar-askar sedang mati kerana luka mereka tetapi mereka 
tidak ditempatkan di keadaan yang selesa dan bersih.
Perkara pertama yang dilakukan oleh adalah memastikan semua orang mempraktikkan 
kebersihan yang betul dan mencuci tangan mereka. Jika semua orang melakukan itu, 
penyakit tidak akan merebak dengan mudahnya. Dia memberi arahan agar seluruh 
bangunan dicuci dan dibersihkan dengan lengkapnya. Dia mewujudkan satu sistem dobi 
agar semua orang akan ada pakaian yang bersih. Malah dia juga adakan sebuah ‘dapur 
orang sakit’ di mana makanan disediakan khas untuk orang yang perlu pemakanan yang 
khusus. Selepas dia melakukan yang asas,  dia membina sebuah bilik darjah dan sebuah 
perpustakaan di dalam bangunan itu untuk orang yang dalam kebosanan dan mahu 
berbuat sesuatu!
Pada penghujung satu tahun setengah dia berada di situ, dia mengurangkan kadar 
kematian sebanyak dua per tiga iaitu kira-kira 66 peratus. Dalam perkataan lain, Florence 
Nightingale menyelamatkan ramai, ramai orang semasa Perang Krimea. Dan tentu sekali 
askar-askar yang dia telah tolong berasa sangat bersyukur.
Lagipun, mereka terhutang nyawa mereka kepada dia. 
Ayat untuk direnungkan: Ibrani 10:36 Kamu perlu tabah menderita. Dengan demikian, 
setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu dapat menerima janji itu.

Apa yang Berlaku di sana?

             Hari 19 (25 Ogos 2018, Sabtu)
                     Pembacaan Alkitab:        Kisah Para Rasul       6-10 Yeremia 38-42

Berdoa untuk Keluarga di Negeri Pahang dan Johor
• Keluarga orang percaya untuk melayani Allah bersama-sama
Yosua 24:14-15 Oleh itu, takutlah kepada TUHAN dan beribadatlah kepada-Nya dalam 
ketulusan dan kesetiaan. Singkirkanlah segala tuhan berhala yang disembah nenek 
moyangmu di seberang Sungai Efrat dan juga di Mesir, dan beribadatlah kepada TUHAN. 
Jika menurutmu tidak baik beribadat kepada TUHAN, pilihlah hari ini kepada 
siapa kamu akan beribadat: Apakah kepada tuhan-tuhan yang disembah nenek
moyangmu di seberang Sungai Efrat atau kepada tuhan-tuhan bani Amori yang negeri 
mereka sekarang kamu huni? Tetapi kami, iaitu aku dan keluargaku, akan beribadat 
kepada TUHAN!”
• Penyelamatan Pasangan yang Belum Percaya
1 Petrus 3:1-2 Demikian juga kamu, isteri, berserahlah kepada suamimu. Dengan
demikian, suami yang tidak percaya kepada firman Allah dapat ditarik untuk percaya
tanpa sepatah kata, hanya dengan kelakuan isterinya ketika mereka melihat betapa
murni dan salihnya hidupmu.

Fikirkan: Florence Nightingale mengikut kehendak Allah dan dengan 
berbuat sedemikian, dia menyelamatkan ribuan orang. Apakah yang anda 
fikirkan Allah akan lakukan dengan hidup anda? Adakah anda bersedia 
untuk menerima kehendak-Nya?
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 Kelmarin kita belajar bagaimana Florence Nightingale menolong askar-askar di 
Scutari. Salah satu perkara yang dipuji oleh askar-askar yang masih hidup ialah bagaimana 
dia tekun bekerja sepanjang hari dan kadang-kadang sepanjang malam. Florence akan 
datang pada waktu malam, memegang sebuah pelita untuk memberi terang kepada 
jalannya. Dia berhenti di setiap katil, memastikan setiap askar rasa selesa pada malam 
itu. Jika mereka tidak selesa, dia akan lakukan yang terbaik untuk menolong mereka. 
Oleh sebab ini, ramai memanggil dia “Wanita yang Pegang Pelita”. Yang lain suka 
memanggil dia “Malaikat Krimea”

Namun, semasa bekerja di hospital, Florence  terkena satu penyakit yang disebut 
demam Kirmea. Dia hanya berumur 38 tahun tetapi dia terpaksa terbaring di katil 
selama-lamanya.

Terbaringdi katil?! Dia akan menghabiskan seumur hidupnya tanpa melakukan apa-apa?
Tentu tidak! Dia akan menulis.

Florence menulis banyak buku dan surat untuk memberi inspirasi kepada juru rawat dan 
orang lain di seluruh dunia. Malah dengan wang yang dia ada, dia tidak simpan untuk 
dirinya. Sebaliknya, dia memberi kepada orang lain; hospital dan kebajikan.

Pada 13 Ogos 1910, Florence Nightingale meninggal dunia pada umur 90 tahun.
Tetapi dia tidak akan dilupai.

Dia akan sentiasa diingati untuk bagaimana tangannya melakukan kehendak Tuhan.

“Wanita yang Pegang Pelita” telah memberikan kesannya dalam dunia ini.

Ayat untuk direnungkan: Amsal 11:25 Jiwa yang suka beramal jariah akan diberi
kelimpahan, orang yang memberikan air kepada orang, dia sendiri akan diberi minum.

Tangan yang Melakukan

                Hari 20 (20 Ogos 2018, Ahad)

                   Pembacaan Alkitab:       Kisah Para Rasul 11-15        Yeremia 43-47
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Berdoa untuk Gereja di Negeri Pahang & Johor
• Diurapi dengan Roh Allah
Yesaya 61:1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, kerana TUHAN telah mengurapi aku untuk 
membawa khabar baik kepada orang yang tertindas. Dia mengutus aku untuk membalut 
hati yang hancur, untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan dan 
kelepasan bagi para tahanan.

• Memberi daya kuasa dengan Autoriti Syurgawi
Markus 16:17-18 Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya: Dengan 
nama-Ku mereka akan menghalau roh-roh iblis, dan mereka akan bertutur dalam 
bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular tanpa mudarat. Kiranya mereka 
terminum racun, mereka tetap selamat. Mereka akan meletakkan tangan pada orang 
sakit dan orang itu akan sembuh.

Fikirkan: Kadang-kadang Allah bekerja melalui kita untuk menolong 
dunia. Dia sentiasa menepati janji-Nya yang memberkati kita, - jadi – 
walaupun dalam masa-masa kesusahan – ingatlah bahawa Allah tidak 
akan membiarkan anda.



Menyeludup Alkitab 
dengan Cara Allah

                     Hari 21 (27 Ogos 2018, Isnin)

                       Pembacaan Alkitab:        Kisah Para Rasul 16-20 Yeremia 48-52

 Andrew van der Bijl mendekati sebuah sempadan Roma, rasa cemasnya
bertambah semakin dia menghampiri sempadan itu. Ini merupakan kali pertama 
dalam banyak perjalanannya  ke negara-negara di belakang “Tabir Besi”. Negara-
negara di belakang “Tabir Besi” mempunyai undang-undang yang berbeza, dan 
undang-undang mereka menyatakan bahawa mana-mana bahan cetakan di luar 
sempadan itu akan dirampas. Dan Andrew yang berada di situ dengan sebuah kereta
yang penuh dengan Alkitab dan risalah yang “dilarang”. 

Bagaimanakah anda menyeludup sesuatu barang ke dalam sesebuah negara? Anda 
mungkin akan menyembunyikannya di bahagian-bahagian dan sudut-sudut yang 
rahsia, bukan?

Akan tetapi, semasa Andrew bersiap sedia untuk saat ini, dia dengan sengajanya 
meletakkan semua Alkitab secara terbuka. Sesiapa yang mengambil peduli untuk 
melihat akan menemuinya. Setelah menyusun semua Alkitab, dia berdoa, meminta
Allah untuk ‘membutakan mata yang melihat’. 

Kebanyakan anda akan bertanya kenapa Andrew tidak menyembunyikan semua 
Alkitab itu. Dia percaya Allah akan menyembunyikannya untuk dia. Andrew sedar 
bahawa jika Allah mengehendaki askar itu jumpa Alkitab, mereka akan tetap jumpa 
Alkitab walaupun Andrew menyembunyikannya.

Semasa Andrew sampai di sempadan itu, askar-askar meminta dia untuk keluar 
daripada kereta. Sementara seorang askar melihat seluruh kereta, Andrew mula 
bercakap dengan seorang  askar lagi tentang cuaca. Askar yang pertama itu lebih 
berminat untuk mencuri-curi dengar perbualan lebih daripada tugasnya. Dia tidak 
berapa nampak apa yang dia sedang lakukan. Selepas beberapa waktu, askar-askar 
mengizinkan Andrew melepasi sempadan  dalam keretanya yang penuh dengan 
Alkitab yang kelihatan secara terbuka.

Ayat untuk direnungkan: 1 Tawarikh 16:11 Carilah hadirat TUHAN dan kekuatan-Nya, 
carilah hadirat-Nya selalu
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Berdoa untuk Penguasa & Pemerintah Negeri Sembilan & Melaka
• Pemimpin yang Jujur dan Berkebolehan
Keluaran 18:21 Selain itu, carilah dalam kalangan seluruh umat itu beberapa orang 
yang berkebolehan lagi takut kepada Allah, orang yang boleh dipercayai dan amanah 
iaitu tidak dapat disuap. Lantiklah mereka untuk menjadi pemimpin bagi seribu orang, 
pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang, dan pemimpin sepuluh orang.

