Daniel 1: 8

Daniel bertekad untuk tidak menajiskan
dirinya dengan santapan atau minuman

anggur diraja. Oleh sebab itu dia meminta

kepada ketua pegawai istana supaya diizinkan
untuk tidak menajiskan diri.
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T

ahun ini, tema kita untuk 40-Hari
Puasa dan Doa adalah “Gaya Hidup
yang Kudus”.
Idea “kekudusan” adalah pelik dan tidak
dapat difikirkan oleh kebanyakan orang
di dunia. Dunia mengejek orang-orang
yang memilih untuk mempertahankan
hidup mereka yang murni, dan Kristian
yang berusaha mengasingkan dirinya
untuk Allah supaya hidup kudus seperti
orang “bodoh” yang telah melepaskan
hak mereka untuk menikmati kesenangan
yang dunia boleh ditawarkan.

wanita alkitabiah: Ester, Yosua, Daniel
dan Elia. Setiap mereka sangat terkenal dan berpengaruh dalam generasi
mereka, dan kisah mereka menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang
boleh digunakan oleh Allah dengan luar
biasa apabila seseorang memilih untuk
patuh kepada Allah dan menjalani
hidup yang kudus.
• Mereka belajar untuk melepaskan
rancangan mereka dan mereka membiarkan Allah dan rancangan-Nya
ke dalam hidup mereka.

Tetapi, kekudusan adalah satu “keharusan” dalam berjalan dengan Allah. Allah
kita adalah Allah yang kudus, dan Dia
memerintahkan umat-Nya supaya
kudus seperti Dia. Kita tahu Yesus
memberitahu kita bahawa melalui
buah kita dapat mengenal pokoknya.
Kalau Yesus adalah Pokok Anggur dan
kita adalah cabang-cabangnya, kekudusan-Nya akan mengalir ke dalam kita
apabila kita tinggal di dalam-Nya.
Tetapi tidak begitu halnya bagi cabangcabang yang patah dan jatuh dari pokok
anggur. Mereka tidak berguna dan
akhirnya dibuang ke dalam api.

• Mereka mengasingkan diri dan hidup
dalam misi yang dipercayakan kepada
mereka di sepanjang kehidupan mereka.

Sepanjang tempoh 40 hari (7 Ogos
sehingga 15 Sept), kita akan melihat
beberapa contoh kehidupan lelaki dan

• Mereka mengenali panggilan mereka
sebagai hamba Allah untuk menjalani
gaya hidup yang kudus.

					

• Mereka menemui siapa mereka dan
hidup sesuai dengan identiti mereka
dan destini dalam Allah.
• Mereka mengikuti peraturan hidup
Kerajaan dan mereka berusaha untuk
tetap berada di dalamnya.
• Mereka membuat impak yang besar
kepada bangsa Israel kerana mereka
memenuhi panggilan Allah untuk bangsa
mereka.

4											

• Mereka memakai senjata kelengkapan Allah dan mereka adalah orang
yang berpegang pada Firman dan
Pendoa.

Pilih cara untuk berpuasa misalnya
menjauhkan diri dari makanan tertentu,
program TV dan permainan.
Berdoalah setiap hari bersama keluarga
atau kawan anda. Berdoa bagi negara
kita, pemerintah dan gereja kita dengan
mengunakan bahan doa harian yang
disediakan melalui buku ini.

• Mereka adalah tempat garam dalam
komuniti mereka dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat besar.
Seperti yang anda baca melalui kisahkisah mereka yang diselingi dengan
kisah-kisah yang lain, anda boleh
mengambil masa untuk merenungkan
panggilan Allah dalam hidup anda dan
minta Allah untuk membantu anda
menjadi kudus, seperti mana Tuhan
adalah Kudus.

											

Semoga Allah memberkati perjalanan
40 Hari Puasa dan Doa anda dengan
penuh bermanfaat dan indah!

Allah kita
adalah
Allah yang kudu s
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HARI 1-10
Ester dan Pembebasan Bangsanya
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Hari 1-5:
Doa untuk Negeri Perlis dan Kedah

PERLIS
Maklumat Negeri Perlis
Ibu Negeri		
Bandar Diraja		
Sultan
		
		
Parti Memerintah
Menteri Besar		
Populasi		
Ekonomi		

Kangar
Arau
Tuanku Syed Sirajuddin ibni Almarhum Tuanku Syed
Putra Jamalullail
Barisan National (UMNO)
YAB Datuk Seri Azlan Man
250,000 (Banci pada 2018)
Pertanian, perikanan dan industri perhutanan
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Hari 1-5:
Doa untuk Negeri Perlis dan Kedah

KEDAH
Maklumat Negeri Kedah
Gelaran Kehormatan
Ibu Negeri		
Bandar Diraja		
Sultan			
Parti Memerintah
Menteri Besar		
Populasi		
Ekonomi		

											

Darul Aman (bermaksud “Tempat Tinggal yang Damai”)
Alor Setar
Anak Bukit
Tuanku Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah
Pakatan Harapan (PPBM)
YAB Datuk Seri Mukhriz Mahathir
2,160,000 (Banci pada 2018)
Padi, pelancongan, otomotif dan industri aeroangkasa
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Hari ke 6-10:
Berdoa untuk Negeri Pulau Pinang dan Perak

PENANG
Maklumat Negeri Pulau Pinang

Julukan 			
Pulau Mutiara Asia Timur
Ibu Negeri		
Georgetown
Yang Dipertua Negeri
Tun Dato’ Seri Utama (Dr) Haji Abdul Rahman
			bin Haji Abbas
Parti Memerintah
Pakatan Harapan (DAP)
Ketua Menteri		
YAB Chow Kon Yeow
Populasi		
1,766,800 (Banci pada 2018)
Ekonomi		
Pembuatan, perkhidmatan, perdagangan dan
			pelancongan
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Hari ke 6-10:
Berdoa untuk Negeri Pulau Pinang dan Perak

PERAK
Maklumat Negeri Perak
Gelaran Kehormatan
Ibu Negeri		
Bandar Diraja		
Sultan			
			
Parti memerintah
Menteri Besar		
Populasi		
Ekonomi		

Darul Ridzuan (bermaksud “Tempat Tinggal Rahmat”)
Ipoh
Kuala Kangsar
Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ibni Almarhum
Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah
Pakatan Harapan (PPBM)
YAB Dato’ Seri Ahmad Faizal Dato’ Haji Azumu
2,500,000 (Banci 2018)
Pembuatan, pertanian dan pelancongan
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Bacaan Alkitab: ☐ Efesus 1-6

☐ Maleakhi 1-4

Hari Pertama (Rabu, 7 Ogos 2019)

Ke dalam Istana

Adakah anda fikir anda boleh mengubah dunia?
“Sudah tentu tidak,” ujar anda. “Saya hanya seorang kanak-kanak dan terdapat lebih
daripada 7,690,739,300 orang yang tinggal di bumi!”
Tetapi Allah telah mengunakan lelaki dan wanita, muda dan tua, untuk memenuhi
tujuan-Nya untuk manusia. Ia terserah kepada anda untuk menyedari siapa diri
anda dan memutuskan sama ada anda mahu mengikuti tujuan itu dan mencapai
potensi penuh anda.
Untuk 10 hari berikutnya, saya akan berkongsi tentang kisah Ester – bagaimana dia
memenuhi destini bagi bangsanya apabila dia menyedarinya dan hidup sesuai
dengan siapa dirinya di dalam Allah.
Ester adalah seorang gadis yang cantik. Dengan rambut hitam yang panjang dan
mata berwarna perang, dia adalah permata di kotanya. Apabila dia berjalan ke telaga
untuk mengambil air, dia akan mendengar gadis-gadis lain berbisik tentang
kecantikannya.
Tetapi kanak-kanak ini, dengan semua kecantikanya, adalah seorang anak yatim. Dia
tidak pernah kenal ibu bapanya yang sudah meninggal dunia. Tetapi Allah menyertai
dia dan dijaga oleh bapa saudaranya yang baik bernama Mordekhai.
Raja mencari seorang isteri, seseorang untuk dijadikan Ratunya. Dan Ester bersamasama dengan beberapa wanita cantik yang lain, pergi ke istana. Ketika itu, dia hanya
berumur 14 tahun. Dan kita tahu dia berani untuk menghadapinya.
Sesuatu untuk difikirkan:
Dia mengenakan perbenaran sebagai baju zirah, dan ketopong penyelamatan ada di
kepala-Nya. (Yesaya 59:17a) AVB

Berdoa untuk Negeri Perlis
• Berdoa untuk Sultan (Tuanku Syed Sirajuddin ibni Almarhum Tuanku Syed Putra
Jamalullail) dan Menteri Besar Perlis (YAB Datuk Seri Azlan Man), supaya mereka
dalam keadaan baik, agar semua juga dalam keadaan sihat sama seperti jiwa mereka
(3 Yohanes 2)
• Perlis mahu menjadi bandaraya menjelang tahun 2030, tetapi hanya sedikit
pembangunan di sana. Berdoa agar lebih banyak projek pembangunan supaya ramai
penduduk mendapat banyak peluang pekerjaan dan perniagaan.
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Bacaan Alkitab: ☐ Kolose 1-4

☐ Zakharia 1-6

Hari Ke 2 (Khamis, 8 Ogos 2019)

Masa Persiapan

Sedikit tentang Sejarah:
Ini mungkin satu kejutan apabila mengetahui bahawa Ester telah berkahwin dengan
seseorang pada usia 14 tahun. Tetapi (saya yakin ada di antara anda sudah tahu) itu
adalah perkara yang normal pada masa itu. Adakah itu bermaksud bahawa Ester
tidak “berani”, dia hanya “normal”?
Baik, mari kita teruskan cerita ini untuk mengetahuinya.
Ester kini berada di istana. Sudah tentu, gadis-gadis tidak akan terus diserahkan
kepada raja. Mereka perlu melalui satu tempoh proses ‘kecantikan’ selama setahun
– iaitu termasuk minyak wangi, wangi-wangian dan solekan.
Ester diletak di bawah jagaan Hegai. Ini bermakna dia akan menjaga Ester selama
tempoh kecantikannya selama setahun. Bahkan di istana, dia terus disenangi oleh
orang. Hegai sangat menyukainya sehingga dia memberikannya bilik yang terbaik
dengan pelayan-pelayan yang terbaik.
Ketika itulah keperibadian keduanya mula menonjol – dia cantik, dia berani. Tetapi
dia juga cantik dan anggun secara dalaman. Dia memiliki rahmat Allah padanya, jadi
dia terus mendapat kawan di istana.
Sesuatu untuk difikirkan:
Efesus 4:32 (AVB) berkata, “Dan berbelas kasihlah satu sama lain, bersikap baik, saling
memaafkan, sebagaimana Allah telah mengampunimu dalam Kristus.”

Berdoa untuk Negeri Perlis
• Berdoa agar tanah di Perlis akan menghasilkan tuaian yang baik, agar tanaman
biji-bijian akan berlimpah dan tanaman akan tumbuh dan berkembang seperti
rumput di ladang (Mazmur 72:16)
• Ramai pelajar yang berhenti sekolah pada usia yang muda dan setengahnya
kerap ponteng kelas. Hanya sedikit pelajar yang dapat masuk ke universiti.
Berdoa untuk ibubapa dan pihak berkuasa sekolah agar mempunyai hikmat
untuk dapat menangani isu ini.
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Bacaan Alkitab: ☐ Filemon ☐ Yudas ☐ Zakharia 7-14

Hari ke-3 (Jumaat, 9 Ogos 2019)

Kurnia Raja

Akhirnya, tibalah saatnya dia bertemu dengan raja. Saya hampir pasti bahawa anda
tahu bagaimana bahagian penting ini berakhir. Tetapi, sekirannya anda tidak tahu,
benarkan saya menyatakannya – raja menyukai Ester dan dia menjadi ratu.
Tetapi ini bukan pengakhiran cerita ini. Sebenarnya, kisah dia baru sahaja bermula.
Kerana ada seseorang yang berniat jahat di luar sana, dan dia hanya menunggu
waktunya, menunggu masa yang tepat untuk bertindak. Orang jahat ini sangat
bercita-cita tinggi. Dia tidak hanya mahu membunuh satu orang. Dia mahu
membunuh seluruh bangsa. Dan dia tahu dengan tepat bagaimana untuk
melakukannya
Allah akan menggunakan Ester dengan cara yang sangat istimewa...tetapi terpulang
kepada Ester untuk memutuskan sama ada dia mahu mengikuti jalan Allah atau
jalannya sendiri.
Allah mengangkat Ester untuk satu tujuan, sesuatu yang dia tidak sedar sehingga
tiba saatnya untuk dia menyahut tujuan tersebut. Seperti Ester, kita bukan masuk ke
dalam ‘istana’ kita hanya untuk berseronok. Kita berada di sini pada hari ini dan esok
untuk satu tujuan yang besar. Sesuatu yang kita tidak ketahui sekarang.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Sebelum Aku membentuk engkau dalam kandungan, Aku telah mengenal engkau,
sebelum engkau keluar dari rahim, Aku telah mentahbiskan engkau..” (Yeremia 1:5a)
AVB

Berdoa untuk Negeri Kedah
• Berdoa untuk Sultan (Tuanku Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah)
dan Menteri Besar Kedah (YAB Datuk Seri Mukhriz Mahathir), agar melalui
pemerintahan mereka, keadilan akan bertambah dan rakyat gembira (Amsal
29:2), dan dengan keadilan, mereka akan membangun negeri ini. (Amsal 29:4).
• Kedah mempunyai sejenis tumbuhan ubat yang dipanggil “ketum”, ladang ini
besar dan ramai pelajar sekolah menjadi penagih dadah. Berdoa supaya kerajaan
negeri dan pihak-pihak yang berkuasa akan menghapuskan lading-ladang ketum
dan membantu pelajar-pelajar yang ketagih.
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Bacaan Alkitab: ☐ 1 Tesolonika 1-5

☐ Yehezkiel 1-5

Hari ke-4 (Sabtu, 10 Ogos 2019)

Rancangan Musuh

Haman adalah seorang pegawai tinggi. Tetapi dia mementingkan diri sendiri dan
sombong dan dia fikir dia lebih penting daripada orang lain. Apabila dia berjalan
melalui seseorang di bawah statusnya, dia akan mengharapkan mereka berlutut
kepadanya. Sebenarnya, itu adalah perintah raja bahawa semua orang melakukannya.
Tetapi terdapat seorang bernama Mordekhai di gerbang yang menolak untuk tidak
berlutut kepadanya. Sudah tentu dia menjadi marah!
Tentu saja, Mordekhai mempunyai alasannya untuk tidak tunduk kepada Haman.
Mordekhai dan Ester adalah Yahudi. Dan perintah pertama dan kedua daripada
Sepuluh Hukum mengatakan bahawa menyembah berhala adalah salah.
Haman mengetahui hal ini, dan bertekad untuk membalas dendam. Tetapi dia mempunyai rancangan yang lebih besar. Dia ingin menyingkirkan Mordekhai, dan lebih
daripada itu, dia ingin menyingkirkan seluruh bangsa Yahudi dan semua bangsa
yang tidak pernah tunduk kepadanya.
Maka Haman memberitahu raja tentang ada ‘orang tertentu’ di Persia yang tidak
mengikuti peraturan raja. Sudah tentu, dia bercakap tentang orang Yahudi. Dan raja
bersetuju untuk membiarkan Haman melakukan apa sahaja yang dia ingin lakukan
terhadap mereka.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Aku tahu rancangan-rancangan yang Kubuat bagi kamu,’ demikianlah firman Tuhan,
’iaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengurniakan kepada
kamu masa depan dan harapan.” (Yeremia 29:11) AVB

Berdoa untuk Negeri Kedah
• Orang Cina suka sembayang di kuil Thai Theravada. Berdoa agar mata rohani
mereka akan dibuka, dan cahaya akan bersinar menerangi kegelapan di dalam
hati mereka dan membiarkan cahaya pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan di
hadapan Kristus (2 Korintus 4:6)
• Kerajaan Kedah bekerja keras untuk mempromosikan industry pembuatan
dan pelancongan untuk mengelakkan ketergantungan pada pertanian. Berdoa
supaya usaha mereka dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi
oleh keluarga miskin.
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Bacaan Alkitab : ☐ 2 Tesolonika 1-3

☐ Yehezkiel 6-12

Hari Ke-5 (Ahad, 11 Ogos 2019)

Apabila Ester Kata “Tidak”

Haman mendapat kebenaran untuk menyingkirkan semua orang Yahudi di Persia.
Dia membuat perintah agar semua orang Yahudi akan dikalahkan pada hari ke tiga
belas bulan ke dua belas. Semua orang Yahudi - dan termasuk Mordekhai dan Ester.
Namun raja tidak tahu ia termasuk Ester, bagi Ester, menurut peringatan Mordekhai,
tidak pernah memberitahu sesiapa sahaja bahawa dia adalah orang Yahudi.
Apabila Mordekhai mendengar titah itu, hati dia hancur. Dia masih tidak dapat
menemui Ester, tetapi Ester menghantar seorang hamba untuk menghantar pesanan
di antara mereka. Dia memberitahu Ester apa yang hendak dilakukan oleh Haman,
dan memohon kepada Ester untuk berjumpa raja untuk memberitahunya mengenai
hal itu.
Saya pasti anda mengharapkan Ester mengatakan ‘ya’ dengan serta-merta dan
menyelamatkan bangsanya, betul? Tapi di sini sebaliknya.
Ester berkata ‘tidak’
Tetapi apakah Allah akan berhenti di situ dan melupakan rancangan keselamatanNya ketika orang-orang mengatakan “tidak” kepada-Nya?
Sesuatu untuk difikirkan:
Mordekhai mengatakan sesuatu yang sangat menarik ketika Ester berkata tidak. Di
dalam Ester 4:14 (AVB), Mordekhai berkata: “Jika pada saat ini engkau berdiam diri
sahaja, maka kelegaan dan pembebasan bagi orang Yahudi akan datang daripada
pihak lain, tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin
untuk saat seperti inilah engkau telah mencapai kedudukan diraja dalam kerajaan
itu.”

Berdoa untuk Gereja-gereja di Negari Perlis dan Kedah
• Berdoa untuk gereja-gereja di Perlis dan Kedah agar mereka belajar untuk
melepaskan dan membiarkan Allah, dan mengakui dan memakhotai Allah dalam
setiap keadaan, sehingga dalam segala hal, Allah dapat dimuliakan. Dia terdahulu
dari segalanya dan setiap yang wujud ada dalam-Nya. (Kolose 1:17)
• Berdoa agar gereja-gereja bersedia untuk menafikan diri mereka untuk mengikut
Kristus sebagai murid-murid-Nya, supaya mereka akan berpegang kepada ajaran
Yesus, dan mereka tahu kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan mereka.
(Yohanes 8:31-32)
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Bacaan Alkitab: ☐ 1 Timotius 1-6

☐ Yehezkiel 13-16

Hari Ke-6 (Isnin, Ogos 2019)

Ester Kira Harganya
Sebelum kita meneruskan cerita ini:
Masih ingat ayat Alkitab semalam? Jika anda tidak ingat, balik dan bacanya sekarang.
Mordekhai memberitahu Ester bahawa jika dia tidak menolong orang Yahudi,
‘bantuan dan pembebasan akan datang dari tempat lain’. Ia bermakna, tidak kira apa
yang dia lakukan, orang Yahudi mesti diselamatkan. Dan Ester mempunyai alasannya
sendiri. Itu melanggar hukum untuk mendekati raja tanpa undangan dari raja sendiri.
Sesiapa sahaja yang melakukannya akan dibunuh.
Jadi, mengapakah dia yang tidak mempunyai ibu dan bapa, gadis muda mengambil
segala risiko – keselamatannya, keselesaannya, dan statusnya sebagai ratu Persia –
hanya untuk menolong bangsanya. Lagipun, orang Yahudi pasti akan diselamatkan,
apa sahaja yang dilakukannya. Jadi, mengapa tidak biarkan orang lain melakukannya?
Baiklah, Allah menciptakan setiap kita dengan satu tujuan. Kita ada di sini juga ada
tujuannya. Tetapi jika kita tidak mengambil peluang untuk melangkah dan
menunaikan tujuan itu, Allah akan menghantar orang lain untuk melakukannya,
dan hidup kita akan menjadi sia-sia.
Sesuatu untuk difikirkan:
Salah satu raja terkaya dan paling bijak di seluruh dunia berkata (dalam Pengkhutbah
1:2) AVB: “Kesia-siaan semata-mata, kata Pengkhutbah, kesia-siaan semata-mata,
segala-galanya hanya sia-sia”
Solomo mempunyai segalanya, namun semuanya tidak bermakna kepadanya.
Sebenarnya, satu-satunya cara kita dapat menemui makna hidup kita adalah
mengikut rancangan Allah untuk kita. Tidak kira berapa pun harganya.

Berdoa untuk Negeri Pulau Pinang
• Berdoa untuk Ketua Negeri Pulau Pinang (Yang di-Pertua Negeri) iaitu (Tun
Dato’ Seri Utama Dr Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas) dan Ketua Menteri Pulau
Pinang (YAB Chow Kon Yeow), agar mereka akan tetap terbuka untuk menerima
nasihat, dan supaya sentiasa bijak dan dikelilingi orang saleh untuk memberi
nasihat, kerana banyak penasihat baik untuk kesejahteraan (Amsal 11:14)
• Pulau Pinang adalah sebuah bandar besar dengan jumlah kepadatan
penduduk yang tinggi, tetapi telah berkembang dengan begitu pantas sehingga
banjir dan tanah runtuh berlaku di beberapa tempat, dan penduduk kampung
perlu dipindahkan dari tempat tinggal mereka. Berdoa supaya masalah ini
dapat diselasaikan dan penduduk akan hidup aman dan selamat.
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Bacaan Alkitab: ☐ 2 Timotius 1-4

☐ Yehezkiel 17-22

Hari Ke-7 (Selasa, 13 Ogos 2019)

Puasa dan Doa

Selepas memikirkannya, Ester tahu dia perlu melakukan sesuatu. Orang Yahudi adalah
kaumnya, dan dia adalah seorang daripada mereka.
Jadi dia memberitahu Mordekhai bahawa dia akan menghadap raja. Lagipun, ada
satu cara dia boleh menghadap raja tanpa dibunuh. Ada satu peluang yang tipis,
semasa dia menghadap raja dan raja akan mengangkat tongkatnya ke arah dia. Itulah
satu-satunya cara dia tidak akan dibunuh.
Ester akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Dia akan membahayakan hidupnya
untuk menyelamatkan kaumnya. Ester tahu bahawa hanya ada satu peluang kecil
bahawa raja akan mengangkat tongkatnya, maka dia meminta kepada Mordekhai
supaya semua orang Yahudi berdoa untuknya. Inilah sahaja dan peluang terakhir
untuk menyelamatkan mereka.
Adakah Allah akan menyelamatkannya?
Sesuatu untuk difikirkant:
“Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gementar dengan
mereka, kerana TUHAN, Allahmu, menyertai kamu. Dia tidak akan membiarkan
kamu dan tidak meninggalkan kamu.” (Ulangan 31:6) AVB

Berdoa untuk Negeri Pulau Pinang
• Pulau Pinang tidak mempunyai banyak sumber semula jadi dan rakyatnya dan
bakat mereka adalah aset terbesarnya. Berdoa agar kanak-kanak dan remaja
akan dilengkapi dengan baik dan terlatih dengan kemahiran terbaik untuk masa
depan mereka, anak-anak lelaki mereka menjadi produktif seperti tumbuhtumbuhan yang tumbuh subur, dan anak-anak perempuan mereka akan
digunakan dengan megah seperti tiang yang terukir dalam gaya seni istana
(Mazmur 144:12)
• Harga rumah di Pulau Pinang adalah mahal berbanding beberapa tahun lalu.
Ramai penduduk tempatan tidak mampu membeli rumah untuk kediaman
mereka sendiri. Berdoa agar kerajaan negeri akan mengadakan beberapa
rancangan untuk membantu memenuhi keperluan rakyatnya.
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Bacaan Alkitab: ☐ Titus 1-3

☐ Yehezkiel 23-29

Hari Ke-8 (Rabu, 14 Ogos 2019)

Raja dan Tongkatnya
Bayangkan: ujian terbesar anda, atau ketakutan terbesar anda. Kemudian darab ketakutan dan tekanan dengan lapan ribu. Itu mungkin bagaimana perasaan Ester ketika
dia akan menghadap raja.
Masih ingat apa yang saya katakan tentang Ester menjadi orang yang berani? Baiklah, dia sebenarnya menghadap raja dengan harapan dan doa supaya raja akan
mengangkat tongkatnya.
Dan raja mengangkat tongkatnya kepada Ester.
Ester mesti rasa begitu lega apabila raja melakukannya. Dia selamat! Sebenarnya,
raja sangat senang melihat Ester. Raja berkata bahawa dia akan memberikan apa
sahaja kepada Ester; malah sanggup memberikan separuh daripada kerajaannya
kepada Ester.
Ester telah berjaya menghadap raja. Saya pasti semua orang menjangkakan dia terus
meminta raja untuk menyelamatkan orang Yahudi, betul?
Itu bukan apa yang dia lakukan. Sebaliknya, dia meminta raja untuk mengatur makan malam bersama Haman, raja dan dia sendiri.
Usaha Ester untuk menyelamatkan orang Yahudi baru bermula.
Pertolongan datang kepada mereka yang mencari Allah. Ketika kita mencari Dia, Dia
menjadikan wajah-Nya bersinar ke atas kita!
Sesuatu untuk difikirkan:
“Jangan takut, kerana Aku berserta denganmu. Jangan cemas, kerana Akulah Allahmu. Aku akan menguatkan, bahkan akan menolong engkau. Ya, Aku akan menopang
engkau dengan tangan kanan-Ku yang penuh kebenaran.’ (Yesaya 41:10) AVB

Berdoa untuk Negeri Perak
• Berdoa untuk Sultan (Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ibni Almarhum Sultan
Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah) dan Menteri Besar Perak (YAB Dato’
Seri Ahmad Faizal Dato’ Haji Azumu), agar hati mereka akan menjadi seperti
mata air di tangan Tuhan (Amsal 21:1) dan setiap keputusan yang mereka buat
untuk negeri adalah untuk kebaikan rakyatnya.
• Berdoa supaya kerja-kerja penambahbaikan terus berjalan di Pelabuhan Lumut
untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan perindustrian. Berdoa juga
agar angkatan tentera utama di sana akan mengalami kasih dan kehadiran Allah.
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Bacaan Alkitab: ☐ 1 Yohanes 1-5

☐ Yehezkiel 30-34

Hari Ke-9 (Khamis, 15 Ogos 2019)

Hadapi Penjahat

Saya pasti anda semua hairan akan hal yang sama sekarang – bagaimana dengan
mengundang Haman untuk makan malam boleh menolong orang Yahudi?
Tetapi jangan bimbang. Saya memberi jaminan yang Ester ada satu rancangan.
Jadi raja mengundang Haman untuk makan malam. Sebenarnya, ia lebih daripada
sekadar ‘makan malam’. Ia adalah jamuan makan, yang berlangsung lebih lama
daripada sehari.
Jamuan mereka memasuki hari ke dua apabila Ester akhirnya membangkitkan
isu tentang orang Yahudi. Ini yang dikatakannya (Ester 7:3-4a) AVB: “Jika tuanku
bermurah hati kepada hamba, ya Raja, dan jika Raja perkenankan, biarlah nyawa
hamba dikurniakan kepada hamba atas permohonan hamba, begitu jugalah, hamba
memohon nyawa bangsa hamba. Kami ini, hamba abdi dan bangsa hamba abdi yang
telah dijual untuk dimusnahkan, dibunuh, dan dihapuskan”.
Raja menjadi sangat murka. “Siapakah dia? Di manakah dia – lelaki yang berani
melakukan perkara sedemikian?
Dan Ester menunding ke arah Haman, dan semuanya pun terbongkar.
Sesuatu untuk difikirkan:
Walaupun Ester pada awalnya takut untuk menghadap raja, Tuhan telah memberinya
kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh bangsa Yahudi. Sebenarnya, tidak ada
apa pun yang dia takutkan, sebab Yesaya 43:1 (AVB) katakan: “Sekarang, beginilah
firman TUHAN, yang menciptakan engkau, wahai Yakub, dan yang membentuk
engkau, wahai Israel, “Jangan takut, kerana Aku telah menebus engkau. Aku telah
memanggil engkau dengan namamu, engkau milik-Ku.