• Pengurus yang Baik dalam Mengendalikan Semua Sumber
Amsal 27:23-27 Ketahuilah dengan baik keadaan haiwanmu dan perhatikanlah kawanan 
ternakmu, kerana harta benda tidaklah kekal, begitu juga mahkota tidak tetap turun-
temurun. Ketika rumput lama menghilang, rumput muda terlihat, dan tumbuh-
tumbuhan gunung dikumpulkan, maka domba-domba akan menyediakan pakaian 
bagimu dan kambing-kambing jantan akan menyediakan wang pembeli ladang. Akan
cukup susu kambing untuk rezekimu, rezeki keluargamu, dan penghidupan para 
pelayan perempuanmu.

Fikirkan: Andrew percaya pada Allah – dia letakkan 
keselamatannya di tangan Allah. Kadang-kadang kita harus 
belajar untuk berfokus pada Allah dan PERCAYA pada Dia.
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 Andrew dilahirkan pada 11 Mei 1928 dalam sebuah keluarga yang agak 
miskin.  Untuk masa yang singkat, dia pernah menjadi seorang askar tetapi dia 
terluka dalam pertempuran. Semasa dia berada di hospital, dia belajar mengenai 
Yesus Kristus dan menghabiskan masa dengna tekunnya membaca Alkitab. 
Semasa dia keluar dari hospital, dia mula menolong orang di negara di mana Alkitab 
dilarang.

Dia bermula dengan negara-negara di belakang “Tabir Besi”. Pada tahun 1955 dia
 mulakan perjalanannya yang pertama, dan pada 1957 dia mula menyeludup 
Alkitab.  Banyak mukjizat terjadi semasa dia berada di Poland. Ada suatu ketika 
semasa dia memandu ke sebuah pekan yang lain bila seorang lelaki bertanya sama 
ada dia boleh memeriksa kereta Andrew. Lelaki itu seorang mekanik, dan seorang 
Kristian, jadi dia mahu menolong Andrew dalam apa pun cara yang dia dapat.
Andrew bersetuju dan lelaki itu mula bekerja.

Andrew memberitahu lelaki itu bahawa keretanya tidak rosak. Malah, dia telah 
memandu ke seluruh Poland dengan kereta itu. Bagaimanakah ia boleh rosak?
Lelaki itu memberitahu Andrew bahawa ia semestinya satu mukjizat. Kemudian, 
lelaki itu membaiki kereta Andrew dengan baiknya.

Ayat untuk direnungkan: Lukas 18:27 Yesus menjawab, “ Apa yang mustahil bagi 
manusia itu tidak mustahil bagi Allah.”

Kereta Mukjizat

          Hari 22 (28 Ogos 2018, Selasa)                                          

                         Pembacaan Alkitab:       Kisah Para Rasul 21-25  Yesaya 1-5
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Berdoa untuk Negeri Sembilan dan Melaka
• Bersyukur kepada Allah atas apa yang Dia telah Ciptakan
Ulangan 8: 7, 9-10 TUHAN, Allahmu, sedang menghantar kamu ke negeri yang baik, 
iaitu negeri yang dengan aliran sungai, mata air, dan sumber air yang dalam, yang 
memancar di lembah-lembah serta  di gunung-gunung; ... Di negeri itu kamu akan 
makan roti tanpa harus berjimat, dan kamu tidak akan kekurangan  sesuatu pun. 
Batu-batan di negeri itu juga mengandungi besi, dan daripada  pergunungannya  
kamu dapat menggali tembaga. Kamu akan makan sampai kenyang dan kamu akan
memuji TUHAN, Allahmu, atas negeri yang baik yang dikurniakan-Nya kepadamu.

• Rencana Penebusan Allah Digenapi
Roma 8:19-21 Seluruh ciptaan menanti-nantikan saatnya Allah menyerlahkan anak-
anak-Nya. Kerana seluruh ciptaan telah ditundukkan dalam kebuntuan, bukan dengan 
pilihannya sendiri, tetapi dengan kehendak Dia yang telah menundukkannya, dengan 
harapan bahawa ciptaan itu sendiri akan dibebaskan daripada belenggu kemusnahan 
dan dibawa ke dalam kebebasan penuh kemuliaan anak-anak Allah.

Fikirkan: Allah melakukan perkara luar biasa. Bolehkah anda 
renungkan satu peristiwa dalam hidupmu yang dikatakan sebuah 
mukjizat? Jika anda tidak dapat, bacalah Alkitab – Perjanjian Baru 
mengandungi banyak contoh mukjizat.
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 Semestinya Andrew tidak sentiasa memikirkan pekerjaannya. Dia berkahwin
dengan seorang wanita yang bernama Corrie. Dia seorang juru rawat dan dia 
memutuskan bahawa Allah telah memanggilnya untuk menolong  orang pelarian 
yang telah larikan diri dari “Tabir Besi”.  

Salah seorang pelarian memberitahu Andrew dan Corrie bahawa dia pernah menjadi
seorang guru di belakang “Tabir Besi”. Dia mengatakan bahawa kerajaan sedang 
mengajar kanak-kanak bahawa kerajaanlah Allah.  Guru itu tidak setuju dengan cara  
mengubah agama sebegitu, jadi dia membuat keputusan untuk tidak mengajar kanak-
kanak tentang bagaimana ‘kerajaan itu Allah’. Pegawai-pegawai kerajaan sentiasa
mengugut dia dan akhirnya dia berhenti mengajar dan melarikan diri. Beginilah cara
dia berada di kem orang pelarian.

Oleh sebab kisah wanita ini, Andrew dalam masa yang singkat sedar bahawa bukan 
sahaja gereja-gereja di belakang “Tabir Besi”memerlukan Alkitab – mereka juga 
memerlukan dorongan. Jadi dia jalan lagi dan membawa kedua-dua Alkitab dan 
sokongan kepada orang yang lapar akan Allah.

Semasa Andrew jalan, biasanya dia berhadapan dengan bahaya. “Polis rahsia”akan 
menghadiri gereja,menyamar sebagai orang awam dan akan mendengar dengan 
telitinya apa yang dia bicarakan. Jika dia berbicara sesuatu yang menentang kera-
jaan, maka kerajaan akan dimaklumkan dengan segeranya. Malah orang yang Andrew 
hubungi juga berada dalam bahaya. Ada satu ketika Andrew bertemu dengan seorang  
Profesor B tertentu  yang menolong dia dalam terjemahan dan memastikan bahawa 
dia ada tempat menginap yang sesuai dan makanan yang mencukupi untuk dimakan.  
Andrew menikmati masanya di situ dan menjadi kawan baik dengan Profesor itu. 
Tetapi, selepas Andrew beredar, dia menerima satu mesej daripada Profesor B. Surat itu 
mengatakan dia telah dipecat daripada  pekerjaannya – kehidupannya telah musnah.

Ayat untuk direnungkan: Yohanes 16:33 Segala ini Kukatakan kepadamu supaya kamu 
beroleh sejahtera di dalam Aku. Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan; 
tetapi tegapkanlah hatimu, kerana Aku telah menewaskan dunia.”

Melalui Ujian dan Penderitaan

                 Hari 23 (29 Ogos 2018, Rabu)

                    Pembacaan Alkitab:          Kisah Para Rasul 26-28 Yesaya 6-12
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Berdoa untuk Rakyat Negeri Sembilan & Melaka
• Kumpulan Orang Minoriti: Temuan
Mazmur 33:12-15  Diberkatilah bangsa yang Allah mereka ialah TUHAN, mereka yang 
telah dipilih sebagai milik-Nya. TUHAN memandang dari syurga Dia melihat semua anak 
manusia; dari tempat bersemayam-Nya Dia memandang semua penghuni bumi- Dia 
membentuk hati setiap orang, Dia mempertimbangkan seluruh perbuatan mereka.
(Temuan: Suku orang asli utama di Negeri Sembilan dan Melaka. Berdoa agar mereka 
mengatasi cabaran-cabaran ekonomi dan sosial mereka.)

 • Kesatuan Antara Kaum
Efesus 2:14,17 Kerana Dia sendiri adalah perdamaian kita, Dia menyatukan kedua-
dua pihak dan meruntuhkan dinding pemisah, iaitu perseteruan... Dan Dia datang dan 
mengkhabarkan perdamaian kepada kamu yang jauh dan kepada yang dekat.

Fikirkan: Setiap orang Kristian melalui kesusahan. Tetapi 
ayat renungan ini, Yesus berkata bahawa Dia telah mengatasi 
pertempuran ini. Allah akan menolong anda untuk melalui 
pergelutan anda.