Berdoa untuk Negeri Perak
• Berdoa untuk rakyat negeri Perak, supaya mata rohani dan hati mereka akan
terbuka, dan mereka akan menyedari bahawa tiada penyelamatan melalui sesiapa
pun, kerana tiada nama lain di bawah langit ini diberikan dalam kalangan manusia,
yang dapat menyelamatkan kita. (Kisah Para Rasul 4:12) dan dengan rendah diri
mereka akan bertemu dengan Yesus yang menjanjikan mereka kehidupan yang
berlimpah.
• Berdoa agar kerajaan sekarang akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan
kepada penduduk dengan menggunakan sepenuhnya sumber dari dalam negeri
dan menyediakan pinjaman kepada mereka yang ingin memulakan perniagaan.
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Bacaan Alkitab: ☐ 2 Yohanes ☐ 3 Yohanes ☐ Yehezkiel 35-42

Hari Ke-10 (Jumaat, 16 Ogos 2019)

Penuhi Panggilan Hidupnya

Ester seorang yang berani. Dia telah menyelamatkan orang Yahudi, dia telah
menyelamatkan Mordekhai dan menyelamatkan dirinya. Bukan sahaja dia berani,
dia juga seorang yang taat. Dia mendengar nasihat Mordekhai dan tidak memberitahu
sesiapa pun bahawa dia adalah seorang Yahudi.
Selalu ada alasan di sebalik keadaan anda. Saya pasti Ester tidak terlalu gembira
memasuki istana pada usia 14 tahun. Dia akan terlepas begitu banyak masa kecilnya –
tiba-tiba dia diharapkan untuk bertanggungjawab ke atas begitu banyak perkara.
Dan kemudian seluruh kehidupan rakyatnya bergantung kepadanya. Dia telah
melalui beberapa ‘kenapa saya’ tetapi dia tetap cekal. Dia tidak menyerah dan hanya
mahu hidup selesa sepanjang hayatnya. Tidak, dia mengambil tanggungjawab untuk
menyelamatkan orang Yahudi.
Kerana itulah sebabnya Allah meletakkannya dalam keadaan yang sukar. Dia seorang
yang pintar, prihatin, dan berani. Mungkin kehidupan di istana membuatnya lebih
pintar dan berani. Bukan satu kebetulan dia menjadi ratu. Menyelamatkan orang
Yahudi adalah misi hidupnya – sesuatu yang Allah rancang untuknya sejak dia
dilahirkan.
Sesuatu untuk difikirkan:
Allah mempunyai rancangan untuk setiap kita, tetapi terserah kepada kita untuk
memenuhinya. Anda mungkin tidak dapat melihatnya sekarang, tetapi ia sentiasa
benar.
Inilah yang Allah katakan di dalam Efesus 2:10 (AVB): “Kerana kita ini buatan-Nya,
dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, yang telah disediakan
terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan.”

Berdoa untuk Gereja-gereja di Negeri Pulau Pinang dan Perak
• Berdoa agar gereja-gereja di Pulau Pinang dan Perak akan tetap kuat di tengahtengah semua penyembahan berhala dan mereka tahu siapa diri mereka di dalam
Kristus, tidak menyesuaikan diri dengan dunia ini, tetapi berubah melalui pembaharuan
pikiran mereka. Supaya melalui ujian mereka dapat melihat apa kehendak Allah, yang
diredai-Nya dan sempurna (Roma 12:2)
• Berdoa agar gereja-gereja di Pulau Pinang dan Perak akan sungguh-sungguh
mengasihi Allah dan mematuhi perintah-perintah-Nya dan akan tetap berpegang
pada prinsip-prinsip Firman Allah dan menjalani kehidupan dalam kekudusan dengan
penyataan kuasa Allah.
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Hari Ke 11-20
Yosua & Penaklukan Tanah Perjanjian
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Hari Ke-11-15:
Berdoa untuk Negeri Kelantan dan Terengganu

KELANTAN
Maklumat Negeri Kelantan
Gelaran Kehormatan
Ibu Negeri		
Bandar Diraja		
Sultan			
Parti Memerintah
Menteri Besar		
Populasi		
Ekonomi		

Darul Naim (bermaksud “Tempat Tinggal yang Bahagia”)
Kota Bharu
Kota Bharu
Sultan Muhammad V
PAS
YAB Dato’ Ahmad bin Yakob
1,860,000 (banci pada 2018)
Pertanian, perikanan, pembalakan dan pelancongan
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Hari Ke-11-15:
Berdoa untuk Negeri Kelantan dan Terengganu

TERENGGANU
Maklumat Negeri Terangganu
Gelaran Kehormatan
Ibu Negeri		
Bandar Diraja		
Sultan			
			
Parti Memerintah
Menteri Besar		
Populasi		
Ekonomi		

Darul Iman (bermakud “Tempat Tinggal yang Beriman”)
Kuala Terengganu
Kuala Terengganu
Sultan Mizan Zainal Abidin ibni Almarhum Sultan
Mahmud Al-Muktafi Billah Shah
PAS
YAB Prof Dr Ahmad Samsuri bin Mokhtar
1,230,000 (banci pada 2018)
Petroleum, gas, pelancongan, perikanan dan pertanian
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Hari Ke- 16-20:
Berdoa untuk Negeri Pahang dan Johor

PAHANG
Maklumat Negeri Pahang

HGelaran Kehormatan Darul Makmur (bermaksud “Tempat Tinggal yang 		
			Tenang”)
Ibu Negeri		 Kuantan
Bandar Diraja		
Pekan
Sultan			
Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah
Bupati			
Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah
Parti Memerintah
Barisan National (UMNO)
Menteri Besar		
YAB Dato’ Sri Wan Rosdy bin Wan Ismail
Populasi		
1,670,000 (Banci pada 2018)
Ekonomi		
Perkhidmatan, Pertanian dan Pembuatan
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Hari Ke- 16-20:
Berdoa untuk Negeri Pahang dan Johor

JOHOR
Maklumat Negeri Johor

Gelaran Kehormatan
Darul Ta’zim (bermaksud “Tempat Tinggal yang
			Bermartabat”)
Ibu Negeri		
Johor Bahru
Bandar Diraja		
Muar
Sultan			
Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj
Parti Memerintah
Pakatan Harapan (PPBM)
Menteri Besar		
YAB Dato’ Dr Sahruddin Jamal
Populasi		
3,740,000 (Banci pada 2018)
Ekonomi		
Perkhidmatan, Pembuatan, Pertanian dan Pembinaan
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Bacaan Alkitab: ☐ Wahyu 1-4

☐ Yehezkiel 43-48

Hari Ke-11 (Sabtu, 17 Ogos 2019)

Pelanggaran Peraturan
Kehidupan
Pada mulanya, Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah.
Mereka makan buah dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan jahat – satu dari
dua pokok yang Allah telah larang mereka untuk dimakan.
Jadi, mengapakah mereka memakan buah itu? Adakah kerana mereka dengan sengaja
tidak mahu mentaati Allah?
Saya tidak fikir begitu. Saya fikir ia mempunyai kaitan dengan apa yang Setan (yang
berpura-pura menjadi ular) katakan kepada mereka.
“Berkatalah ular kepada perempuan itu,”Kamu pasti tidak akan mati. Memang Allah
tahu bahawa pada hari kamu memakannya akan terbukalah matamu dan kamu akan
seperti Allah yang mengetahui yang baik dan yang jahat.” (Kejadian 3:4-5) AVB
Hawa tidak taat kepada Allah bukan tanpa sebab – dia mahu menjadi Allah. Dia
mahu menjadi yang maha tahu dan maha kuasa. Tetapi masalahnya, manusia tidak
boleh menjadi Allah. Dan apabila kita cuba untuk menjadi Allah, ia selalunya akan
membawa kepada beberapa kesilapan yang dahsyat.
Apabila Allah berkata “tidak”, ia pasti sesuatu yang buruk buat kita, walaupun ia
mungkin kelihatan baik dan menarik dan membuat kita mungkin menginginkannya.
Sesuatu untuk difikirkan:
Apabila perempuan itu melihat bahawa buah pokok itu bagus sebagai makanan dan
nampak sedap, apatah lagi buah itu mampu membuat seseorang menjadi bijaksana,
dia pun mengambilnya lalu memakannya. Dia juga memberikan buah itu kepada
suaminya yang bersama-samanya, dan suaminya juga memakannya. (Kejadian 3:6)
AVB

Berdoa untuk Negeri Kelantan
• Berdoa untuk Sultan (Sultan Muhammad V) dan Menteri Besar Kelantan
(YAB Dato’ Ahmad bin Yakob) supaya menjadi berkat dan melindungi penduduk
Kelantan, mereka akan menjadi seperti tempat persembunyian dari angin.
Sebuah tempat perlindungan dari ribut, aliran air di tempat yang kering, naungan
batu besar di tanah yang gersang (Yesaya 32:2)
• Berdoa juga untuk generasi muda muslim supaya diajar nilai-nilai keluarga
yang betul dari muda dan ibu bapa mereka tidak akan berpisah dengan mudah.
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Pembacaan Alkitab : ☐ Wahyu 5-10 ☐ Hagai 1-2

☐ Mikha 1-2

Hari Ke-12 (Ahad, 18 Ogos 2019)

Peraturan Perlu Dipatuhi
Ada kumpulan orang ini yang dikenali sebagai Israel. Saya pasti anda telah mendengarnya sebelum ini. Pada satu ketika, mereka terperangkap di Mesir. Kemudian
Allah melakukan mukjizat dan menyelamatkan mereka dari Mesir. Allah juga telah
memisahkan Laut Merah untuk mereka.
Kemudian Dia membuat perjanjian dengan mereka. Perjanjian itu benar-benar janji
yang sangat serius. Mereka adalah umat pilihan Tuhan yang khusus. Melalui perjanjian, Allah memberi mereka peraturan-peraturan supaya mereka dapat hidup suci.
Allah berjanji untuk memberkati mereka jika mereka taat kepada-Nya. Orang Israel
menginginkan berkat Allah, jadi mereka akhirnya bersetuju dengan semua peraturanNya. Maka Allah memberikan mereka Tanah Perjanjian – Kanaan. Dia memeritahu
mereka bahawa Tanah Perjanjian itu adalah milik mereka.
Semua orang Israel perlu lakukan hanyalah mengikuti Hukum-Nya. Dia telah memberikan mereka 10 Hukum, dan satu senarai tentang semua perkara yang patut dan
tidak patut dilakukan. Tuhan mahu mereka menjadi kudus – menjadi umat pilihanNya yang akan taat kepada-Nya.
Orang Israel sangat teruja - akhirnya, Tanah Perjanjian akan menjadi milik mereka!
Mereka akan dapat mengikuti perintah-perintah Allah dan hidup bahagia selamalamanya di tanah mereka sendiri.
Malangnya, bukan itu yang terjadi.
Sesuatu untuk difikirkan:
Jika secara ikhlas engkau bersungguh-sungguh mematuhi Tuhan, Allahmu, dan
melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada
hari ini, maka TUHAN, Allahmu, akan meninggikan engkau mengatasi segala bangsa
di bumi. (Ulangan 28:1) AVB

Berdoa untuk Negeri Kelantan
• Berdoa untuk semua amalan buruk golongan muda di Kelantan. Sesetengah
daripada mereka tidak bekerja dan mereka suka berkeliaran dan berlumba
motorsikal. Sesetengahnya juga menjadi pelacur dan ada yang membuang
bayi mereka, dll. Berdoa agar golongan belia akan diajar untuk menghitung hari
mereka supaya mereka memperoleh kebijaksanaan (Mazmur 90:12)
• Kerajaan Kelantan telah bersetuju bahawa perkahwinan di bawah umur adalah
di bawah undang-undang Syariah dan perlu. Berdoa supaya hak kanak-kanak
dan wanita dilindungi oleh pemerintah dan rakyat.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Wahyu 11-16

☐ Mikha 3-7

Hari Ke-13 (Isnin, 19 Ogos 2019)

Takut Menyebabkan Ketidaktaatan
Malangnya, orang Israel membuat satu kesilapan besar.
12 orang pengintip yang dihantar untuk mengintai tanah itu kembali, mereka semua
membawa khabar baik – Kanaan sangat menakjubkan! Ia dipenuhi dengan kekayaan
dan pemandangan yang indah.
Khabar buruknya adalah orang-orang Kanaan berbadan besar dan kuat, dan tembok
bandar mereka sangat tinggi.
Ia sepatutnya tidak membuat apa-apa perbezaan, kerana Allah sendiri memberitahu
mereka untuk menyerang Kanaan. Tetapi sepuluh dari dua belas pengintip itu
menegaskan bahawa orang Israel tidak dapat menakluki Kanaan. Mereka
memberitahu berbezaan mereka dengan orang Kanaan bahawa mereka seperti
belalang kecil.
Mereka harus menyerang Kanaan. Mereka berkata bahawa jika Tuhan meminta
kepada orang Israel menyerang, mereka harus melakukannya. Sudah tentu, mereka
betul. Tetapi bayangkan berdebat dengan sepuluh kawan anda; cuba bayangkan
anda cuba membantah mereka semua. Ia adalah sia-sia.
Dan oleh itu orang Israel telah membuat kesilapan yang sama yang dibuat oleh
Adam dan Hawa pada permulaan dunia. Orang Israel tidak mematuhi Tuhan kerana
mereka menganggap mereka lebih pintar daripada Allah. Selepas semua perkara
yang menakjubkan Tuhan telah lakukan untuk mereka, mereka tidak taat
kepada-Nya, mereka enggan untuk menakluk Kanaan yang menjanjikan kehidupan
dan kemakmuran untuk mereka.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Demikianlah segala laknat itu akan datang ke atasmu, mengejar kamu, dan sampai
kepadamu, hingga kamu punah, kerana kamu tidak mahu mematuhi TUHAN,
Allahmu, dan tidak berpegang teguh pada segala perintah serta kanun-Nya yang
disampaikan-Nya kepadamu.” (Ulangan 28:45) AVB

Berdoa untuk Negeri Terengganu
• Berdoa untuk Sultan (Sultan Mizan Zainal Abidin ibni Almarhum Sultan Mahmud
Al-Muktafi Billah Shah) dan Menteri Besar Terengganu (YAB Prof Dr Ahmad Samsuri
bin Mokhtar) supaya mereka mempunyai pemahaman yang baik dan masuk akal
sehingga mereka dapat menjadi efektif dan produktif dan mereka akan menjadi
pemimpin yang tidak hanya melihat kepentingan mereka sendiri tetapi juga kepentingan orang lain (Filipi 2:4)
• Berdoa agar Allah mengerakkan hati dan minda sesetengah orang supaya tidak
bergantung kepada bantuan kerajaan tetapi bekerja keras untuk kehidupan mereka
sendiri.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Wahyu 17-22

☐ Ulangan 1-4

Hari Ke-14 (Selasa, 20 Ogos 2019)

Disiplin dan Pemulihan
Allah sangat marah terhadap orang Israel kerana tidak taat kepada-Nya. Dia telah
menunjukkan kepada mereka banyak mukjizat dan memberkati mereka berkalikali, namun mereka menyangka bahawa mereka lebih tahu daripada Tuhan. Bangsa
Israel melanggar janji mereka kepada-Nya. Jadi Tuhan menghukum mereka untuk
mengembara ke padang gurun selama 40 tahun.
40 puluh tahun adalah lama, masa yang lama hanya berkeliaran di dalam lingkaran
di padang pasir, padang pasir yang kering dan panas.
Tetapi Allah tidak meninggalkan mereka, Dia tidak melupakan orang Israel. Dia
tetap memelihara mereka tanpa mengira hukuman mereka. Dia masih menyayangi
mereka.
Saya pasti ibu bapa/penjaga menghukum anda juga. Disiplin adalah penting, tetapi
ia tidak bermaksud mereka membenci anda. Tidak kira apa pun, mereka mengasihi
anda.
Hal yang sama, Allah juga tetap mengasihi orang Israel. Mereka telah melakukan
beberapa perkara yang benar-benar salah. Dia menghukum mereka kerana itu.
Tetapi Dia tetap mengasihi mereka. inilah kasih-Nya yang membuat Dia untuk tidak
melepaskan mereka tetapi terus mendisiplin mereka demi membawa mereka
kembali kepada-Nya
Sesuatu untuk difikirkan:
“Anakku, jangan pandang ringan pengajaran Tuhan, dan jangan tawar hati apabila
Dia menegurmu, kerana Tuhan mengajari orang yang dikasihi-Nya, dan menghukum
sesiapa yang diterima-Nya sebagai anak.” (Ibrani 12:5b-6) AVB