39



 Sungguh pun ada banyak bahaya, Andrew terus-menerus menemui lebih 
banyak mukjizat. Ada satu ketika keretanya rosak.  Enjinnya tidak berjalan dan tidak dapat 
dihidupkan. Andrew dengan cepatnya memanggil sebuah trak tarik kereta dan dalam 
masa dua puluh minit, pengurus bengkel servis itu memeriksa keretanya. Ia jelas bahawa
enjin kereta itu tidak lagi berfungsi dan mereka perlu menggantikannya. Jumlah kos 
untuk enjin dan caj servis adalah 500 mark. Andrew setuju untuk membaiki keretanya 
dan mengatakan bahawa dia akan berada di stesen kereta api untuk menukarkan lebih 
lagi wang kepada mata wang tempatan itu.
Dalam perjalanan ke stesen kereta api, Andrew perasan bahawa dia tidak ada 500 mark 
dengannya. Walaupun dia menukar semua wangnya kepada mark, dia hanya dapat 470 
mark, 50 lagi mark diperlukan untuk membaiki keretanya dan membeli petrol untuk 
perjalanannya balik ke rumah.
Andrew memberitahu dirinya bahawa Allah akan sentiasa menyediakan tetapi semasa 
dia kembali ke bengkel servis itu, tidak ada apa-apa yang berlaku. Pekerja-pekerja mula 
menyimpan balik peralatan mereka dan Allah belum lagi melakukan apa-apa. Andrew 
mula hilang pengharapan. Apa kata jika Allah tidak menolong dia? Di manakah dia akan 
mencari 50 mark itu?
Pada ketika itu juga, kawan-kawan Andrew masuk tergesa-gesa ke dalam bengkel itu. 
Dengan gembiranya mereka pergi ke Andrew dan mengatakan bahawa seorang wanita 
di luar sana telah memberi mereka wang tanpa apa-apa sebab. Dia kata bahawa Allah 
telah memberitahu dia untuk memberikannya kepada mereka.
Andrew mengamati wang itu – 50 mark, jumlah yang tepat yang dia perlukan.
Ayat untuk direnungkan: Daniel 6:23 Maka raja menjadi sangat gembira dan memberikan 
perintah supaya Daniel ditarik keluar dari gua itu. Lalu Daniel ditarik keluar dari gua, dan 
sesuatu luka pun tidak didapati padanya, kerana dia beriman kepada Allahnya.

Mukjizat 50 Mark

                   Hari 24 (30 Ogos 2018, Khamis)
                                           Pembacaan Alkitab:        Roma 1-5        Yesaya 13-17

Berdoa untuk Keluarga di Negeri Sembilan & Melaka
• Kepimpinan & Bimbingan Kebapaan
Efesus 6:4 Kamu, bapa, janganlah sakitkan hati anak-anak; tetapi peliharalah mereka 
dalam didikan dan nasihat Tuhan.
• Bersyukur Atas Warisan daripada Allah
Mazmur 127:3-5 Ketahuilah, anak-anak ialah warisan daripada TUHAN, hasil daripada 
rahim adalah suatu ganjaran. Seperti anak-anak panah di tangan perwira demikianlah 
anak-anak daripada usia muda seseorang. Diberkatilah orang yang banyak mempunyai 
anak-anak panah demikian. Mereka tidak akan malu tetapi akan berbicara dengan
musuh mereka di pintu pagar.

Fikirkan: Seperti mana Allah memelihara Andrew dan (dalam ayat 
renungan) Daniel, Allah sentiasa memerhatikan kita. Setiap orang takut 
akan sesuatu; ada yang takut akan labah-labah atau lipas atau gelap. 
Lain kali bila anda rasa takut, ingatlah – Allah sentiasa bersama anda.
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 Setelah beberapa waktu, Andrew mengasas Open Doors International. 
Pelayanan ini menolong orang dari seluruh dunia untuk mendapatkan Alkitab. Malah 
kerjanya untuk menyeludup Alkitab ke dalam negara-negara telah “memberi dia satu 
gelaran: ‘Penyeludup Allah’.
Pada permulaannya Andrew membei Alkitab secara diri sendiri. Kemudian isterinya 
mengikut dia dalam pelayanannya. Dia bertemu dengan ramai kawan semasa ini dan 
memberi inspirasi kepada yang lain untuk melakukan yang sama. Satu pelayanan yang 
menyeluruh diasaskan kerana tekad seorang lelaki untuk mengubah dunia.
Keghairahan Andrew untuk kerjanya sangat mendalam, semua orang di sekitarnya dapat
rasakan itu. Hakikatnya, orang di sekitarnya mendapat keghairahan ini dan api ini 
membakar dalam mereka sekarang.  Mereka mahu menyertai dan menolong. Apabila 
anda melakukan sesuatu dengan keghairahan, orang lain akan melihat anda dan berkata, 
“Lihatlah orang ini! Dia rasa sukacita dan ghairah tentang kerjanya. Jika saya lakukannya, 
mungkin saya akan rasa sukacita seperti dia!”
Keghairahan tidak mati selepas orang itu tidak ada lagi. Ia diserahkan kepada orang lain, 
mengalir sepanjang generasi lepas generasi. Ia tidak akan dilupai. Dan adakah anda tahu 
keghairahan manakah yang membakar paling terang?
Keghairahan untuk Allah.
Ayat untuk direnungkan: Kisah Para Rasul 2:42 Mereka berpegang teguh pada pengajaran 
para rasul, dan kepada persaudaraan, pembahagian roti dan doa.

Berdoa untuk Gereja di Negeri Sembilan & Melaka
• Mencari Tuhan dan Kekuatan-Nya
1 Tawarikh 16:8-13 Ucaplah syukur kepada TUHAN, serulah nama-Nya, masyhurkanlah 
perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa! Bernyanyilah bagi-Nya, lantunkanlah puji-
pujian bagi-Nya, ceritakanlah segala perbuatan-Nya yang ajaib! Bermegahlah dalam 
nama-Nya yang suci, biarlah kalangan yang mencari hadirat TUHAN bersuka hati. Carilah 
hadirat TUHAN dan kekuatan-Nya, carilah hadirat-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-
perbuatan ajaib yang dilakukan-Nya segala mukjizat-Nya, dan hukuman yang difirmankan-
Nya, wahai keturunan Israel, hamba-Nya, wahai bani Yakub, segala orang pilihan-Nya.s!
• Masyarakat yang Berdoa yang memberi dukungan kepada Hamba-hamba 
dan Pelayanan Allah.
Efesus 6:18-20 Sambil itu, pohonlah sentiasa dengan segala doa dan rayuan dalam Roh, 
serta berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang yang 
salih. Berdoalah juga untukku, supaya aku dikurnia daya pengucapan dan aku membuka 
mulut dengan berani untuk memberitahu rahsia Injil, sedangkan aku adalah utusan yang
terpenjara, supaya dengannya aku dapat bertutur dengan berani, sebagaimana 
sepatutnya aku bertutur.

Fikirkan: Anda ada suatu keghairahan? Anda mungkin ada keghairahan 
untuk salah satu hobi atau mata pelajaran kegemaran anda. Hari ini, berdoalah 
agar Allah akan memberi anda keghairahan untuk melayani Dia agar semua 
yang ada di sekitar anda juga akan mahu melayani Allah kita yang luar biasa.

Keghairahan yang Meminta

                   Hari 25  (31 Ogos 2018, Jumaat)
                                           Pembacaan Alkitab:        Roma 6-10        Yesaya 18-22



 Apakah yang anda suka lakukan pada masa lapang anda? Adakah anda suka 
membaca, menari, bermain piano, atau membina LEGO? Pernahkah anda fikirkan 
bahawa satu hari nanti anda dapat menggunakan apa yang anda gemar lakukan dalam 
masa lapang anda untuk memuliakan Allah?  Clive Staples (C.S.) Lewis (dia tetap mahu 
dipanggil Jack) suka menciptakan cerita. Semasa dia seorang yang muda, ibunya, di mana dia 
rasa takut sekiranya anaknya jatuh sakit, sering kali tidak mengizinkan dia keluar dari rumah. 
Dia rasa sangat bosan sehingga dia mula mencipta cerita untuk dirinya. Dia akan  mencipta 
dunia imaginasi yang indah dengan pelbagai jenis watak yang menarik dalam mindanya 
dan membincangkannya dengan panjang lebar dengan abangnya. Mereka akan berpura-
pura hidup dalam dunia imaginasi ini dan memiliki banyak pengembaraan di dalamnya.

Kedua-dua anak lelaki ini terdengar sebuah cerita rakyat yang mengatakan bahawa 
“sebuah lancang emas terdapat di hujung setiap pelangi”. Pada satu hari, Jack nampak 
sebuah pelangi yang berakhir di depan taman mereka. Dia memujuk abangnya untuk 
menggali untuk lancang emas yang diceritakan itu.  Mereka berakhir dengan menggali 
sebuah lubang yang besar tetapi tidak menemukan emas. Bila bapa mereka sampai rumah 
pada malam itu, dia jalan terus ke dalam lubang itu. Dia sangat marah terhadap kedua-
dua anak lelakinya kerana dia fikir mereka dengan sengajanya mahu memerangkap 
dia. Walaupun bapanya yang marah pada masa itu tidak sedar – imaginasi yang sama
yang telah memberi Jack masalah akan satu hari nanti menjadi sebuah alat yang indah 
untuk memberitahu orang lain tentang  kasih dan penyelamatan Allah.

Ayat untuk direnungkan: 1 Korintus 12:4-6  Terdapat berbagai-bagai-bagai kurnia, tetapi
semuanya berpunca daripada satu Roh. Ada berbagai-bagai-bagai pelayanan, tetapi hanya 
satu Tuhan. Ada berbagai-bagai-bagai kerja, tetapi Allah yang esa mengerjakan semuanya.

C.S. Lewis (1898-1963)

            Hari 26 (1 September 2018, Sabtu)
                               Pembacaan Alkitab:      Romans 11-16         Yesaya 23-26
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Berdoa untuk Penguasa & Pemerintah Negeri Selangor dan 
Wilayah Persekutuan
• Lidah yang Membangunkan Negara
Mazmur 37:30-31 Mulut orang yang benar menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya 
bercakap tentang keadilan. Hukum Allahnya bertapak dalam hatinya; kakinya tidak 
akan tergelincir.

• Larikan daripada Kerakusan dan Berpuaslah dalam Segala Sesuatu
1 Timotius 6:6-9 Kesalihan yang disertai dengan rasa puas membawa keuntungan besar. 
Kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan pasti sekali kita tidak membawa apa-
apa apabila kita meninggalkannya. Oleh itu, jika kita ada pakaian dan makanan, kita harus 
berasa puas. Orang yang mahu kaya tergoda dan terperangkap oleh pelbagai keinginan yang 
sia-sia dan berbahaya, yang menjerumuskannya ke dalam kerosakan dan kemusnahan.

Fikirkan: Adakah sesuatu cara di mana anda dapat menggunakan 
hobi-hobi anda untuk memuliakan Allah dan memberitahu orang 
lain tentang Yesus? Jika anda belum pasti lagi – berdoalah tentang 
perkara ini. Anda mungkin dikejutkan. Allah dapat mengubah hobi 
anda ke sesuatu yang indah. 
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 Semasa dia dewasa, C.S. Lewis menjadi seorang pensyarah di Universiti Oxford. 
Walaupun pekerjaannya membuat dia sibuk. Dia masih gemar menulis cerita. Jack tidak 
melupakan dunia yang indah yang dia ciptakan semasa zaman kanak-kanaknya, dan dia 
memutuskan untuk menganyamnya menjadi sebuah cerita untuk kanak-kanak.
Jadi dia menulis sebuah buku – The Lion, the Witch, and the Wardrobe – sebuah sastera 
klasik kanak-kanak, telah dijual melebihi 100 juta naskhah dalam 47 bahasa. Ini bermakna 
orang di seluruh pelosok dunia membaca Injil!
Ingat Andrew van der Bijl dan bagaimana dia menyeludup alkitab ke dalam tempat yang
tidak mengizinkan Alkitab? C.S. Lewis juga melakukan hal yang sama. Tetapi, C.S. Lewis 
bukanlah seorang misionari jenis itu; dia tidak berjalan ke seluruh dunia untuk berkongsi
Firman Allah dengan setiap orang. Sebaliknya, dia duduk di rumahnya dan melakukan apa
yang dia paling gemari. Dia menulis cerita pengembaraan fantasi dan ‘menyeludupkan’ 
injil ke dalam ceritanya. Kemudian dia duduk dan melihat ceritanya menjelajah ke seluruh
dunia, melintasi halangan bahasa ke dalam tempat-tempat di mana dia tidak dapat pergi.
Dan ketika cerita ini dibuat sebagai sebuah tayangan gambar ... Injil masuk ke dalam banyak
keluarga yang tidak pernah mendengar tentang Yesus.
Ayat untuk direnungkan: Mazmur 96:3 Isytiharkan kemuliaan-Nya dalam kalangan bangsa, 
mukjizat-Nya di antara semua umat-Nya

Berdoa untuk Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuant
• Menunjukkan Budi Baik dan Layanan yang Ramah kepada Warga Asing
Imamat 19:33-34 Jika seorang warga asing tinggal dalam kalangan kamu di negerimu, 
jangan kamu tindas dia. Sebaliknya, hendaklah kamu menganggap pendatang yang 
tinggal dalam kalangan kamu itu sebagai warga asal sepertimu. Kasihilah dia seperti 
dirimu, kerana kamu pun dahulu pendatang di tanah Mesir. Akulah TUHAN, Allahmu.

• Mengisytiharkan Janji-janji Berkat Allah ke atas Negeri
Yesaya 55:10-11 Seperti hujan dan salji turun dari langit dan tidak kembali ke sana 
melainkan membasahi bumi, membuatnya berbuah dan bertunas, memberikan benih
kepada orang yang menabur dan makanan kepada orang yang mahu makan, 
demikianlah firman yang Kusampaikan: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan 
sia-sia melainkan akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan berhasil dalam 
apa yang Kusuruh kepadanya.

Fikirkan: Allah mahu kita berkongsi Berita Baik dengan setiap 
orang. Bolehkah anda memikirkan tiga orang kawan di mana anda dapat 
kongsikan Injil? Anda mungkin boleh menjemput mereka ke gereja anda, 
atau memberitahu mereka tentang Yesus. Siapa tahu? Mungkin satu hari 
kelak anda akan menjadi sorang misionari jenis itu.
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Bukan Misionari Jenis Itu

                   Hari 27 (2 September 2018, Ahad)
                                           Pembacaan Alkitab:        1 Korintus 1-5        Yesaya 27-31



 Sekarang anda mungkin memikirkan buku misteri ini mengenai apa. Maksud 
saya, siapakah yang tidak mahu tahu tentang sebuah buku yang menyebarkan Firman 
Allah kepada orang di seluruh pelosok dunia?

Ia bermula semasa C.S. Lewis seorang kanak-kanak. Dia mempunyai sebuah gambaran 
satu makhluk separa manusia dan separa kambing dalam fikirannya. Bukan mana-
mana jenis makhluk separa manusia dan separa kambing , tetapi satu makhluk yang 
mempunyai sekaki payung dan bungkusan-bungkusan di dalam hutan yang bersalji. 
Dan dia memutuskan untuk menulis sebuah cerita mengenainya.

The Lion, the Withc and the Wardrobe ialah satu cerita mengenai empat orang kanak-
kanak yang pergi ke sebuah dunia yang lain – Narnia, di mana pokok-pokok berjalan, 
binatang-binatang bercakap, dan makhluk mitos hidup. Malangnya, satu bomoh 
yang jahat mempunyai kuasa ke atas dunia yang indah ini. Untuk menyelamatkan 
kanak-kanak ini daripada kemurkaan bomoh ini, Aslan, Raja Narnia yang sebenarnya, 
mengorbankan Diri dan mengizinkan bomoh itu membunuh Dia. Tetapi Dia bangkit 
daripada kematian dan menang atas pertempuran ini.

Cuba teka bagaimana cerita ini hampir sama dengan Alkitab! (petunjuk: lihat ayat
untuk direnungkan) Di sini ialah jawapannya: Aslan ialah ibarat Yesus. Yesus mati di 
kayu salib untuk menyelamatkan kita daripada setan – tetapi Yesus bangkit daripada 
kematian. Kita hanya perlu percaya pada Dia dan kita diselamatkan!

Ayat untuk direnungkan: Yohanes 3:16 Allah begitu mengasihi dunia sehingga 
menganugerahkan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal.
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Singa, Ahli Sihir dan Almari

                   Hari 28  (3 September 2018, Isnin)
                                           Pembacaan Alkitab:        1 Korintus 6-10        Yesaya 32-36



Fikirkan: Allah amat mengasihi kita sehingga Dia mengurniakan 
Anak-Nya untuk menyelamatkan kita daripada kesalahan diri kita. Kita 
hanya perlu percaya pada Yesus, dan kita diselamatkan. Hari ini. Berdoa 
untuk pengampunan untuk semua kesalahan anda. Dan ...ingat jangan 
melakukan kesalahan yang sama lagi!

Berdoa untuk Rakyat Negeri Selangor & Wilayah Persekutuan
• Kumpulan Orang Minoriti: Mah Meri
Mazmur 68:4-6 Menyanyilah untuk Allah, nyanyikan pujian untuk nama-Nya, sanjungi 
Dia yang memerintah awan – nama-Nya TUHAN- bergembiralah di hadirat-Nya. Dialah 
bapa kepada anak yatim, pelindung kepada balu, Dialah Allah di tempat bersemayam-
Nya yang suci. Allah meletakkan mereka yang sebatang kara dalam lingkungan keluarga, 
Dia melepaskan mereka yang terikat dan memberi mereka kemakmuran; tetapi orang 
yang memberontak akan menetap di tanah tandus.
(Mah Meri: Sebuah suku orang asli di Selangor. Walaupun sesetengah mereka sudah 
menaikkan taraf hidup mereka, yang lain masih terperangkap dalam kitaran kemiskinan 
dan kejahatan sosial.)

• Orang yang mempunyai Rasa Tanggungjawab Sosial
Efesus 4:28 Orang yang mencuri hendaklah berhenti mencuri dan mula bekerja, mem-
buat sesuatu yang baik dengan tangannya, supaya dapat memberi kepada orang yang 
kekurangan.
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 “[Aslan, Anak Raja  di luar Lautan]: Inilah sebabnya mengapa anda dibawa ke 
Narnia, iaitu dengan mengenal aku untuk seketika di sini, anda dapat mengenal aku lebih 
baik di sana.” Dipetik dari The Lion, the Witch, and the Wardrobe, oleh C.S. Lewsi.
Selepas menulis The Lion, the Witch, and the Wardrobe, C.S. Lewsi meneruskan menulis 
6 buah buku lagi, untuk menjadikannya: The Chronicles of Narnia (Riwayat Narnia). 
Bahagian yang paling menarik mengenai setiap cerita ialah kesemuanya penuh dengan 
pengembaraan dan kesemuanya ada cebisan-cebisan Alkitab di dalamnya.
Di sini ialah senarai yang lengkap dan bagaimana ia dihubungkaitkan dengan Alkitab:
The Magician’s Nephew – Kejadian (bagaimana kejahatan masuk ke dalam dunia yang 
sempurna yang Allah telah ciptakan).
The Lion, the Witch, and the Wardrobe – Yesus Kristus dan bagaimana Dia mati di kayu 
salib untuk kita.
The Horse and His Boy – Perjalanan daripada seorang yang belum percaya kepada 
seorang yang percaya.
Prince Caspian – Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan.
The Voyage of the Dawn Treader – Perjalanan seseorang melalui kesusahan menjadi 
seorang Kristian.
The Silver Chair – Kesan kejahatan yang berterusan. 
The Last Battle – Wahyu (bagaimana dunia akan berakhir).
Ayat untuk direnungkan: Markus 16:15 Dia berkata kepada mereka, “Pergilah ke serata
dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan.