Berdoa untuk Negeri Terangganu
• Terdapat jurang yang besar di antara orang yang miskin di utara dan orang
yang kaya di selatan. Tuhan yang membuat miskin dan kaya dan Dia yang
menurunkan dan meninggikan (1 Samuel 2:7). Oleh itu, berdoa agar rahmat
dan kemurahan Allah berada di atas penduduk kampung, terutamanya di
kawasan utara sekitar Setiu yang paling miskin.
• Berdoa untuk jabatan kesihatan di negeri ini supaya mengatur program
untuk menyedarkan orang ramai tentang seriusnya HIV dan penyakit. Berdoa
agar ada kebijaksanaan dan kekuatan dari Allah semasa mereka berurusan
dengan orang yang mempunyai orientasi seks yang sama.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Matius 1-5

☐ Ulangan 5-9

Hari Ke-15 (Rabu, 21 Ogos 2019)

Sungai Yordan dan Yerikho

Allah tidak melupakan orang Israel. Selepas 40 tahun mengembara di padang gurun.
Hukuman mereka akhirnya berakhir dengan meninggalnya semua generasi tua.
Kecuali Kalip dan Yosua. Generasi muda dari bangsa-bangsa Israel pasti begitu
gembira apabila mereka mendengar berita tentang Allah membawa mereka keluar
dari padang pasir.
Sebaik sahaja hukuman berakhir, Allah membawa mereka kembali ke cabaran pertama
mereka — cabaran yang mereka telah gagal.
Orang Israel akhirnya menuju ke Kanaan untuk ke kali kedua.
Terdapat beberapa perubahan – Yosua (salah satu daripada dua pengintip yang
percaya kepada Allah) kini telah mengambil alih peranan Musa sebagai pemimpin
bangsa Israel. Generasi yang lebih tua telah meninggal dunia. Tetapi mereka masih
Orang Pilihan Allah, dan akhirnya mereka pergi ke Tanah Perjanjan.
Kanaan sama indah seperti dahulu, tetapi mereka harus mengambilnya dengan cara
paksa.
Dan mereka mempunyai masalah besar – untuk menakluk Yerikho, orang Israel perlu
menyeberangi sungai Yordan. Tetapi tidak ada cara untuk mereka menyeberanginya.
Malah perenang terbaik pun akan lemas.
Tetapi Allah memberitahu mereka supaya jangan risau, dan Dia memberi mereka
rancangan.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Janganlah resah hatimu dan janganlah takut.” (Yohanes 14:27b) AVB

Berdoa untuk Gereja-gereja di Negeri Kelantan dan Terangganu
• Jumlah gereja-gereja di negeri Kelantan dan Terangganu adalah kecil tetapi
cabarannya besar. Berdoa agar mereka tetap kuat dan berani dan tidak malu
dengan injil. Mengetahui bahawa kuasa Allah ada untuk menyelamatkan setiap
orang yang percaya.
• Tuhan berjanji untuk meletakkan kita lebih tinggi di atas semua bangsa di bumi
jika kita memenuhi semua perintah-Nya dengan teliti. Berdoa agar gereja-gereja
di Kelantan dan Terangganu akan setia kepada suara Tuhan Allah mereka dan
menerima berkat-berkat yang berlimpah di bandar-bandar dan di ladang-ladang
mereka (Ulangan 28:1-3)
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Pembacaan Alkitab: ☐ Matius 6-10 ☐ Ulangan 10-14
Hari Ke-16 (khamis, 22 Ogos 2019)

Menyeberang dengan
Rancangan Tuhan

Yordan. Kemudian orang Israel akan menyeberang.
“Tetapi bagaimana?”anda pasti bertanya. “Bagaimana mungkin orang Israel menyeberangi sungai Yordan?
Nah, orang Israel mengikuti rancangan yang Allah berikan kepada mereka – sudah
tentu, ia berhasil. Ia agak mudah, sebenarnya. Membawa Tabut Perjanjian, masuk ke
Sungai Yordan dan sungai itu terbelah untuk orang Israel. Dan ketika semua orang
Israel menyeberang, para imam hanya berjalan di belakang mereka dan sungai Yordan
tertutup di belakang mereka.
Wow!
Sekarang selepas mereka meyeberangi sungai itu, tempat pertama yang mereka hadapi
adalah Yerikho. Dan masalah dengan Yerikho ialah kota itu mempunyai dinding yang
tinggi dan kuat. Ia akan menjadi sukar bagi orang Israel untuk menang. Pada masa itu,
mereka tidak mempunyai teknologi untuk merobohkan tembok, dan orang di dalam
kota Yerikho boleh bertindak jika mereka cuba menyerang.
Tetapi kali ini orang Israel tidak berputus asa. Kali ini juga, mereka tidak akan
membuat kesilapan yang sama.
Allah sekali lagi memberi mereka rancangan, dan kali ini, mereka akan mengikutinya.
Tidak kira betapa mustahil pun ia.
Sesuatu untuk difikrkan:
“Sesungguhnya, Akulah TUHAN, Allah semua manusia. Adakah sesuatu hal yang
mustahil bagi-Ku? (Yeremia 32:27) AVB
Allah mempunyai rancangan dan tujuan untuk orang Israel. Dia juga mempunyai
rancangan dan tujuan untuk kita juga.

Berdoa untuk Negri Pahang
• Bedoa untuk the Sultan (Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah),
Tengku Mahkota (Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah) dan Menteri Besar Pahang
(YAB Dato’ Sri Wan Rosdy bin Wan Ismail). Berdoa agar parti pembangkang akan
bekerja dengan harmonis dengan kerajaan Persekutuan, supaya mereka memiliki
fikiran yang sama terhadap satu sama lain dan tidak menganggap dirinya bijak
menurut pandangannya (Roma 12:6)
• Pahang mempunyai hutang yang sangat besar di kalangan negeri-negeri di
Malaysia pada tahun 2018. Berdoa agar kerajaan negeri akan membuat perancangan
untuk meningkatkan hasil negeri supaya dapat menghapuskan hutang yang
banyak dengan cepat.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Matius 11-15

☐ Ulangan 15-19

Hari Ke-17 (Jumaat, 23 Ogos 2019)

Taat Walaupun Bunyinya
Tidak Logik
Pernahkah anda melihat gambar tentera yang lengkap? Malah pada zaman dahulu,
mereka sangat teratur dan bersenjata. Anda mungkin menyangka orang Israel akan
menyerang Yerikho dengan harapan bahawa Allah akan menolong mereka. Tetapi
mereka tidak berbuat demikian.
Allah telah memberi mereka satu rancangan. Para imam membawa Tabut Perjanjian
dengan seluruh tentera bersenjata di belakang mereka. Mereka akan berjalan mengelilingi Yerikho kemudian kembali ke kem.
Nah, ini adalah satu rancangan yang agak pelik. Berjalan di sekitar kota tidak akan
membantu mereka menakluk Yerikho, betul kan?
Tetapi orang Israel telah belajar melalui pengalaman tentang akibat sekiranya mereka
tidak mematuhi Tuhan. Jadi mereka melakukannya. Para imam, mengendalikan Tabut
Perjanjian, berjalan mengelilingi Yerikho dengan seluruh tentera di belakang mereka.
Kemudian mereka kembali ke kem.
Adakah anda tahu apa yang mereka lakukan pada hari berikutnya? Orang Israel
melakukan perkara yang sama. Imam di depan, membawa Tabut Perjanjian, dan
tentera di belakang mereka. Satu pusingan di sekitar kota Yerikho, kemudian kembali
ke kem.
Mereka melakukan perkara yang sama untuk hari berikutnya. Dan seterusnya, hari
selepas itu. Pada hari keenam, mereka melakukan parkara yang sama.
Tetapi pada hari ketujuh, sesuatu telah berubah.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Oleh itu, rendahkan dirimu di bawah kuasa Allah, supaya kamu ditinggikan-Nya pada
waktu yang telah ditetapkan. Serahkan segala kerunsinganmu kepada Allah, kerana
Dia mengambil berat tentangmu.” (1 Petrus 5:6-7) AVB

Berdoa untuk Negeri Pahang
• Tasik Chini menjadi “tasik mati” kerana aktiviti pembalakan balak, perlombongan
biji besi dan aktviti pertanian. Kawasan suku Jakun (kira-kira 800 orang) telah terjejas.
Berdoa agar tindakan akan di ambil untuk mengurangkan kerosakan.
• Aktiviti perlombongan (yang sah dan haram) telah menyebabkan kerosakan kepada
alam sekitar, terutamanya pencemaran sungai. Berdoa agar keselamatan rakyat
Kuantan dapat terjamin di mana isu sisa diselesaikan.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Matius 16-20

☐ Ulangan 20-24

Hari Ke-18 (Sabtu, 24 Ogos 2019)

Kemenangan Milik Mereka

Orang Israel telah berjalan mengelilingi Yerikho selama 6 hari sekarang— satu
pusingan setiap hari. Tetapi pada hari ketujuh, mereka akan melakukan sesuatu yang
berbeza, sesuatu yang jauh lebih menarik.
Pada hari ketujuh, orang Israel bangkit pada waktu subuh dan mula berjalan
mengelilingi Yerikho. Oleh itu, saya pasti orang Yerikho pasti sudah biasa dengan
keadaan ini. Setiap hari, orang Israel yang pelik itu akan bangun, dan hanya berjalan
mengelilingi kota! Mereka sangat takut untuk menyerang!” Itu mungkin apa yang
menjadi perbualan mereka.
Tetapi pada hari ketujuh, ketika orang Israel mulai berjalan mengelilingi kota Yerikho
(Imam di depan, diikuti oleh tentera), mereka tidak berjalan dengan satu pusingan.
Mereka tidak berjalan dua pusingan. Mereka berjalan 7 pusingan!
Pada pusingan ketujuh, ketika sangkakala ditiup, Yosua memerintahkan tentera,
”Bersoraklah! Sebab Tuhan telah memberikan kota ini kepadamu”
Maka bersoraklan bala tentera dengan sepenuh hati – dan dinding kota Yerikho
runtuh.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya,” (Markus 9:23b) AVB

Berdoa untuk Negeri Johor
• Berdoa untuk Sultan (Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj)
dan Menteri Besar Johor (Dr Sahruddin Jamal), agar Tuhan akan memberikan
mereka hati integriti dan kemahiran (Mazmur 78:72) semasa mereka
memimpin rakyat Johor agar menjadi bertambah maju.
• Hubungan antara Malaysia dan Singapura tegang disebabkan isu-isu
baru-baru ini (pertikaian wilayah maritim dan ruang udara, sistem transit Johor
Bahru-Singapura, KL-Singapura Rel berkelajuan tinggi, dll.) sehingga memberi
kesan kepada ekonomi Johor. Berdoalah agar persetujuan bersama akan dicapai
dengan situasi menang-menang bagi kedua-dua pihak.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Matius 21-25

☐ Ulangan 25-29

Hari Ke-19 (Ahad, 25 Ogos 2019)

Doa Orang Kudus

Bangsa Isreal terus mempercayai dan membenarkan Allah untuk membimbing
mereka. Terdapat banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Allah dan saya tidak
dapat memberitahu semunya, cuma satu.
Lima kerajaan orang Amori bersatu melawan bangsa Israel. Sudah pasti jumlah
mereka melebihi orang Israel, tapi Allah berkata: “Janganlah takut kepada mereka,
sebab Aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan tidak ada seorangpun
dari mereka yang dapat berdiri dihadapanmu.”
Orang Israel berarak mendekati dengan orang Amori pada waktu malam dan
menyerang mereka ketika matahari terbit. Orang Amori tidak menyangka orang Israel
muncul dengan cepat, dan maka terjadilah kekeliruan dan kekacauan dikalangan
mereka. Mereka cuba untuk mundur, tetapi Tuhan menghantar hujan batu mengejar
mereka.
Apabila hampir malam, Yosua tahu bahawa orang Israel tidak akan dapat melihat dan
melawan musuh mereka ketika gelap. Orang Amori mungkin mempunyai banyak masa
untuk berkumpul dan menyerang semula.
Yosua tahu bahawa jika kehendak Allah, orang Israel akan mengalahkan orang Amori.
Jadi Yosua berdoa kepada Allah untuk pertolongan.
Cuba teka apakah yang terjadi? Matahari dan bulan tidak bergerak selama hampir 24
jam! Selama matahari masih terbit di langit, orang Israel boleh terus bertempur.
Dan oleh rahmat Allah, orang Israel memenangi perperangan melawan orang Amori.
Sesuatu untuk difikirkan:
Pada hari TUHAN menyerahkan bani Amori itu kepada orang Israel, berdoalah Yosua
kepada TUHAN, lalu di hadapan mata orang Israel dia berkata, “Wahai matahari,
berhentilah engkau di atas Gibeon dan engkau, wahai bulan, di atas lembah Ayalon!”
Maka matahari pun berhenti dan bulan pun tertahan sampai bangsa itu menuntut
balas terhadap musuh-musuh mereka. Bukankah hal itu tertulis dalam Kitab Yasar?
Sehari suntuk matahari tertahan di tengah-tengah langit dan tidak cepat-cepat
terbenam. (Yosua 10:12-13) AVB

Berdoa untuk Negeri Johor
• Kerajaan negeri mengalu-alukan pendapat rakyat untuk disuarakan bagi membantu
usaha kerajaan untuk menbawa pertumbuhan. Berdoa bagi mulut-mulut kebenaran
bersuara menyatakan kebenaran dan lidah-lidah mereka menyatakan keadilan
(Mazmur 37:30)
• Kes-kes rompakan di Johor Bahru telah meningkat sejak tiga tahun yang lalu
dan kebanyakannya berlaku di perumahan estet. Berdoalah untuk polis agar dapat
menangani masalah dengan baik supaya rakyat Johor dapat menikmati kedamaian
dalam perjalanan keluar dan masuk mereka.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Matius 26-28 ☐ Ulangan 30-34 ☐ Daniel 1-2

Hari Ke-20 (Isnin, 26 Ogos 2019)