Hubungan

              Hari 29 (4 September 2018, Selasa)
                                     Pembacaan Alkitab:         1 Korintus 11-16   Yesaya 37-40

Berdoa untuk Keluarga di Negeri Selangor & Wilayah Persekutan
• Suasana Positif dalam Perhubungan Keluarga 
Yesaya 50:4 Tuhan ALLAH telah mengurniakan lidah seorang murid kepadaku, supaya 
dengan perkataanku aku tahu bagaimana menolong orang yang letih. Dia membangunkan 
aku pagi demi pagi, Dia menjadikan aku peka untuk mendengar seperti seorang murid.
• Mendirikan Rumah/ Rumah tangga Mereka dengan Hadirat 
dan Hikmat Allah
Mazmur 127:1-2 Melainkan TUHAN mendirikan rumah, sia-sialah tenaga orang yang 
membinanya. Melainkan TUHAN menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga malam. 
Sia-sia sahaja kamu bangun awal pagi, berjaga sampai larut malam, bertungkus-lumus 
untuk mencari makanan – kerana demikianlah Dia memberikan tidur lena kepada 
orang yang dikasihi-Nya.

Fikirkan: Pernahkah anda membaca sebuah buku fiksyen Kristian? 
Jika anda pernah, cuba hubung kaitkan dengan Alkitab. Jika anda 
belum pernah, tiada masalah! Sentiasa adanya Alkitab.
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 Semasa C.S. Lewis pertama kalinya mahu menerbitkan The Lion, the Witch, 
and the Wardrobe, kawannya, J.R.R. Tolkien, dan penerbitnya memberitahu dia bahawa
buku itu sebenarnya sampah dan ia akan merosakkan reputasinya. Tetapi C.S.Lewis 
teruskan, maka ia telah diterbitkan. Pada mulanya jualan agak perlahan. Ia kelihatan 
seperti tiada orang mahu belikan The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Tetapi ada
beberapa orang membacanya dan menyukainya. Populariti  buku ini meningkat
bila berita tersebar melalui mulut bahawa buku cerita kanak-kanak ini sangat
menakjubkan. Tidak lama kemudian, ia menjadi sangat popular sehingga ia 
diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeza-beza – 47 dengan tepatnya.
C.S.Lewis kemudian berkata bahawa dia tidak pernah meniatkan Chronicles of Narnia 
menjadi cerita-cerita Kristian. Tetapi, teka apa? Semasa dia menulis, dia sedar bahawa
cebisan-cebisan Alkitab sisip ke dalam ceritanya. 
Roh Kudus berada di dalam hati dan fikiran C.S. Lewis, jadi apa saja Lewis ciptakan
akan mempunyai cetakan Yesus.
Athukah anda apa yang dihendaki oleh Yesus untuk setiap kita lakukan? Untuk 
mengisytiharkan iman kita pada Dia kepada setiap orang di dunia ini. Dan itulah yang
dilakukan oleh C.S.Lewis dengan tepatnya.
Ayat untuk direnungkan: Kolose 3:16  Biarlah sabda Krisuts menetap dalam dirimu 
dengan segala kekayaan  dan kebijaksanaannya. Ajar dan nasihati satu sama lain 
dengan mazmur, lagu pujian dan nyanyian rohani, serta nyanyikanlah lagu rohani 
dengan rasa syukur kepada Allah dalam hatimu.

Iman yang Mengisytiharkan

           Hari 30 (5 September 2018, Rabu)
                                Pembacaan Alkitab:      2 Korintus 1-5      Yesaya 41-45

Berdoa untuk Gereja di Negeri Selangor & Wilayah Persekutuan
• Takut akan Allah dan Mengenal Dia
Yesaya 33:5-6 TUHAN ditinggikan, kerana Dia bersemayam di tempat yang tinggi. Dia 
memenuhi Sion dengan keadilan dan perbenaran. Pada zamanmu akan ada keamanan, 
kelimpahan penyelamatan, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Takut kepada TUHAN, 
itulah harta Sion.
• Mencintai Firman Allah  dan Berpusatkan pada Firman Allah
2 Timotius 3:16-17 Seluruh Kitab Suci diilhamkan oleh Allah, dan berguna untuk
mengajar, menegur, membetulkan dan mendidik ke arah kebenaran. Dengan demikian, 
tiap-tiap orang yang mengabdikan diri kepada Allah akan dilengkapi sepenuhnya untuk 
melakukan segala kerja yang baik.

Fikirkan: Hari ini, senaraikan beberapa aktiviti kegemaran 
anda. Adakah apa-apa cara di mana anda dapat menggunakannya 
untuk melayani Allah?
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 George Müller (1805-1898) ialah seorang pencuri. Dia mencuri daripada kawan-
kawannya, guru-gurunya dan juga bapanya.  Bapanya mengesyaki anaknya seorang 
pencuri, jadi orang bijak ini mengira satu timbunan duit syiling dan meletakkannya di atas 
mejanya. Kemudian dia menyuruh George masuk sementara dia pergi semak 
perkara yang lain. George masuk dan tentunya  anak ini mengambil beberapa duit syiling 
daripada meja bapanya. Apabila bapanya mengira duit syilingnya, dia mendapati 
beberapa sudah hilang. Dia minta George untuk mengosongkan poket bajunya, 
kemudian poket seluarnya dan akhirnya tanggalkan kasut dan stokingnya. Bapanya
menyuruh George untuk menyerahkan syiling itu dan kemudian memukul George
dengan kerasnya.
Sekarang anda berfikir: Selepas ini dia menjadi budak yang baik, betul? Oleh sebab dia
kedapatan, dia mungkin akan bertaubat dan tidak akan mencuri lagi ... betul?
Malangnya, tidak. Lihat, dia tidak berjanji bahawa dia tidak akan mencuri lagi; dia 
berjanji pada dirinya bahawa dia tidak lagi akan kedapatan mencuri.
Ayat untuk direnungkan: Keluaran 20:15 Jangan mencuri.

Seorang Kanak-kanak yang Mencuri

Berdoa untuk Penguasa & Pemerintah Negeri Sabah
• Berespons kepada Seruan dan Keperluan Rakyat
Mazmur 82:1-4 Allah berdiri dalam perhimpunan perkasa; Dia menghakimi antara 
“hakim-hakim syurga”: “Berapa lamakah kamu akan menghakimi dengan tidak adildan 
memihak kepada orang zalim? Belalah orang miskin dan anak yatim; lakukanlah 
keadilan kepada orang yang miskin dan ditindas. Selamatkan orang yang lemah dan 
sesak; lepaskan mereka daripada tangan orang zalim.
• Kaum lelaki dan wanita yang mempunyai Pengertian dan Pengetahuan
Amsal 28:2 Ketika sebuah negeri memberontak, akan ada ramai penguasanya, tetapi 
jika adanya seorang yang berpengertian dan berpengetahuan, maka negeri itu akan
bertahan.

Fikirkan: Adakah anda fikir George seorang kanak-kanak yang baik? 
Kenapa tidak? Pernahkah anda berbohong atau mencuri sesuatu? 
Atau mencuri sesuatu dan kemudian berbohong tentang itu? Jika ya, 
berdoa agar Allah akan memberi anda kekuatan untuk berhenti dan 
tidak mencuri lagi.

           Hari 31 (6 September 2018, Khamis)
                                Pembacaan Alkitab:      2 Korintus 6-10      Yesaya 46-50



 Jadi George teruskan dengan hidupnya, menipu kawan-kawannya, pinjam wang 
dan tidak membayar balik, mencuri secara terang-terang sehingga ke kolej. Pada satu 
hari, kawannya menjemput dia ke kelompok belajar Alkitab.  George menerima jemputan 
itu memikirkan bahawa dia akan pulang dengan banyak perkara yang lucu yang dia dapat 
mentertawakan Alkitab. Tetapi semakin banyak dia dengar, semakin banyak dia berminat. 

Pada penghujung pertemuan itu, dia sangat tertakjub dengan Alkitab dan pengajarannya. 
Sejak itu George ialah seorang yang diubah. Dia berhenti menipu, dan selepas beberapa 
waktu dia membuat keputusan menjadi seorang misionari.

Selepas universiti, dia kahwin dan menetap di Bristol, di United Kingdom. Ya, dia mahu 
menjadi seorang misionari yang menjelajah ke seluruh s=dunia. Tetpai dia merasakan 
bahawa Allah menghendakinya untuk menolong orang di sebuah kota yang besar – orang 
yang sudah mengenal Allah.

Ayat untuk direnungkan: Matius 4:17 Yesus pun mula menyampaikan perkhabaran-Nya, 
“Bertaubatlah, kerana kerajaan syurga hampir tiba!”

Hidup yang Diubah

         Hari 32 (7 September 2018, Jumaat)
                             Pembacaan Alkitab:   2 Korintus 11-13      Yesaya 51-57

Berdoa untuk Negeri Sabah
• Melayani Tujuan Tuhan
Roma 1:20  Sejak dunia diciptakan, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, iaitu kuasa-Nya 
yang kekal dan keilahian-Nya, semuanya jelas ternyata serta difahami melalui segala 
ciptaan-Nya. Oleh itu, mereka tidak dapat berdalih lagi.
• Keamanan dan Kemakmuran
Ayub 8:5-7 Jika engkau mencari Allah dengan tekun dan memohon belas kasihan 
daripada Yang Maha Kuasa, jika engkau suci dan jujur, pastilah Dia akan bertindak bagimu 
dan memulihkan kediaman yang menjadi hakmu. Walaupun pada awalnya engkau hina, 
pada akhirnya engkau akan menjadi sangat mulia.

Fikirkan: George Müller berpaling daripada dosanya dengan 
jauh, jauh, jauhnya. Malah dia mula menolong orang lain untuk 
keluar daripada dosa mereka juga! Hari ini, pilih dua orang kawan 
yang belum percaya di mana anda fikir mereka sedang berdosa. 
Berdoa untuk mereka, dan cuba tolong mereka keluar daripada 
dosa mereka pada lain kali anda berjumpa dengan mereka.
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 George dan kawannya Henry Craik menjadi pastor utama sebuah gereja di 
Bristol. Tetapi, mereka melakukan lebih daripada menyampaikan Firman Allah. Mereka 
juga berjalan-jalan di sekitar kota, berdoa untuk yang sakit dan yang akan meninggal 
dunia.
Pada masa itu, penyakit kolera menyebar seperti api. Kolera menyebar melalui air 
yang tercemar dan oleh sebab sistem air  kota itu adalah buruk, ramai orang menjadi 
sangat sakit. George sentiasa sibuk dengan kerjanya, berkhutbah pada hari Ahad dan 
berdoa untuk orang yang sakit pada hari-hari yang lain pada minggu itu.
Banyak perkara buruk berlaku akibat daripada penyakit ini. Pertamanya, ramai ibu 
bapa meninggal dunia, meninggalkan anak-anak mereka serta yang tua merayau 
sendirian di jalan. Keduanya, orang yang tiada tempat tinggal, yang tiada wang tidak 
ada tempat untuk mereka pergi, jadi kerajaan membina ‘rumah kerja’.
‘Rumah kerja’ ini adalah tempat yang buruk. Ia adalah satu undang-undang di mana 
seseorang yang tidak ada tempat tinggal dan tidak ada wang harus masuk ke rumah 
kerja ini. Rumah kerja, sebagaimana anda mungkin dapat teka daripada namanya, akan 
menempatkan orang miskin itu untuk bekerja. Sebagai pertukaran, mereka dibekalkan 
makanan dan tempat tinggal. Akan tetapi, keadaan di situ sangat teruk iaitu tidak ada 
kelebihan daripada di jalan, lebih teruk daripada tiada tempat tinggal.
Pada satu hari, semasa George Müller sedang berjalan, seorang kanak-kanak 
perempuan lari kepada dia dan merayu untuk wang. Dia kelihatan seperti 
hanya berumur lima tahun dan dia sikut seorang kanak-kanak lelaki yang 
lebih muda daripada dia yang mungkin ialah adaiknya. Sebaik saja George Müller 
bertemu dengan kanak-kanak perempuan ini, dia asyik memikirkan dia. Dia 
sedar bahawa mungkin Allah bukan sahaja mengutus dia untuk menolong Gereja
 – dia harus menolong kanak-kanak. Tetapi bagaimana dia akan menolong mereka?
Ayat untuk direnungkan: Matius 18:2a, 5 Yesus memanggil seorang kanak-kanak, ...
Sesiapa yang menyambut seorang kanak-kanak seperti ini kerana nama-Ku,
menyambut-Ku,”

Rumah Kerja

            Hari 33 (8 September 2018, Sabtu)
                                     Pembacaan Alkitab:       Ibrani 1-5      Yesaya 58-62



Berdoa untuk Rakyat Sabah
• Keharmonian di tengah-tengah Kepelbagaian
Roma 12:16-18 Bersatu hatilah sesama kamu. Jangan tinggi hati, sebaliknya bergaullah
dengan golongan yang sederhana. Jangan anggap dirimu bijaksana. Jangan balas 
kejahatan dengan kejahatan. Perhatikan apa yang baik di mata semua orang. Setakat
yang mungkin, jika dalam keupayaanmu, hiduplah dalam damai dengan semua 
manusia.

• Pertemuan Ilahi dengan Allah yang Hidup
Yohanes 1:9, 12-13 Itulah cahaya benar yang menerangi setiap manusia, sedang
mendatangi dunia ... Namun demikian, Dia memberikan hak menjadi anak Allah
kepada mereka yang menerima-Nya dan percaya dalam nama-Nya. Kelahiran mereka
bukan melalui darah keturunan, atau kehendak manusia, atau kemahuan seorang
lelaki, tetapi kerana perbuatan Allah.

Fikirkan: Tahukah anda bahawa Yesus peduli akan kanak-kanak 
seperti anda dan saya? Ya, Dia peduli. Anda mungkin fikir bahawa Dia 
hanya berbicara kepada orang dewasa, tetapi Dia juga berbicara kepada 
kita. Dan Matius 18:2 & 5 memberitahu kita bahawa Dia rasa orang lain 
harus menyambut kanak-kanak juga. Ini bermakna kita harus baik 
terhadap kanak-kanak yang lain juga. Hari ini, fikirkan seorang kanak-
kanak yang anda tidak suka. Berdoa agar Allah akan menolong anda 
mengasihi dia.
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 George Müller mahu memulakan sebuah rumah anak yatim piatu. Pada 
mulanya, rama orang fikir dia sudah gila. Dia seorang pastor yang memberi segala-
galanya. Bagaimana dia ada wang untuk menyelenggarakan seluruh rumah yang
penuh dengan kanak-kanak? Tetapi setiap kali seseorang memberitahu dia bahawa
dia tidak dapat melakukannya, George sentiasa menjawab: “Allah akan menyediakan.” 
Dan Dia melakukannya.
Salah satu mukjizat yang paling menakjubkan berlaku semasa waktu makan. Lebih 
daripada tiga ratus orang kanak-kanak duduk di tempat duduk yang sudah ditetapkan, 
menunggu makanan. Tetapi, tidak ada makanan yang dihidangkan – mereka sudah
kehabisan makanan. Namun, George dan kanak-kanak berdoa dan memberkati 
‘makanan’. Kemudian mereka menunggu. Selepas beberapa saat, seorang mengetuk 
pintu. George pergi ke pintu. Terdapat seorang pembuat roti dengan tiga bungkusan 
roti yang segar. Pembuat roti itu berkata bahawa Allah mahu kanak-kanak itu makan
roti. Sebaik sahaja kanak-kanak mendapat roti setiap seorang, ada ketukan lagi di 
pintu. Kali ini, seorang yang menghantar susu di mana keretanya rosak. Dia juga 
merasa satu panggilan daripada Allah dan dia memberi semua susunya kepada rumah 
anak yatim piatu itu, secara percuma.
Ayat untuk direnungkan: Filipi 4:19 Allahku akan membekalkan segala keperluanmu 
daripada kekayaan-Nya yang termulia dalam Krisuts Yesus.

“Allah akan Menyediakan”

            Hari 34 (9 September 2018, Ahad)
                                 Pembacaan Alkitab:         Ibrani 6-11        Yesaya 63-66

Berdoa untuk Keluarga di Negeri Sabah
• Kemuridan Ibu bapa
Ulangan 6:6-9 Simpanlah dalam hatimu kata-kata yang kusampaikan kepadamu hari 
ini. Ajarkanlah kesemuanya dengan saksama kepada anaak-anakmu dan bicarakanlah 
semua itu ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau dalam perjalanan, 
ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Ikatlah semua itu sebagai tanda 
peringatan pada tangan dan dahimu, kemudian tuliskanlah pada tiang-tiang pintu
rumahmu dan pada pintu-pintu gerbangmu.
• Penerobosan daripada Kitaran Kemiskinan 
Mazmur 121:1-2  Aku mengangkat mataku ke bukit – dari manakah datangnya
pertolongan untukku? Pertolongan untukku datang daripada TUHAN, yang menjadikan 
langit dan bumi.

Fikirkan: Allah membekalkan keperluan setiap kanak-kanak kerana 
mereka, dan George, percaya sepenuhnya pada Dia. Sekarang, terdapat 
perbezaan antara KEPERLUAN dan KEMAHUAN, jadi ia tidaklah satu idea yang 
baik untuk meminta Allah untuk iPad di mana anda telah menanti-nantikannya 
untuk jangka masa yang lama. Tetapi bila ia adalah keperluan, anda boleh 
pasti bahawa Allah akan menyediakan – anda hanya perlu YAKIN dan PERCAYA.



 Pada kemuncak pelayanannya, George Müller memelihar 2,050 orang kanak-
kanak. Sangat RAMAI kanak-kanak dan terutamanya untuk seorang lelaki yang berumur 
60 tahun dan isterinya yang berumur 68 tahun.
Satu-satunya perkara yang akhirnya membuat George Müller berhenti bersama dengan 
anak-anak yatim piatu yang dikasihinya adalah kematiannya. Pada 9 Mac 1898, George 
baru siapkan kerja hariannya dengan anaka-anak yatim piatu itu. Dia memimpin satu 
pertemuan doa dengan  anak-anak itu dan kemudian balik ke biliknya untuk tidur. Dia
meninggal dunia dengan amannya dalam tidurnya pada kira-kira 5 pagi pada 
keesokan harinya. Sebelum 9 pagi, seluruh kota telah mendengar tentang ini. Pada hari 
Isnin berikutnya, acara pengebumian yang terbesar yang pernah diadakan di Bristol 
berlaku. Semua kedai dan perniagaan ditutup sebagai penghormatan kematiannya, dan 
ribuan lepas ribuan orang berdiri dengan senyap di luar gereja semasa acara itu. Tidak
ada jalan untuk mereka semua masuk ke dalam gereja. Akhbar Liverpool Mercury 
menulis, “Bagaimana keindahan ini tercapai? Encik Müller telah memberitahu dunia 
bahawa ia adalah hasil daripada ‘Doa’. Rasionalisme pada waktu itu akan menyindir 
pengisytiharan ini tetapi hakikatnya tetap ada.”
Ayat untuk direnungkan: Matius 28:20 Ajar mereka supaya taat akan segala perkara yang 
telah Kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu, hingga ke akhir zaman.”