Biarkan Tuhan Berkarya

Bangsa Israel sangat diberkati. Allah mengasihi mereka walau apa pun yang terjadi.
Walaupun kadang-kadang Dia harus menghukum mereka, Dia masih mengasihi
mereka.
Apa yang perlu kita pelajari adalah kita berusaha supaya dapat membiarkan Allah
melakukan apa yang ingin dilakukannya dalam hidup kita. Kita harus dapat
melepaskan pendapat bahawa “saya lebih baik dari Allah”.
Jika kita melepaskan, dan biarkan Allah menolong anda, anda tidak perlu takut bila
menghadapi cabaran. Apa yang anda perlu lakukan ialah mempercayai dan taat
kepada-Nya, dan perkara yang menakjubkan akan berlaku.
Setiap tindakan ada akhibatnya. Kadang-kadang akhibatnya adalah yang buruk,
kadang-kadang ia baik. Sekiranya anda telah melakukan beberapa kesilapan, mintalah
Allah mengampuni anda dan Roh Kudus untuk membantu anda belajar daripada
kesi lapan itu dan tidak mengulanginya.
Ingatlah, orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Juruselamat sekarang adalah
orang Pilihan, yang diasingkan menjadi kudus. Sebab berkat Tuhan akan turun kepada
mereka yang mengikuti peraturan-Nya dan membenarkan Dia melakukan mujizat
dalam hidup mereka. Membenarkan Allah masuk ke dalam hidup anda mungkin sukar,
tetapi upahnya adalah satu juta kali lebih banyak daripada pergelutan.
Sesuatu untuk difikirkan:
Percayalah kepada TUHAN dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Ingatlah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. (Amsal 3:5-6)
AVB

Berdoa untuk Gereja-gereja di Negeri Pahang dan Johor
• Berdoa seperti Yeremia, yang telah ditentukan oleh Allah sebelum dia dibentuk
dalam rahim dan yang telah dipisahkan oleh Allah dan diangkat sebagai nabi
kepada bangsa-bangsa (Yeremia 1:5), gereja-gereja di Pahang dan Johor akan
menyedari bahawa mereka tahu secara peribadi bahawa mereka telah ditetapkan
sebagai umat Allah yang kudus dan mereka dipanggil untuk menjadi suara
kenabian kepada negeri dan bangsa mereka.
• Berdoa agar gereja-gereja di Pahang dan Johor akan menjadi saluran kasih,
yang menyahut panggilan Allah yang bukan hanya mengasihi melalui kata-kata
atau percakapan tetapi juga di dalam perbuatan dan kebenaran. (1 Yohanes
3:3-18), supaya kasih mereka terhadap satu sama lain akan menjadi begitu jelas
sehingga masyarakat yang tidak percaya akan tertarik kepada kasih Allah.
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Hari ke 21-30
Daniel & Gaya Hidup Ibadahnya
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Hari ke 21-25:
Berdoa untuk Negeri Sembilan dan Melaka

NEGERI SEMBILAN
Maklumat Negeri Sembilan
Gelaran Kehormatan
Darul Khusus (bermaksud “Tempat Tinggal yang
			Istimewa”)
Ibu negeri		
Seremban
Bandar diraja		
Seri Menanti
Yang di-Pertuan Besar Tuanku Muhriz ibni Almarhum Tuanku Munawir
Parti memerintah
Pakatan Harapan (PKR)
Menteri Besar		
YAB Dato’ Sri Aminuddin bin Harun
Populasi		
1,130,000 (banci pada 2018)
Ekonomi		
Pembuatan, perkhidmatan, pelancongan dan pertanian

					

40											

Hari ke 21-25:
Berdoa untuk Negeri Sembilan dan Melaka

MELAKA
Maklumat Negeri Melaka
Julukan			Venice Timur
Ibu Negeri		
Melaka City
Yang di-Pertua Negeri
Tun Datuk Seri Utama Dr. Mohd Khalil bin Yaakob
Parti memerintah
Pakatan Harapan (Amanah)
Ketua Menteri		
YAB Adly bin Zahari
Populasi		
920,000 (banci pada 2018)
Ekonomi		
Perkhidmatan, pembuatan, pertanian dan pembinaan
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Hari Ke 26-30:
Berdoa untuk Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan

SELANGOR
Maklumat Negeri Selangor
Gelaran Kehormatan
Darul Ehsan (bermaksud “Tempat Tinggal Ketulusan”)
Ibu Negeri		
Shah Alam
Bandar diraja		
Klang
Sultan			
Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum
			
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj
Parti Memerintah
Pakatan Harapan (PKR)
Menteri Besar		
YAB Amirudin bin Shari
Populasi		
6,470,000 (Banci 2018)
Ekonomi		
Perdagangan, industri, perkhidmatan, pertanian dan
			pelancongan
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Hari Ke 26-30:
Berdoa untuk Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan

KUALA LUMPUR
Maklumat untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Julukan		
KL, Bandar Taman Cahaya
Pentadbiran
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Datuk Bandar Datuk Nor Hisham Ahmad Dahlan
Populasi
1,800,000 (banci 2018)
Ekonomi
Perkhidmatan, perdagangan, pendidikan, pelancongan
		dan runcitan
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Hari Ke 26-30:
Berdoa untuk Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan

PUTRAJAYA
Maklumat Wilayah Persekutuan Putrajaya
Julukan		
Pentadbiran
Presiden
Populasi
Ekonomi

Bandar Taman, Bandar Pintar
Perbadanan Putrajaya
Datuk Dr. Aminuddin Bin Hassim
90,000 (banci 2018)
Perkhidmatan dan perdagangan
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Hari Ke 26-30:
Berdoa untuk Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan

LABUAN
Maklumat Wilayah Persekutuan Labuan
Pentadbiran
Perbadanan Labuan
CEO		
Datuk Azhar bin Ahmad
Populasi
100,000 (banci 2018
Ekonomi
Oil & gas, international investment and banking services
		
Minyak dan gas, pelaburan antarabangsa dan perkhidmatan
		perbankan.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Markus 1-5

☐ Daniel 3-7

Hari Ke-21 (Selasa, 27 Ogos 2019)

Menonjol

Tidak semua orang suka menonjol. Sebenarnya, sesetengah orang berusaha keras
untuk menjadi serupa. Namun, setiap satu daripada kita memang unik— begitulah
Allah mencipta kita. Jadi, kenapa kita berusaha keras untuk menjadi serupa?
Nah, sesetegah orang berfikir bahawa itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup.
Sesetengah mengambil langkah lebih jauh dan berfikir bahawa itu satu-satunya cara
bertahan hidup tapi kenapa?
Ini kerana kebanyakkan orang tidak suka perubahan. Mereka mahu semua orang
adalah sama, maka tiada apa yang tidak dijangkan akan berlaku.
Apabila kita menerima Kristus ke dalam hati kita, kita dilahirkan kembali. Kita
menjadi baru, dan kita telah menjadi anak-anak Allah dengan satu peraturan baru
yang perlu dipatuhi— peraturan-peraturan bagi mengasingkan kita untuk menjalani
kehidupan baru ini. Alkitab adalah panduan kita, dengan kata lain, kita harus
berbeza.
Selalunya, hukum dunia menjadi sama dengan hukum Allah. Maksud saya, keduadua hukum mengatakan bahawa mencuri adalah salah, berbohong adalah salah, dan
(sudah tentu) membunuh adalah salah. Tetapi kadang-kadang, ada undang-undang
yang bertentangan dengan apa yang Allah katakan. Ia mungkin atau mungkin bukan
undang-undang kerajaan. Ia mungkin di sekolah anda pergi, atau hanya sekadar
sesuatu yang semua kawan anda tidak setuju. Sesuatu tidak menarik atau sesuatu
yang pasti membuat anda tidak popular. Kebanyakkan orang tidak akan
mempertaruhkan reputasi mereka.
Untuk sepuluh hari seterusnya, kita akan memberi tumpuan kepada lima orang yang
mempertaruhkan segala-galanya untuk Allah.
Sesuatu untuk difikirkan:
“... kerana kamu sudah melucutkan dirimu yang lama itu dengan segala kelakuan, dan
mengenakan diri yang baru...
Sebagai orang pilihan Allah yang suci dan amat dikasih-Nya kamu haruslah bersifat
belas kasih, baik, budi, rendah hati, lemah lembut dan sabar,” (Kolose 3:9b-10a, 12)
AVB

Berdoa untuk Negeri Sembilan
• Semoga Tuhan memberkati dan melindungi Yang di-Pertuan Besar (Tuanku Muhriz
Ibni Almarhum Tunku Munawir) dan Menteri Besar Negeri Sembilan (YAB Dato’ Sri
Aminuddin bin Harun) dan semoga Tuhan menyinari mereka dengan wajah-Nya dan
Tuhan menghadap wajah-Nya kepada mereka dan memberi mereka kedamaian
(Bilangan 6:24-27).
• Berdoa untuk projek Malaysia Vision Valley (MVV2.0) supaya mewujudkan lebih
banyak peluang pekerjaan untuk belia di dalam negeri dan belia-belia akan terlibat
secara meluas dalam menyumbang ke arah projek pembangunn ini.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Markus 6-10

☐ Daniel 8-12

Hari Ke-22 (Selasa, 28 Ogos 2019)

Berani untuk Tampil Berbeza
Daniel adalah dari Israel, tetapi (kerana orang Israel tidak taat kepada Allah lagi)
negaranya telah ditawan oleh orang Babel. Dia masih muda pada masa itu, dan kuat.
Jadi, raja Babel memilih dia dan beberapa orang Israel untuk berkhidmat di istana.
Allah telah memberitahu orang Israel bahawa mereka tidak boleh makan beberapa
jenis makanan tertentu, dan di istana hanya menghidangkan makanan yang Allah
beritahukan kepada mereka makanan yang tidak boleh dimakan. Hanya itulah
makanan yang boleh disediakan, jadi secara teknikalnya, ia adalah baik juga untuk
dimakan, betul? Dan juga, sememangnya agak aneh jika memberitahu bahawa anda
tidak boleh makan makanan seperti itu, terutama sekali apabila semua orang Israel
juga memakannya. Selain itu, jadi orang tahanan yang cerewet akan mengundang
banyak masalah juga. Oleh itu, adalah lebih mudah untuk mengikut keadaan masa
itu, dan melakukan seperti apa yang diminta oleh pihak berkuasa. Maksud saya, anda
tidak mempunyai pilihan, orang lain yang ‘memaksa’ anda untuk tidak taat kepada
Allah, bukan anda yang memilih untuk melakukannya, maka itu tidak dianggap
bahawa anda tidak taat, betul?
Nah, Daniel tidak berfikir begitu. Dia dan kawan-kawannya menolak untuk makan
makanan diraja. Mereka memberitahu pegawai istana untuk memberikan mereka
sayuran dan air selama 10 hari, dan lihat jika mereka kurang sihat dibandingkan
dengan orang Israel yang lain.
Jadi pegawai memberi mereka sayuran selama 10 hari, dan selepas sepuluh hari
berakhir, mereka menyedari bahawa Daniel dan kawan-kawannya lebih sihat dari
orang Israel yang lain! Mereka membenarkan Daniel untuk terus makan sayursayuran, dan Daniel terus tampil berbeza untuk Allah.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Oleh sebab kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hiduplah melangkah
dalam Dia, berasas dan terbina dalam-Nya serta bertapak teguh dalam iman,
sebagaimana kamu telah diajar, penuh melimpah dengan kesyukuran. (Kolose 2:6-7)
AVB

Berdoa untuk Negeri Sembilan
• Berdoa agar Allah mencurahkan berkat-Nya ke atas kerajaan negeri dan rancangan
ekonomi mereka untuk tahun 2019-2045 bagi membangunkan Jempol sebagai
lembah makanan dan Gemas sebagai pusat pelaburan dan pertanian, supaya rancangan
mereka akan mewujudkan peluang menjana pendapatan dan pembangunan yang
lebih besar untuk negeri ini.
• Berdoa juga supaya penduduk Negeri Sembilan akan mengalami kasih Allah yang
sempurna dan mereka akan mengetahui bahawa mereka dicipta dengan begitu indah
dan ajaib oleh Sang Pencipta dan dicipta untuk bergaul rapat dengan Dia.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Markus 11-16 ☐ Yunus 1-4

Hari Ke-23 (Khamis, 29 Ogos 2019)

Berlari untuk Tuhan

Pernahkah anda terlepas ke ibadah gereja atau sekolah minggu kerana pesta ulang
tahun rakan atau mungkin anda pergi menonton wayang atau apa-apa sebab lain
seperti ini? Mari kita melangkah jauh dari kisah-kisah Alkitab untuk sementara waktu
dan meneliti sesuatu yang lebih dekat dengan kita — bukan dari segi ruang, tetapi
pada waktunya— dan lihat kepada seseorang yang ingin menghormati Allah di atas
segalanya.
Eric Liddell. Ibu, bapa dan kakaknya adalah semua mubaligh. Dia diharapkan akan
menjadi mubaligh juga. Dan dia mengasihi dan menyembah Tuhan. Tetapi Eric
mempunyai sesuatu untuk dicapai terlebih dahulu.
Dia seorang pelari yang sangat baik. Latihan membuatnya menjadi lebih baik. Selepas
bertahun-tahun dengan latihan dan kerja keras, dia akhirnya berjaya mencapai apa
yang seorang atlet impikan— dia masuk ke Sukan Olimpik.
Kakaknya Jenny, tidak bersetuju. Dia fikir berlari mengalihkan perhatiannya dari
Tuhan. Tetapi Eric berkata bahawa setiap kali dia menang, dia menang untuk Tuhan.
Setiap orang mempunyai bakat, dan bakat itu harus selalu digunakan untuk melayani
Tuhan.
Jadi Eric masuk ke sukan Olimpik 1924, di mana Paris menjadi tuan rumah. Dia sangat
gembira sehinggalah diumumkan bahawa kelayakkan untuk perlumbaan 100m
kegemarannya akan berlangsung pada hari Ahad, dan dia teringat kata-kata kakaknya
Jenny— berlari akan mengalihkan perhatiannya dari Tuhan.
Adakah dia akan berlari dalam perlumbaan Olimpik pada hari Sabat?
Sesuatu untuk difikirkan:
“Kemudian Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Jika seseorang hendak mengikutKu, dia harus menyangkaldirinya, memikul salib dan megikut-Ku.” (Matius 16:24) AVB

Berdoa untuk Negeri Melaka
• Berdoa untuk Yang di-Pertua Negeri (Tun Datuk Seri Utama Dr Mohd Khalil bin
Yaakob) dan Ketua Menteri Melaka (YAB Adly bin Zahari), agar mereka mempunyai
kebijaksanaan yang manis untuk jiwa mereka dan semasa mereka memerintah
dan mentadbir dengan kebijaksanaan, supaya rakyat akan memiliki harapan masa
depan yang tidak akan putus.
• Berdoa terhadap ketagihan dadah dan buli di sekolah menengah di Melaka
supaya kedua-dua kerajaan tempatan, sekolah dan ibu bapa akan mengambil
tindakan berjaga-jaga untuk mengelak bahaya yang tidak wajar kepada belia.
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Pembacaan Alikitab: ☐ Lukas 1-5

☐ Keluaran 1-5

Hari Ke-24 (Jumaat, 30 Ogos 2019)