Kasih yang Mengajar

              Hari 35 (10 September 2018, Isnin)
                                   Pembacaan Alkitab:        Ibrani 12-13      Daniel 1-8

Berdoa untuk Gereja di Sabah
• Gereja yang dimuridkan oleh Tuhan
Yohanes 8:31-32 Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepada-Nya, 
“Kalau kamu mengikut ajaran-Ku, kamu murid-Ku yang sejati. Maka kamu akan 
mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu.
• Sanggup Membayar Harga untuk Mengikut Yesus
Lukas 9:23-24 Yesus berkata kepada semua, “Jika seseorang hendak mengikut-Ku, dia 
harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikut-Ku. Sesiapa yang 
mahu memelihara nyawanya akan kehilangannya. Tetapi sesiapa yang mengorbankan 
nyawanya kerana Aku akan memeliharanya.

Fikirkan: George Müller menolong ribuan orang kanak-kanak. 
Dia tentu mengajar mereka Matematik dan Bahasa Inggeris dan semua 
perkara yang biasa anda dapati di sekolah. Tetapi dia juga mengajar mereka 
tentang Allah. Dia membesarkan mereka dengan kisah-kisah dalam Alkitab.
Dia memberitahu mereka tentang Yesus Kristus. Dia bukan sahaja memberi 
mereka hidup yang baik dan seuah peluang di hidup yang normal – dia 
membesarkan mereka menjadi pengikut Kristus. Dengan pekerjaannya, dia 
juga membuat orang lain percaya Yesus yang melihat imannya yang besar 
dan kasihnya terhadap kanak-kanak ini – semuanya dilakukan dalam nama 
Yesus. Apabila mereka melihat apa yang dia lakukan, mereka tahu akhirnya 
mereka sudah menemui Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar.
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 Jika anda meminta James Hudson Taylor (lebih dikenali sebagai Hudson Taylor)
untuk menyimpulkan zaman kanak-kanaknya dalam satu perkataan, dia akan 
memberitahu anda: bosan. Hudson tidak pernah menemui banyak minat dalam amalan 
keagamaan tegas ibu bapanya.  Dia juga tidak ada pengharapan yang besar untuk masa 
depannya. Rancangan hidupnya tertera di hadapannya sejak dia seorang bayi –dia akan 
ke gereja setiap minggu, adakan renungan harian, dan satu hari kelak akan mengambil 
alih farmasi bapanya.
Keluarganya berusaha untuk mengubah dia, tetapi Hudson mendapati  semuanya 
terlalu membosankan. Malah dia tidak mahu menjadi seorang Kristian! Bagi dia, menjadi 
seorang Kristian bererti menuruti semua perintah Allah dan hidup dengan sederhana 
dan membosankan.
Pada satu hari, dia mengambil sebuah buku yang kelihatan menarik daripada koleksi 
besar bapanya. Dia mula membaca. Dia sedar bahawa ia adalah salah sebuah ‘buku 
renungan’. Dia telah baca banyak buku jenis itu. Dia tahu bahawa buku renungan 
sentiasa menarik si pembaca dengan sebuah kisah yang baik, dan kemudian 
membosankannya dengan moral-moral dan kiasan alkitabiah di bahagian keduanya. 
Namun, dia membuat keputusan untuk membacanya. Lagipun, dia boleh hanya
membaca bahagian pertama – bahagian kisah.
Akan tetapi, buku itu mengubah hidupnya. Dia dengan senyap-senyap memohon Yesus 
datang ke dalam hatinya. Sejak itu, Hudson ialah seorang Kristian.
Ayat untuk direnungkan: Yesaya 55:8-9 “Sesungguhnya, rancangan-Ku bukanlah 
rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalan-Ku,” demikianlah firman TUHAN. “Setinggi 
langit di atas bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku daripada jalanmu dan rancangan-Ku 
daripada rancanganmu.

James Hudson Taylor (1832 -1905)

               Hari 36 (11 September 2018, Selasa)
                             Pembacaan Alkitab:     Galatia 1-6 Daniel 9-12

Berdoa untuk Penguasa dan Pemerintah Negeri Sarawak
• Suara Perbenaran
Amsal 31: 8-9 Bukalah mulutmu demi mempertahankan orang bisu, dan bagi 
hak semua orang yang hampir lenyap. Bukalah mulutmu, adililah secara benar, 
belalah hak orang miskin dan orang melarat.
• Kedaulatan Allah ke atas Mereka yang Berkuasa
Mazmur 103:19  TUHAN telah menenpatkan takhta-Nya di syurga, dan kerajaan-Nya 
memerintah semua yang ada.

Fikirkan: Keluarga Hudson telah berusaha dengan terbaik untuk 
menjadikan dia seorang Kristian. Akhirnya, Hudson dengan sudinya 
menerima Yesus ke dalam hidupnya. Kadang-kadang, cara yang terbaik 
untuk membawa seseorang kepada Kristus ialah berdoa untuk mereka.



 Sekarang Hudson sudah menjadi seorang Kristian, dia juga mempunyai 
sebuah tujuan. Dia tahu bahawa Allah memanggil dia untuk pergi ke negara China. Pada 
masa itu, pemerintah negara China sedang berusaha untuk menghapuskan sebuah 
pemberontakan. Ia merupakan satu masa yang sukar bagi para misionari kerana mereka
sentiasa harus melarikan diri dari sebuah kota ke sebuah kota yang lain untuk lari 
daripada pertempuran. Selain itu, orang Cina tidak mengizinkan  orang Barat masuk ke 
pedalaman China – orang asing hanya diizinkan berada di beberapa buah pelabuhan 
yang besar. Walau bagaimanapun, Hudson tidak patah semangat.  Dia mula belajar
perubatan kerana dia tahu doktor sangat diperlukan di negara China.  Dia mengajar diri 
bahasa Cina dan dia melatih diri untuk percaya sepenuhnya pada Allah. Oleh sebab ini, 
Persatuan Penginjilan Cina (Chinese Evangelization Society, CES) –sebuah organisasi yang 
agak baharu – memilih dia sebagai seorang misionari yang pertama ke negara China.
Akhirnya, pada 19 September  1853, Hudson Taylor pergi ke Shanghai , China.
Hudson sangat bersemangat kerana akhirnya dia tiba ke negara yang dia idamkan. 
Malangnya, peperangan menjadi semakin teruk – dan telah samapi  ke Shanghai.
Berita yang lebih buruk menunggu Hudson di Shanghai. Dia telah menerima tiga pucuk 
surat pengenalan daripada orang di sana. Akan tetapi salah seorang telah berpindah dan 
seorang lagi telah meninggal dunia. Syukur yang ketiga, Dr. Medhurst masih hidup dan 
sihat dan bersedia untuk menerima dia.
Ayat untuk direnungkan: Lukas9:2-3 Dia mengutus mereka untuk mengkhabarkan 
kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Yesus berkata kepada mereka, “Jangan 
kamu bawa apa jua pun dalam perjalananmu,baik tongkat, baik beg, baik makanan, baik 
wang mahupun dua helai pakaian.

Berita Buruk

          Hari 37 (12 September 2018, Rabu)
                                   Pembacaan Alkitab:       Filipi 1-4        Nehemia 1-6

Fikirkan: Hudson Taylor melakukan seperti mana yang dikatakan dalam 
ayat renungan hari ini – untuk mengikut rancangan Allah. Adakah anda dapat 
melakukan perkara itu?

Berdoa untuk Negeri Sarawak
• Disucikan daripada Perjuangan dan Penyembahan Suku Nenek Moyang 
Yehezkiel 36:25 Kamu akan Kurenjis dengan air suci, sehingga kamu menjadi suci. Akan 
Kusucikan kamu daripada  segala kenajisanmu dan daripada segala berhalamu.
• Perbenaran dalam Mengendalikan Isu-isu Tanah
Nehemia 5:11 Pada hari ini juga, kembalikanlah kepada mereka ladang, kebun anggur,
kebun zaitun, dan rumah mereka, juga peratusan wang, gandum, air anggur, dan
minyak yang kamu tagih daripada mereka.
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 Hudson Taylor telah lama rindu akan negara China sepanjang hayatnya. Akan 
tetapi sesudah dia sampai di situ, banyak perkara berlaku dengan amat tidak baiknya.
Hudson pergi ke pejabat konsul British untuk mendapat wang yang dijanjikan oleh 
organisasi yang mengutus dia. Akan tetapi, tidak ada wang yang dikirim. Dan juga tidak 
ada perintah tentang pengambilan wang. Para misionari yang lain mula mentertawakan
CES dan misionari tunggalnya. “Organisasi yang teruk,” mereka berkata. “Mengutus 
seorang ke negara China dan tidak memberi dia wang atau apa-apa perintah? Ini sangat 
bodoh!” 
Akhirnya, wang Hudson sampai. Malangnya, Persatuan Penginjilan Cina hanya memberi 
Hudson £80 setahun manakala misionari yang lain menerima £700. Hudson menulis 
kepada CES untuk memberitahu mereka bahawa £80 tidak mencukupi. Tetapi bila CES 
membalas, ia bersertakan berita yang tidak relevan – mereka akan mengutus sebuah 
keluarga misionari ke sana dan Hudson diharapkan untuk memberi makan dan tempat 
tinggal untuk mereka.
Shanghai sudah pun dipenuhi dengan para 
misionari dan orang pelarian. Ia cukup sukar 
untuk Hudson mencari tempat tinggal untuk 
dirinya. Dan ketika keluarga Parker iaitu 
dengan tiga orang anaknya tiba, mereka juga 
mendapati bahawa CES tidak mengirim 
apa-apa wang untuk mereka.
Hudson  mula rasa patah semangat. Dia sudah 
berada di China hampir setahun dan dia masih berada di Shanghai. 
Adakah dia dapat memnuhi impiannya untuk berkongsi Firman Allah di pedalaman 
China?
Ayat untuk direnungkan: Keluaran 19:5 Sekarang, jika kamu sungguh-sungguh 
mematuhi-Ku dan taat memegang perjanjian-Ku dengan teguh, maka kamu akan 
menjadi harta-Ku yanbg istimewa antara segala bangsa, kerana seluruh bumi milik-Ku. 