Menang untuk Tuhan

Eric Lidell menghadapi dilema. Sama ada dia perlu berlari di Olimpik pada hari Ahad,
hari Sabat yang kudus?
Setelah banyak berfikir, dia memutuskan untuk menarik diri dari perlumbaan. Sesetengah orang menganggap dia gila. Bagi mereka, Eric telah mensia-siakan peluang
menjadi juara dunia hanya kerana satu Ahad!
Jadi, Eric menyertai satu perlumbaan yang lebih panjang yang tidak berlansung pada
hari Ahad.
Perlumbaan 400 meter— empat kali panjang dari apa dia berlatih— adalah cabaran
sebenar untuknya. Tetapi dia bekerja keras, dan yang lebih penting: dia percaya kepada Allah.
Apabila hari perlumbaan itu tiba, dia telah diberikan semangat oleh orang Kristian di
seluruh dunia yang didorong kerana pendirian imannya.
Dan Eric Liddell memenangi perlumbaan itu.
Seperti yang dikatakanya kemudian, “rahsia kejayaan saya sepanjang 400m ialah saya
berlari 200m secepat mungkin. Kemudian, untuk 200m berikutnya Tuhan tolong saya
berlari lebih laju”
Eric bersedia untuk tampil berbeza bagi Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristian di seluruh dunia mengenali namanya dan sentiasa menjadi inspirasi kepada mereka. Dia
bukan hanya memenangi perlumbaan, dia menang untuk Tuhan.
Sesuatu untuk difikirkan:
“..hendaklah menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita, dan berlari
dengan gigih dalam perlumbaan yang ditentukan bagi kita. Marilah kita mengarahkan
mata kita kepada Yesus, Pelopor dan Penyempurna iman kita. Untuk kebahagian yang
ditentukan bagi-Nya, Dia telah menanggung seksa salib, tanpa menghiraukan
pengaiban itu, dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Fikirkanlah
Dia yang tabah menderita apabila orang berdosa memusuhi-Nya, supaya kamu tidak
berasa bosan dan tawar hati.“ (Ibrani 12:1b-3) AVB

Berdoa untuk Negeri Melaka
• Berdoa untuk suku Temuan, satu-satunya suku asli di Melaka bahawa walaupun
mereka miskin dan diabaikan, mereka akan menemukan Allah dan mengejar
kebenaran dan kebaikan sehingga mereka menemukan kehidupan, kebenaran
dan kehormatan (Amsal 21:21).
• Pejabat cawangan Saksi Jehovah terletak di Melaka dan berfungsi sebagai pusat
pentadbiran di Malaysia. Berdoa untuk pemimpin dan mengurusan pejabat dan para
mubaligh yang melalui pejabat ini agar mereka akan menemui Allah Tritunggal dan
menyedari bahawa Kristus bukan dicipta tetapi adalah Pencipta.

											 49

Pembacaan Alkitab: ☐ Lukas 6-10

☐ Keluaran 6-10

Hari Ke-25 (Sabtu, 31 Ogos 2019)

Tidak Sujud Menyembah Berhala
Saya rasa sudah tiba masanya untuk memperkenalkan kawan-kawan Daniel. Nama
mereka ialah Sadrakh, Mesakh dan Abednego dan mereka juga orang Israel yang
dibawa ke Babel untuk bekerja di istana.
Raja Nebukadnezar memutuskan untuk membina sebuah patung emas yang besar
dan memerintahkan semua orang untuk bersujud menyembahnya. Siapa yang tidak
sujud akan dibunuh. Tetapi Sepuluh Hukum mengatakan bahawa anda jangan sama
sekali menyembah mana-mana berhala. Dan patung besar itu adalah berhala.
Sadrakh, Mesakh dan Abednego enggan sujud. Raja mengancam untuk membunuh
mereka, tetapi mereka tahu bahawa jika mereka tunduk kepada patung, mereka secara
langsung melanggar perintah Allah. Jadi mereka meletakkan nyawa mereka ke dalam
tangan Allah dan enggan sujud kepada patung itu.
Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah dengan Sadrakh, Mesakh dan Abednego.
Mereka telah menolak perintahnya sebanyak dua kali. Maka raja memerintahkan
supaya mereka dibuang ke dalam sebuah relau (itu seperti api besar), untuk dibakar.
Raja tidak boleh terlalu dekat dengan relau itu kerana ia sangat panas, tetapi dia masih
dapat melihat bayang-bayang lelaki di dalamnya. Dan sangat pasti bahawa mereka
tidak terbakar.
Bila Sadrakh, Mesakh dan Abednego keluar dari pembakaran, raja Nabukadnezar
mengubah pendiriannya tentang Allah. Dia sekarang percaya bahawa hanya ada satu
Allah yang benar, dan Dia boleh melakukan mujizat, keajaiban dalam kehidupan
nyata, yang mana tidak dapat dilakukan oleh mana-mana berhala palsu.
Begitulah Sadrakh, Mesakh dan Abednego telah mengubah seorang raja dan negaranya.
Dengan tampil menonjol dan berbeza dari beribu-ribu orang lain yang tunduk kepada
patung itu.
Sesuatu untuk difikirkan:
“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,..” (Mazmur 1:1-2a) AVB

Berdoa untuk Gereja-gereja di Negeri Sembilan dan Melaka
• Berdoa agar sebagai umat yang kudus kepada Tuhan Allah kita dan sebagai orang yang
dipilih untuk memegang harta milik-Nya (Ulangan 14:2), supaya gereja-gereja di Negeri
Sembilan dan Melaka akan berusaha untuk dibezakan menjadi bejana kudus Tuhan dan
menjadi bersungguh-sungguh dalam mengendalikan Amanat Agung-Nya.
• Berdoa untuk gereja-gereja di Negeri Sembilan dan Melaka supaya dapat mengatasi
hambatan mereka sendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui penyerahkan
diri mereka kepada Tuhan, dan tunduk kepada kehendak Bapa sehingga mereka dapat
terbang tinggi seperti burung helang.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Lukas 11-15

☐ Keluaran 11-15

Hari Ke-26 (Ahad, 1 Sept 2019)

Menyatakan Kebenaran Tanpa Gentar
Raja Nebukadnezar meninggal. Jadi anaknya, Belsyazar, menjadi raja Babel. Sekarang,
Raja Nebukadnezar (sebahagian besar) mengikut Allah. Dia membuat beberapa
kesilapan besar, tetapi dia telah mencuba. Raja Belsyazar, sebaliknya, tidak peduli
dengan Allah. Dia menyembah segala macam patung palsu, dan tidak menghormati
Tuhan sama sekali. Dan Allah menjadi sangat murka kepadanya.
Raja Belsyazar mengadakan pesta besar-besaran di istana. Dan raja menjemput
seribu — ya, seribu — kawan-kawannya untuk menyertai pesta. Tiba-tiba, di tengahtengah pesta meriah mereka, jari-jemari tangan manusia muncul dan mula menulis
di dinding. Ya, hanya tangan. Belsyazar amat ketakutan. Tetapi dia lebih terkejut dengan kata-kata di dinding itu.
Ia berkata: MENE, MENE, TAKEL, PARSIN
Dan itu berbunyi tidak menyenangkan. Raja Belsyazar tidak tahu apa maksudnya. Jadi
dia memanggil Daniel (ya, Daniel masih hidup) untuk membacanya.
Malangnya, Daniel mempunyai berita buruk untuk raja. Satu berita yang tidak akan
membuat raja gembira. Oleh kerana Daniel adalah satu-satunya orang yang boleh
membaca kata-kata di dinding, dia secara teknikal boleh berbohong mengenainya.
Walaubagaimanapun, dia mengikut perintah Raja syugawi dan bukan raja duniawi.
Jadi dia mengatakan yang sebenarnya: Babel akan jatuh dan Belsyazar tidak lagi
menjadi raja Babel.
Dan itulah pengakhiran negeri Babel. Pada malam itu juga, Tuhan memberikan Babel
untuk ditakluki dan dibahagikan kepada dua kerajaan— Persia dan Medas.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Jagalah hidupmu supaya jangan menjadi pencinta wang; kamu harus berasa cukup
dengan apa yang ada padamu. Dia sendiri telah berjanji: “Aku tidak sekali-kali akan
meninggalkanmu. Aku tidak sekali-kali akan membiarkanmu,” (Ibrani 13:5) AVB

Berdoa untuk Negeri Selangor
• Berdoa untuk Sultan (Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan
Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj) dan Menteri Besar Selangor (YAB Amirudin bin
Shari), agar mereka akan menjadi pemimpin yang berwawasan yang memilih rakyat
yang berkebolehan, yang takut akan Tuhan, yang dapat dipercayai dan membenci
rasuah. (Keluaran 18:21)
• Berdoa untuk rakyat Selangor, walaupun mereka mempunyai usaha dan
kepercayaan yang berlainan, mereka akan mengalami rahmat dan belas
kasihan Tuhan dalam hidup mereka.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Lukas 16-20

☐ Keluaran 16-20

Hari Ke-27 (Isnin, 2 Sept 2019)

Penganiayaan Terhadap Mereka
yang Miliki Gaya Hidup yang Kudus

Sekarang, walaupun Daniel sudah lanjut usia, dia masih sangat pintar. Darius, raja
yang baharu, memuji dia dan meletakkan tanggungjawab atas banyak perkara kepada
Daniel. Tetapi kemudian orang mula cemburu. Mereka tidak mahu Daniel masuk dan
mengambil alih kerja mereka, dan mereka mahu membunuh dia.
“Tunggu sebentar!” anda pasti berfikir,” Mengapa orang lain selalu ingin membunuh
orang seperti Mordekhai dan Daniel? Mereka adalah orang yang baik, yang mengikut
Tuhan”.
Ini kerana tidak semua orang mahu mengikut Tuhan. Tidak semua orang percaya
kepada-Nya. Yang benar-benar menyedihkan kerana mereka tidak pernah belajar
tentang Allah, keajaiban yang luar biasa dan cinta sejati-Nya.
Begitu ramai orang di dunia ini yang sanggup membunuh seseorang hanya untuk
mendapatkan jalan mereka. Dan orang-orang di Media adalah sebahagian daripada
kumpulan orang ini.
Orang yang membenci Daniel pergi menghadap Darius. Mereka telah memperhatikan
Daniel, dan mereka tahu bahawa dia akan pergi ke serambi rumahnya dan berdoa
kepada Allah beberapa kali sehari. Mereka meyakinkan Darius untuk menetapkan
peraturan yang melarang sesiapa sahaja daripada berdoa atau menyembah manamana allah atau berhala. Itu termasuklah Allah. Sesiapa yang berdoa dan menyembah
tuhan mana pun akan dibunuh. Raja Darius, yang tidak tahu itu akan mempengaruhi
Daniel, setuju dengan peraturan ini, sehingga menjadi satu keputusan rasmi.
Jika Daniel terus berdoa, dia akan dibunuh. Jika dia berhenti, dia tidak mentaati Allah.
Apakah yang akan dia lakukan?
Sesuatu untuk difikirkan:
“…dan kamu sempurna dalam-Nya, yang merupakan kepala segala perintah dan
kuasa.” (Kolose 2:10) AVB

Berdoa untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
• Berdoa untuk Datuk Bandar (Datuk Nor Hisham Ahmad Dahlan) dan kerajaan
tempatan yang dikenali sebagai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, agar mereka akan
menguruskan bandar dengan baik, supaya ia akan terus berkembang sebagai pusat
budaya, kewangan dan ekonomi.
• Kuala Lumpur adalah pintu masuk utama bagi banyak agama baru. Sesetengah
kumpulan kultus mengunakan Kuala Lumpur sebagai titik permulaan mereka sebelum
mereka bergerak ke bahagian lain di Malaysia. Berdoa agar mereka yang telah
dipengaruhi oleh pemujaan-pemujaan ini akan keluar dari penipuan mereka
dan menemui Kristus ketika mereka mencari kebenaran.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Lukas 21-24

☐ Ulangan 21-26

Hari Ke-28 (Selasa, 3 Sept 2019)

Ke dalam Gua Singa

Orang jahat yang membenci Daniel telah menetapkan peraturan, melarang sesiapa
sahaja dari berdoa kepada mana-mana allah. Tetapi ketika Daniel mendengar tentang
peraturan itu, ia bahkan tidak berhenti untuk mempertimbangkan apakah dia harus
terus berdoa kepada Allah. Dia masih pergi ke serambi rumahnya dan berdoa
beberapa kali sehari, seolah-olah tidak ada peraturan yang melarangnya.
Orang yang membenci Daniel pergi menghadap raja Darius dan memberitahu raja
tentang bagaimana Daniel berdoa kepada Allah beberapa kali sehari. Dan mereka
mempunyai bukti! Raja Darius tidak mempunyai pilihan melainkan mengikuti perintahnya sendiri dan menjalankan hukuman mati ke atas Daniel.
Pada masa itu, adalah satu kebiasaan untuk melaksanakan hukuman mati dengan
membuang pesalah ke dalam gua singa.
Raja Darius tidak mahu Daniel mati, dan raja sendiri berharap supaya Allah Daniel —
satu-satunya Allah yang benar — akan menyelamatkan Daniel.
Maka Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, masih berdoa agar Allah menolong
Daniel.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu, ‘Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu’?
Jangan gentar dan jangan kecut hati, kerana TUHAN, Allahmu, menyertai engkau ke
mana-mana jua pun engkau pergi.” (Yosua 1:9) AVB

Berdoa untuk Wilayah Persekutuan Putrajaya
• Berdoa untuk Perbadanan Putrajaya dan Presidennya (Datuk Dr. Aminuddin
Bin Hassim), supaya sebagai Pentadbir Putrajaya, kedamaian akan berada dalam
lingkungannya dan keamanan juga akan berada di dalam menaranya (Mazmur
122:7)
• Kadar jenayah di Putrajaya meningkat secara drastik sepanjang tahun ini.
Penyalahgunaan dadah dan hubungan seksual di kalangan remaja adalah
perkara biasa. Berdoa untuk keselamatan bandar taman ini dengan
perlindngan dari Tuhan.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Yohanes 1-5

☐ Ulangan 27-31

Hari Ke-29 (Rabu, 4 Sept 2019)

Dia Masih Hidup!

Dan Daniel dibuang ke dalam gua singa.
Saya akan terangkan kepada anda apa yang dikatakan gua singa itu— pada asasnya,
ia adalah sebuah lubang besar dengan beberapa ekor singa di dalamnya. Ya, singasinga yang sedang mengaum dan yang gila. Singa-singa itu lapar dan ganas, dan
mereka tentu akan merobek dan menghancurkan Daniel dengan sekelip mata. Daniel
terpaksa tinggal semalaman di dalam gua singa itu.
Keesokan harinya, Raja Darius bergegas ke gua singa untuk memeriksa Daniel. Apabila
dia sampai di sana, dia sangat gembira melihat Daniel masih hidup!
Daniel menjelaskan kepada raja bahawa Allah menutup mulut singa-singa itu. Mereka
sama sekali tidak berbahaya kepadanya. King Darius benar-benar kagum dengan hal
ini.
Dan kemudian mereka melemparkan orang jahat yang menuduh Daniel masuk ke
dalam gua singa. Kali ini, Allah tidak menutup mulut singa-singa itu.
Sesuatu untuk difikirkan:
“ Kerana TUHAN menaungi jalan orang benar, tetapi jalan orang zalim akan binasa.”
(Mazmur 1:6) AVB
Allah menutup mulut singa-singa itu dan Daniel selamat dari dirobek. Kita yakin
bahawa ketika kita taat kepada Allah, kita selamat ditangan-Nya walaupun kita
menghadapi saat-saat yang paling sukar dan berbahaya dalam hidup kita.

Berdoa untuk Wilayah Persekutuan Labuan
• Berdoa untuk Perbadanan Labuan dan Ketua Pegawai Eksekutif (Datuk Azhar
bin Ahmad), agar mereka mengurus Labuan dengan baik di khususnya dalam
kesihatan awam dan kebersihan. Pengasingan dan pengurusan makanan,
perancangan bandar, perlindungan alam sekitar dan kawalan bangunan,
pembangunan sosial dan ekonomi, dan sebagainya, supaya ia akan terus maju
sebagai suatu Pusat Kewangan Antarabangsa.
• Berdoa untuk perbadanan supaya ia akan dapat menghalang dan
menghentikan semua jenis kegiatan haram dan jahat yang terjadi di pulau itu.
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Pembacaan Alkitab : ☐ Yohanes 6-10 ☐ Ulangan 32-36
Hari Ke-30 (Khamis, 5 Sept 2019)

Menonjol untuk Tampil Berbeza
Daniel, Eric Liddell, Sadrakh, Mesakh dan Abednego
Setiap daripada mereka melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Mereka
menonjol, dari kalangan orang ramai, dan mereka memutuskan untuk mengikut
Tuhan. Kadang-kadang sukar untuk melakukan perkara yang benar, tetapi lebih sukar
jika semua orang di sekitar anda melakukan perkara yang salah. Terlalu mudah untuk
lupa diri dan mengikuti orang banyak.
Tetapi ganjarannya sangat besar ketika anda memutuskan untuk melakukan sesuatu
yang berbeza dan luar biasa. Anda bukan sahaja berjaya untuk diri sendiri, tetapi
anda memberi inspirasi kepada orang lain untuk menonjol dan melakukan perkara
yang benar.
Menjadi berbeza boleh jadi satu perkara kecil seperti berdoa di sekolah. Ya, sebelum
makan, apabila semua orang sedang berbual dan makan dan bermain. Adakah sukar
untuk melakukanya apabila tidak ada orang lain yang melakukannya? Yes, tetapi
ianya sangat berbaloi. Anda mungkin akan menemui orang lain yang akan mengikuti
teladan anda dan mula berdoa sebelum makan juga.
Renungan 40-Hari Berdoa dan Puasa ini juga merupakan cara yang baik untuk menjadi
berbeza bagi Allah. Buku kecil ini adalah untuk membimbing anda melalui doa, dan
juga puasa. Berpuasa tidak semestinya berpuasa dari makanan dan air. Ia boleh jadi
puasa dari menonton TV, atau elektronik, atau apa sahaja yang anda suka lakukan
dengan mengambil banyak masa anda. Maka anda boleh menggunakan masa itu
untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan.
Tidak semua orang mahu mengikuti Allah—tidak semua orang tahu tentang Allah —
tetapi sudah tiba masanya bagi kita untuk menonjol dan menjadi berbeza bagi Tuhan.
Sesuatu untuk difikirkan:
“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 negari mereka
sekarng kamu huni? Tetapi kami, iaitu aku dan keluargaku, akan beribadat kepada
TUHAN. “ (Yosua 24:15) AVB

Berdoa untuk Gereja-gereja di Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan
• Berdoa untuk gereja-gereja di Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya
and Labuan, yang kudus dan yang dikasihi, akan menaruh belas kasihan, kerendahan hati,
kelemahlembutan, kesabaran dan memaafkan satu sama lain. (Kolose 3:12-13)
• Berdoa untuk gereja-gereja di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya and Labuan
supaya menerima panggilan sebagai seorang penazar untuk memisahkan diri mereka untuk
Tuhan. Untuk menjadi kudus dan tidak menyentuh sesuatu yang haram dan tidak mencari
sesuatu dari dunia ini melainkan perkara-perkara di syurga.
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Hari Ke 31-40
Elia dan Perisai Allah

57

Hari Ke 31-35:
Berdoa untuk Negeri Sabah dan Sarawak

SABAH
Matlumat Negeri Sabah
Julukan			
Ibu negeri		
Yang di-Pertua Negeri
Parti Memerintah
Ketua Menteri		
Populasi		
Ekonomi		

Negeri Di Bawah Bayu
Kota Kinabalu
Tun Datuk Seri Panglima Juhar bin Mahiruddin
Warisan
Datuk Seri Panglima Hj Mohd Shafie bin Hj Apdal
3,900,000 (estimation in 2018)
Pertanian, perhutanan dan petroleum
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Hari Ke 31-35:
Berdoa untuk Negeri Sabah dan Sarawak

SARAWAK
Matlumat Negeri Sarawak
Julukan 			
Bumi Kenyalang
Ibu negeri		
Kuching
Yang di-Pertua Negeri
Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud
Parti memerintah
Gabungan Parti Sarawak (GPS)-Parti Pesaka
			Bumiputera Bersatu (PBB)
Ketua menteri		
YAB Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman
			
Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg
Populasi		
2,790,000 (banci 2018)
Ekonomi		
Perkhidmatan, pembuatan, pertanian dan perlombongan

										

59

Pembacaan Alktab: ☐ Yohanes 11-16 ☐ Ulangan 37-40
Hari Ke-31 (Jumaat, 6 Sept 2019)

Perisai Iman

Elia — mungkin anda mengenalinya dari cerita Yesus berubah. Kisahnya bermula
agak tiba-tiba. Perkara pertama yang dilakukannya adalah untuk memberitahu raja
Israel bahawa akan terjadi musim kemarau yang panjang – masa di mana ia tiada
hujan, kolam dan tasik menjadi kering dan semua orang akan sangat dahaga.
Elia tahu bahawa raja Ahab akan sangat murka jika dia tahu tentang kemarau itu. Ia
seolah-olah pergi kepada seorang yang kaya, penting dan berkuasa, yang boleh
membunuh dia pada bila-bila masa, dan berkata: “Hai, Allah memberitahu saya untuk
mengatakan bahawa anda akan mempunyai hari yang sangat buruk. Minggu yang
buruk dan tahun yang sangat dahsyat.”
Ini juga akan menjadi waktu yang buruk bagi Elia. Kekeringan akan menjejaskan
seluruh Israel. Menjadikan semua orang semakin miskin. Elia memakai Perisai Iman
dan mempercayai Allah. Dia menuruti arahan Allah dengan memberitahu raja
tentang kemarau itu.
Seperti yang dijangkakan, raja Ahab sangat murka kepada Elia kerana memberinya
berita buruk itu. Dan dia mahu membunuh Elia. Allah memberitahu Elia untuk
melarikan diri ke padang gurun. Apakah yang akan berlaku kepada Elia jika dia taat
kepada Allah? Bagaimanakah dia mencari makanan?
Sesuatu untuk difikirkan:
Pernahkan anda mendengar tentang perisai Allah? Mereka dibuat dari 6 bahagian:
Perisai Iman, Ketopong Penyelamatan, Tali Pinggang Kebenaran, Pedang Roh,
Pelindung Dada Kebenaran, dan Kasut Perdamaian Injil. Anda telah melihat Elia
mengunakan Perisai Iman, dan ia akan digunakan lagi. Tetapi jangan lupa untuk
melihat perisai-perisai yang lain!
“Akhir kata, saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam
kekuatan kuasa-Nya. Pakailah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan
terhadap tipu daya iblis.” (Efesus 6:10-11) AVB

Berdoa untuk Negeri Sabah
• Berdoa untuk Yang di-Pertua Negeri (Tun Datuk Seri Panglima Juhar bin Mahiruddin)
dan Ketua Menteri Sabah (Datuk Seri Panglima Hj Mohd Shafie bin Hj Apdal), agar
pentadbiran dan kepimpinan di bawah mereka, keadilan di Sabah akan bergulunggulung seperti sungai dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. (Amos 5:24) AVB
• Berdoa untuk keselamatan di sepanjang sempadan maritim antara Sabah dan
Filipina dan Indonesia, supaya kumpulan pengganas tidak akan mendapat jalan
masuk ke Sabah dan nelayan penduduk tempatan akan hidup di bawah
persekitaran yang aman.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Yohanes 17-21 ☐ Imamat 1-5
Hari Ke-32 (Sabtu, 7 Sept 2019)

Elia dan Balu di Sarfat
Elia melarikan diri dari Israel, kerana raja Ahab sangat murka dan ingin membunuhnya.
Allah membertahu Elia untuk pergi ke padang gurun. Tiada apa-apa di padang gurun.
Tidak ada makanan, tiada orang, dan dengan musim kemarau (yang panjang, tanpa
hujan). Tidak lama lagi tidak ada air di sana!
Tetapi Elia memakai Perisai Iman, dan Allah telah menyediakan bagi Elia dengan
menghantar burung gagak membawa roti dan daging, dan Elia minum air dari sebuah
sungai kecil, yang disebut anak sungai. Selepas beberapa ketika, sungai itu pun mula
menjadi kering, jadi Tuhan memberitahu Elia untuk pergi ke tempat bernama Sarfat
dan tinggal di sana. “Saya telah mengarahkan seorang balu di sana untuk membekalkan
anda makanan,” kata Tuhan.
Elia pergi ke Sarfat untuk berjumpa dengan balu itu. Balu sedang mengumpul ranting
kayu api di pinggir bandar. Dia memintanya air, dan balu itu pergi mengambil air
untuknya. Tetapi dia berkata, “dan bawalah saya, sekeping roti.”
Balu itu berkata bahawa dia tidak mempunyai roti. Semua yang dia ada hanyalah
sedikit minyak zaitun dan sedikit tepung, dan dia mengumpul ranting kayu untuk
membuat api. Kemudian dia membakar roti, sebagai makanan terakhir untuk dia dan
anaknya sebelum mereka akan mati dalam kelaparan.
Itu kerana ketika tidak ada hujan, tanaman dan haiwan mereka akan mati, dan semua
orang menjadi miskin. Tetapi Elia memberitahu balu itu untuk membuat roti itu
untuk dia. Tunggu, bukankah itu kedengarannya seperti mementingkan diri sendiri?
Namun Elia memberitahunya bahawa dia tidak akan kehabisan tepung dan minyak
sehingga kemarau berakhir. Dan, dengan ajaib, hal itu benar-benar berlaku.
Sesuatu untuk difikirkan:
“ Permpuan itu pun pergi dan bertindak selaras dengan perkataan Elia. Maka
perempuan itu berserta dengan keluarganya dan juga Elia dapat makan selama
beberapa waktu. Tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis dan minyak dalam
buyung itu tidak juga berkurang, selaras dengan firman yang disampaikan TUHAN
dengan perantaraan Elia.” (1 Raja-raja 17:15-16) AVB

Berdoa untuk Negeri Sabah
• Mengisytiharkan berkat-berkat yang indah dari Tuhan untuk negeri Sabah, dan penduduk Sabah akan mengalami Tuhan sebagai Penyelamat mereka, sebab Dia dapat
membuat semua rahmat berlimpah kepada mereka, sehingga memiliki semua kecukupan
dalam segala hal setiap saat dan mereka akan berlimpah dengan setiap kerja yang baik
(2 Korintus 9:7-8)
• Sabah mempuyai bilangan tertinggi pendatang tanpa izin dari Filipina dan Indonesia.
Di Sandakan, Tawau dan Lahad Datu, bilangan pendatang bahkan lebih banyak daripada
penduduk tempatan. Anak-anak mereka menjadi orang yang tidak memiliki kerakyatan
yang tidak boleh mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Berdoa agar belas kasihan
Tuhan atas mereka, terutamanya bagi generasi muda untuk menerima peluang yang
sama dengan penduduk tempatan.
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Pembacaan Alkitab : ☐ Kisah Para Rasul 1-5 ☐ Imamat 6-10
Hari Ke-33 (Ahad, 8 Sept 2019)

Tali Pingang Kebenaran
Elia kini tinggal bersama balu dan anaknya. Sejak dia datang, balang minyak dan
tempayan tepung tidak pernah kehabisan. Ia tidak masuk akal, tetapi begitulah biasanya
keajaiban.
Suatu hari, anak balu itu sakit tenat. Pada masa itu, tidak banyak doktor. Walaupun
anda menjumpai seorang doktor dan mampu membayar doktor, dia tidak dapat
berbuat banyak. Mereka miliki pengetahuan perubatan yang sangat sedikit.
Jadi budak itu jatuh sakit dan kemudian semakin tenat. Kemudian, tiba-tiba, dia
meninggal dunia.
Ibunya sangat sedih. Dia menyalahkan Elia kerana kematian anaknya. Tetapi Elia
mengambil anak itu dan meletakkannya di atas katil. Elia tahu dia tidak dapat
menolong budak itu. Tetapi dia tahu ada Seseorang yang dapat menolong.
Dan Elia memanggil nama Allah untuk menghidupkan budak itu. Tuhan menjawab
permintaannya. Budak itu mula bernafas, dan kemudian dia duduk. Iman ibu itu
dipulihkan!
Selepas tiga tahun, Tuhan memberitahu Elia untuk memberitahu Raja Ahab bahawa
kemarau akan berakhir. Ya, maksudnya kembali kepada raja yang ingin membunuh
Elia. Ketika Elia bertemu dengan Raja Ahab, dia tidak segera memberitahunya berita
baik. Sebaliknya, dia meminta untuk bertemu dengan beberapa nabi Baal.
Baal adalah salah satu daripada tuhan-tuhan palsu yang orang Israel sembah. Semua
tentang Baal adalah pengorbanan dan kesakitan manusia. Tetapi semua tentang Allah
adalah kasih. Bagaimana orang Israel boleh disesatkan?
Elia bukan sahaja akan memberitahu raja tentang berita baik: dia juga memakai perisai
Tali Pinggang Kebenaran. Dia akan mengisytiharkan kebenaran dan menyelamatkan
seluruh negari itu dari pembohongan Baal.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Kata perempuan itu kepada Elia,”Sekarang aku tahu bahawa engkau ini hamba Allah,
dan firman TUHAN yang kaukatakan itu benar.” (1 Raja-Raja 17:24) AVB

Berdoa untuk Negeri Sarawak
• Berdoa untuk Yang di-Pertua Negeri (Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud) dan
Ketua Menteri Sarawak (YAB Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari
Bin Tun Datuk Abang Haji Openg), agar mereka akan menjadi orang yang takut
akan Tuhan dan yang memilih untuk berjalan dalam kebenaran, kerana harta yang
diperoleh melalui kejahatan tidak berfaedah, tetapi kebenaran menyelamatkan
daripada kematian (Amsal 10:2)
• Berdoa untuk Parti Pemerintah GPS (Gabungan Parti Sarawak), supaya mereka
menunaikan janji untuk menjaga kebajikan dan hak rakyat Sarawak dan mereka
akan menjadi suara yang benar kepada Kerajaan Pusat
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Pembacaan Alkitab: ☐ Kisah Para Rasul 6-10

☐ Imamat 11-15

Hari Ke-34 (Isnin, 9 Sept 2019)