Patah Semangat

          Hari 38 (13 September 2018, Khamis)
                                Pembacaan Alkitab:       Yakobus 1-3        Nehemia 7-13



Berdoa untuk Rakyat Sarawak
• Kumpulan Orang Minoriti: Penan Timur
Yesaya 45:8 Wahai langit, titiskanlah kebenaran dari atas dan biarlah awan 
mencurahkannya. Biarlah bumi membukan diri dan membuahkan penyelamatan. 
Biarlah kebenaran turut tumbuh bersama. Aku TUHAN, telah menciptakan hal itu.”
(Penan Timur: Aktiviti pembalakan haram telah memusnahkan hutan dan sumber 
semula jadinya yang merupakan bahan makanan dan perdagangan mereka. Sungai yang 
merupakan sumber utama minuman dan pembersihan sudah dicemari. Perempuan 
telah dirogol oleh pembalak.)
• Sedar akan Pencipta kita dan Berespons kepada Dia 
Kejadian 1:26-27 Berfirmanlah Allah, “ Baiklah Kita menjadikan manusia menurut 
gambaran dan rupa Kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-
burung di udara dan atas ternakan dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang 
melata yang merayap di muka bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut 
gambaran-Nya. Menurut gambaran Allah, Dia menciptakan mereka, lelaki dan 
perempuan.

FikirkanIah: Hudson merasa putus asa. Walau bagaimanapun, 
kita melihat dalam ayat renungan  hari ini bahawa Tuhan mahu kita 
bertindak menurut rencana-Nya, walaupun kita sedih, atau merasa kurang
sihat.
Bolehkah anda memikirkan dimana anda pernah sekali memutuskan 
untuk melakukan perkara yang betul dan bukannya perkara yang mudah?
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 Syukur, Hudson tidak perlu tunggu lama. Dia pergi ke dalam dan lebih ke dalam 
ke pedalaman negara China, mencapai banyak perkara besar sepanjang  dia ke sana. Dia 
juga berkahwin dengan seorang bernama Maria, anak seorang misionari yang berpusat 
di Malaysia dan Singapura. 
Malangnya, di kemuncak pelayanannya, Hudson jatuh sakit dengan teruknya. Para 
doktor menyuruh dia kembali ke England. Jika dia terus menetap di negara China, dia 
akan meletakkan nyawanya dalam risiko. 
Jadi Hudson dan keluarganya – sekarang mempunyai seorang anak perempuan bernama 
Grace – mula balik ke England. Semasa dia tiba di England, malah lebih banyak ber-
ita buruk menunggu dia – sakit-penyakitnya telah merosakkan beberpa organnya dan 
dia perlu berada di England. Akan tetapi Hudson tidak hanya duduk mengharapkan dan 
menunggu tubuhnya disembuhkan; dia menggunakan masa lapangnya dengan baiknya. 
Dia menterjemahkan seluruh Perjanjian Baru ke ‘han yi ping ying’ (bahasa Cina dalam 
huruf Roma) , jadi kedua-dua para misionari dan orang Cina dapat membaca Perjanjian 
Baru. Kemudian dia sedar apa yang Allah sedang gerakkan dia untuk lakukan – untuk 
memulakan satu pelayanan untuk orang negara China.
Ayat untuk direnungkan: Yesaya 53:5  Tetapi dia terluka oleh sebab segala pelanggaran 
kita, dia dihancurkan oleh sebab segala kesalahan kita. Pengajaran yang mendatangkan 
kesejahteraan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh.

Sakit-penyakit

        Hari 39 (14 September 2018, Jumaat)
                                       Pembacaan Alkitab:      Yakobus 4-5       Ezra 1-8

Berdoa untuk Keluarga di Negeri Sarawak
• Mereka yang tidak ada tempat tinggal dan yang miskin
Mazmur 10:17-18  Ya TUHAN, Engkau telah mendengar hasrat orang daif; Engkau akan 
menetapkan hati mereka, Engkau akan mendengar keluhan mereka, untuk berlaku 
adil kepada anak yatim dan orang yang ditindas, supaya tiada siapa di bumi akan 
menimbulkan ketakutan lagi.
• Takut akan Allah dan Menghasilkan Buah
Mazmur 128:3-4 Isterimu seperti pokok anggur yang berbuah di tengah-tengah 
rumahmu; dan anak-anakmu seperti pokok-pokok zaitun di keliling mejamu. Ketahuilah, 
demikian akan diberkati orang yang takut kepada TUHAN.

Fikirkan: Hudson Taylor sakit. Tetapi, dia hanya sakit di luarannya – Yesus 
sudah menyembuhkan dia di dalam. Tahukah anda sesiapa yang belum 
menerima Kristus? Hari ini, berdoa untuk orang itu. Semoga orang itu satu 
hari nanti akan disembuhkan di dalamnya serta di luarnya.



 Pada mulanya, Hudson tidak mahu memulakan sebuah pelayanan. Dia tidak 
mahu bertanggungjawab ke atas kehidupan orang lain. Tetapi setelah dia berdoa akan 
hal itu, dia sedar bahawa para misionari tidak akan berada di bawah jagaannya – mereka 
akan berada di bawah jagaan Allah. Dengan pemikiran ini, dia mula berkhutbah di 
beberapa buah gereja yang berbeza, memberitahu orang British betapa perlunya orang 
Cina memerlukan Injil. Dia cuba merekrut lebih ramai orang untuk pelayanannya. Ia 
hanya memerlukan 24 orang untuk meliputi  setiap wilayah di negara China, termasuk 
Mongolia. Tidak berapa sukar, bukan?
Semasa Hudson pertama kali mengumumkan misinya kepada gereja-gereja di England, 
orang rasa amat ragu-ragu. Seperti orang yang ada di sekitar George Muller semasa dia 
membuat keputusan untuk memulakan sebuah rumah untuk anak yatim piatu, mereka 
berfikir dia sudah hilang akal.
“Di mana anda akan mencari wang untuk memberi sumbangan kepada para misionari di 
negara China?” mereka bertanya dia.
“Allah akan menyediakan,” kata Hudson, seperti mana yang dilakukan oleh George 
Muller. Tetapi, kebanyakan orang British  tidak berfikir ini ialah sebuah jawapan yang 
kukuh, jadi kebanyakan mereka tidak menghiraukan dia.
Akan tetapi ada beberapa orang yang menyertai usahanya. Bukan yang 24 orang yang 
diharapkan oleh Hudson, tetapi 16 – masih satu jumlah yang baik. Pada 26 Mei 1866, 
kumpulan pertama Misi Pedalaman China berlepas ke negara China.  Mereka tidak diberi 
wang untuk perjalanan mereka dan mereka tidak meminta wang – Allah menyediakan 
semua yang mereka perlukan.
Hudson Taylor mengutus ramai misionari ke negara China, memberi pengharapan dari 
Yesus Kristus kepada orang Cina.
Ayat untuk direnungkan: Yohanes 20:21 Yesus berkata sekali lagi kepada mereka, “Damai 
sejahtera kepadamu! Sebagaimana Bapa mengutus-Ku, begitulah Aku mengutusmu.” 

Pengharapan yang Memberi

            Hari 40 (15 September 2018, Sabtu)
                                 Pembacaan Alkitab:      1 & 2 Petrus       Ezra 9-10
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Fikirkan: Hudson Taylor sentiasa mendapati zaman kanak-kanaknya 
membosankan. Pada asalnya dia berfikir ia kerana Kekristianan. Dan 
dalam tanggapan pertama, ia kelihatan dia betul. Dia akan hidup sebuah 
kehidupan yang bosan, mendapat sebuah pekerjaan yang membosankan, 
pergi ke sebuah gereja yang membosankan dan sebagainya. Tetapi setelah 
Hudson menerima Kristus, hidupnya berubah dengan menariknya. Dia tidak 
hanya pergi ke negara China, dia juga membawa orang lain bersama dia. 
Kemudian dia memulakan Pelayanan Pedalaman negara China. Tanpa 
imannya pada Yesus, Hudson tidak dapat menjalani pengembaraan yang 
begitu banyak. Malah, yang  berlawanan itu yang benar. Kekristianan bukan 
mengenai peraturan – ia mengenai mengubah dunia dalam nama Allah.

Berdoa untuk Gereja di Sarawak
• Misi yang diberi daya kuasa oleh Roh Allah 
Kisah Para Rasul 1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke 
atasmu; dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, 
bahkan sampai ke hujung bumi.” 

• Rakyat yang Berorientasikan Kerajaan 
Daniel 7:27 Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan segala kerajaan di
bawah seluruh kolong langit akan diserahkan kepada umat suci milik Yang Maha 
Tiunggi. Kerajaan-Nya ialah kerajaan yang kekal. Segala penguasaan akan beribadat 
dan taat kepada-Nya.
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