Ketopong Keselamatan

Baal mempunyai 450 nabi. Allah hanya mempunyai sebilangan kecil — dan Elia adalah
salah seorang daripada mereka. Elia terpaksa menunjukkan kepada orang Israel
bahawa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang Maha Esa, dan Baal sebenarnya adalah
allah yang palsu.
Tetapi bagaimanakah seseorang nabi dapat melakukan perkara yang luar biasa?
Elia memberitahu Raja Ahab untuk membawa semua 450 nabi Baal ke Gunung Karmal.
Ramai orang Israel ikut kerana ingin tahu. Bayangkan apakah yang akan berlaku pada
hari itu. Elia, yang satu-satunya seorang nabi, melawan ratusan nabi Baal dan beriburibu orang Israel.
Ia adalah persediaan yang besar. Para nabi Baal mempunyai mezbah besar, dan begitu
juga Elia.
Bayangkan betapa mudah bagi Elia untuk mengikuti orang ramai, untuk mengutuk
nama Allah dan mengikut Baal. Raja Ahab memuji dia, dan seluruh Israel akan memihak
kepadanya. Tetapi Elia telah memakai Ketopong Keselamatan (ooh lihat— sekeping
perisai!). Dia tahu bahawa Allah akan melindungi dia seperti ketopong yang baik
melindungi kepala seorang askar. Tidak kira betapa ramai orang melawan Elia atau
di pihak Elia, sebab dia sentiasa berada di pihak Allah.
“Permainan” ini adalah mudah,” Elia menjelaskan kepada orang Israel dan para nabi
Baal, ”Kita akan mempersiapkan mezbah-mezbah kita, tetapi tidak menyalakannya,
maka kamu memanggil nama tuhanmu, dan aku akan memanggil nama Allahku,
tuhan siapa menjawab dengan api— Dia adalah Allah.”
Ia nampak cukup mudah, dan oleh itu para nabi Baal dan orang Israel bersetuju.
Adakah Elia akan membuktikan bahawa Allah adalah satu-satunya Allah yang benar?
Sesuatu untuk difikirkan:
“ Fikiran orang yang tidak beriman itu telah dibutakan oleh tuhan pujaan dunia, maka
mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang merupakan
gambaran Allah.” (2 Korintus 4:4) AVB

Berdoa untuk Negeri Sarawak
• Berdoa kerana ramai orang Sarawak yang masih belum mengenal Tuhan secara
peribadi, supaya mereka akan menemui Dia dengan cara yang luar biasa dan
menakjubkan dan mereka akan menyedari bahawa berkat Tuhan membuat kaya
dan Dia tidak menambah kesedihan denganya (Amsal 10:22)
• Pembinaan Lebuhraya Pan Borneo yang dijangka selesai menjelang 2021 yang
menyebabkan ramai bumiputera kehilangan tanah nenek moyang mereka dan
rumah panjang tanpa pampasan yang sewajarnya. Berdoa untuk rahmat Tuhan
bagi mereka yang telah mengalami ketidakadilan sehingga mereka akan
menerima apa yang mereka berhak dapatkan sebagai gantirugi yang sah bagi
mereka.
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Pembacaan Alkitab: ☐ AKisah Para Rasul 11-15 ☐ Imamat 16-20

Hari Ke-35 (Selasa, 10 Sept 2019)

Dia adalah Tuhan

Elia menentang 450 nabi Baal dan ribuan orang Israel di Gunung Karmel. Para nabi Baal
yang mulakan dulu, dan mereka mengambil masa yang panjang dan membosankan
untuk memanggil tuhan mereka.
Satu jam berlalu, kemudian 2 jam. Setelah tibanya waktu tengah hari, dan Elia mulai
mengolok-olok mereka. Dia berkata, “Panggillah dengan suara nyaring! Bukankah
dia itu tuhan?Mungkin dia sedang berfikir, mungkin dia sedang melegakan diri di
bilik air, mungkin dia sedang dalam perjalanan. Jangan-jangan dia tertidur dan harus
dibangunkan.” (1 Raja-Raja 18:27) AVB
Tetapi jam demi jam telah berlalu, masih tiada apa yang berlaku.
Elia berkata kepada semua orang, “Datang ke sini kepada saya.” dan dia membasahi
mazbahnya di dalam air, tidak hanya sekali, tetapi tiga kali. Kini pada dasarnya
mustahil untuk membakarnya, walaupun dia melakukannya secara manual.
Pada hari itu, Elia mengikat Tali Pinggang Kebenaran dan menggunakan Pedang Roh.
Dia mengucapkan kata-kata dari Allah yang sejati dan pergi melawan para nabi palsu.
Dia memanggil nama Tuhan untuk melakukan yang mustahil.
Tuhan menjawab seruan Elia, dan mengirim bola api besar dari syurga dan menyambar
mezbar dengan api. Semua orang Israel percaya.
Elia bersama dengan Allah, tidak kira apa pun yang terjadi. Dan sekarang orang Israel
berada di pihak-Nya
Sesuatu untuk difikirkan:
“ Maka turunlah api TUHAN melahap korban bakaran, kayi api, batu-batu, dandebu
tanah, serta menjilat air yang ada di dalam parit itu. Ketika seluruh rakyat melihat hal
itu, sujudlah mereka lalu berkata, “TUHAN, Dialah Allah! TUHAN, Dialah Allah!”
(1 Raja-raja 18:38-39) AVB

Berdoa untuk Gereja-gereja di Negeri Sabah dan Sarawak
• Di negeri Sabah dan Sarawak, kedua-duanya mempunyai kumpulan Kristian
yang besar. Isytiharkan agar mereka akan terus setia memberitakan injil Kristus,
supaya dapat menghapuskan kegelapan yang meliputi negeri mereka. Mintalah
kepada Tuhan supaya mereka bangkit dan bersinar kerana kemuliaan Tuhan telah
turun ke atas mereka (Yesaya 60:1-2)
• Berdoa supaya gereja-gereja di Sabah dan Sarawak akan belajar memakai
seluruh perisai kelengkapan Tuhan untuk menentang kejahatan (Efesus 6:11),
untuk menjadi kuat dalam Firman dan doa dan miliki hidup yang kudus. Semoga
kesatuan dan kesucian terus bertambah di kalangan gereja-gereja dan orang
percaya!
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Pembacaan Alkitab: ☐ Kisah Para Rasul 16-20 ☐ Imamat 21-25
Hari Ke-36 (Rabu, 11 Sept 2019)

Tempat Persembunyian

Corrie ten Boom adalah wujud sama seperti anda dan saya, tetapi dia hidup di masa
dahulu. Dengan lebih tepat, dia dilahirkan pada 15 April 1892, di Amsterdam, Belanda.
Kebanyakan rutin hidupnya adalah biasa sahaja. Dia membesar, dan bapanya
pembuat jam tangan, mengajar dia cara membuat dan membetulkan jam tangan.
Apabila dia sudah dewasa, Corrie menjadi pemilik kedai.
Tahun 1940, Nazi di bawah kawalan Hitler, telah menakluki Belanda. Mereka mula
menganiaya orang Yahudi, dan ramai orang mula membantu orang Yahudi.
Pada masa itu, Corrie berusia 48 tahun. Pasti, dia seorang Kristian yang baik untuk
seluruh hidupnya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa yang penting. Dan secara jujur,
adakah ia terlambat untuk mulakan?
Nah, Corrie tidak berfikir ia sudah terlambat. Dia tahu bahawa rutin kehidupannya
yang biasa selama 48 tahun adalah semua untuk mempersiapkan dia untuk menghadapi hal ini. Dan, apakah ini, sebenarnya?
Nazi menganiaya orang Yahudi dan mereka menggunakan propaganda (iaitu, berita
palsu) untuk menyebarkan berita palsu tentang orang Yahudi. Mereka mahu setiap
orang membenci orang Yahudi dan mereka juga menakutkan setiap orang dari
membantu orang Yahudi. Sesiapa yang ditangkap kerana membantu orang Yahudi
akan dianiaya dengan teruk. Tetapi Corrie memakai Baju Zirah Keadilan. Dia tidak
percaya kepada muslihat jahat. Dia mula membuat bilik rahsia di belakang almari
pakaiannya untuk menyembunyikan orang Yahudi.
Tempat persembunyian hanya boleh memuatkan enam orang pada satu-satu masa,
tetapi itu sudah cukup. Corrie memanggilnya ‘tempat persembunyian’.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Kami menolak semua perbuatan rahsia yang memalukan. Kami juga tidak melakukan
tipu daya atau menyalahhertikan firman Allah. Akan tetapi dengan menyatakan
kebenaran, kami menyerahkan diri untuk dinilai oleh hati nurani semua orang di
hadapan Allah.” (2 Korintus 4:2)AVB

Berdoa untuk Kerajaan Persekutuan
• Isytiharkan perlindungan Allah ke atas kerajaan baru terhadap anak panah musuh
yang berapi-api supaya mereka akan memerintah dengan kuasa yang diberikan
Allah dengan Roh kebijaksanaan dan pengertian tentang nasihat dan kekuatan
dan pengetahuan serta takut akan Allah. (Yesaya 11:2-3)
• Berdoa untuk semua menteri yang baru, supaya pengetahuan mereka akan
meluas dan kemahiran mereka akan diasah, juga supaya mereka dapat memainkan
peranan mereka dengan berkesan dan mengurus kementerian mereka sebagai
kaki tangan awam yang setia dan bijak.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Kisah Para Rasul 21-28 ☐ Imamat 26-27

Hari Ke-37 (Khamis, 12 Sept 2019)

Mempertaruhkan Nyawanya
Segera setelah “tempat persembunyian” itu dibina, Corrie mulai menerima orang
Yahudi, membiarkan mereka tinggal sampai mereka diatur ke tempat lain. Ingat, dia
berusia 48 tahun. Dia boleh berkata “Oh saya terlalu tua untuk perkara seperti ini,”
dan meminta orang lain melakukannya. Tetapi Corrie telah membuat keputusan, dan
dia melakukannya.
Dia berhubung dengan organisasi rahsia yang membantu orang Yahudi. Dia memberikan orang Yahudi makanan dan air. Dia sembunyikan mereka dari orang Jerman
yang mengejar orang Yahudi.
Dianggarkan bahawa Corrie telah menyelamatkan lebih daripada 800 orang. Fikirkanlah, 800 mungkin tidak kelihatan seperti banyak berbanding dengan seluruh
penduduk dunia, tetapi 800 boleh terdiri daripada banyak keluarga. Daripada bapa,
ibu, anak lelaki dan anak perempuan.
Anda mesti berfikir:”itulah pengakhiran ceritanya, kan? Menyelamatkan banyak orang
Yahudi dan hidup bahagia selama-lamanya?
Ya, tidak demikian, ketika dia berusia 52 tahun (ya lebih tua!), seseorang mengkhianati keluarga ten Boom. Pengkhianat memberitahu orang Jerman bahawa ten Boom
telah membantu orang Yahudi. Dan orang Jerman segera menangkap Corrie dan
keluarganya.
Corrie akan dipenjarakan.
Sesuatu untuk difikirkan:
Yesus menjawab,”Telah tersurat:’Manusia hidup bukan dengan roti sahaja tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Allah;” (Matius 4:4)

Berdoa untuk Kerajaan Persekutuan
• Lihatlah, betapa baik dan menyenangkan hati apabila saudara-saudara seiman
hidup bersama dengan bersatu-padu! (Mazmur 133:1) AVB. Berdoa agar ada
perpaduan di kalangan anggota Kerajaan Persekutuan, supaya bekerja dengan
satu hati, satu minda dan berkhidmat untuk kepentingan negara.
• Berdoa untuk Majlis Tindakan Ekonomi Kebangsaan (National Economic Action
Counci), yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan, akan memberikan nasihat
dan strategi yang bijak kepada kerajaan dan berfungsi dengan berkesan dan cepat
untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara kita.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Roma 1-5

☐ Hosea 1-5

Hari Ke-38 (Jumaat, 13 Sept 2019)

Baju Zirah Keadilan

Corrie menyelamatkan ramai orang Yahudi, tetapi kemudian dia ditangkap dan
dibuang ke penjara kerana perbuatannya itu. Tetapi pada masa itu Corrie sudah
berumur 52 tahun. Kadang-kadang dia letih dan sakit. Tetapi dia tidak berputus asa.
Ingat, dia masih memakai Baju Zirah Keadilan. Dia tahu bahawa ini semua adalah
sebahagian dari rancangan Tuhan. Satu-satunya perkara yang dia bimbang adalah
hakikat bahawa dia tidak tahu sama ada orang-orang Yahudi yang berada di ‘bilik
persembunyian’ selamat. Dia tidak dapat mengetahui sama ada orang Jerman telah
menemui mereka, dan dia sentiasa bimbang tentang mereka.
Ketika di penjara, Corrie menerima surat. Yang mengatakan, “Semua jam tangan anda
di dalam kabinet selamat.” Adakah anda tahu maksudnya? Nah, Corrie melakukannya,
maksudnya: Semua orang Yahudi yang bersembunyi di ‘tempat persembunyian’
selamat.
Walaupun Corrie dipenjarakan, dia bersyukur kepada Tuhan kerana menyelamatkan
orang Yahudi. Kemudian kakaknya Betsie, jatuh sakit. Keadaan penjara sangat
mengerikan, dan orang yang mengawal tempat ini membuatkannya bertambah teruk.
Corrie berdoa untuk kakaknya. Mereka selalu bersama, dan dia tidak mahu kehilangan kakaknya.
Tetapi Betsie tidak pulih. Dia telah meninggal dunia di dalam penjara. Corrie sangat
sedih, tetapi walaupun dia berkabung, dia tidak membuka Baju Zirah Keadilannya.
Melalui semua penderitaan dan kehilanganya, Corrie ten Boom memuji Tuhan.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Oleh itu, dengan belas kasihan Allah, kami mempunyai amanah pelayanan ini. Maka
kami tidak tawar hati.” (2 Korintus 4:1) AVB

Berdoa untuk Kerajaan Persekutuan
• Berdoa agar pegawai kerajaan boleh diuji atas segala-galanya dan berpegang
teguh pada perkara yang baik (1 Tesalonika 5:21), supaya tidak seorangpun dari
mereka akan di atasi oleh ketamakan wang dan diperbudakkan oleh rasuah.
• Berdoa untuk cawangan-cawangan Kerajaan Persekutuan yang berlainan
supaya menjalankan tugas mereka dengan cara yang bijak, menerima prinsip
pemisahan kuasa di bawa akta 127 Kerajaan Persekutuan dan berfungsi secara
bebas berhubung dengan perundangan, eksekutif dan kehakiman.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Roma 6-10

☐ Hosea 6-10

Hari Ke-39 (Sabtu, 14 Sept 2019)

Kasut Injil Perdamaian

Apabila Corrie ten Boom akhirnya dibebaskan dari penjara, hanya dia seorang sahaja
yang terselamat. Semua ahli keluarganya telah meninggal dunia sama ada di dalam
atau luar penjara.
Tetapi adakah anda tahu apa yang dia lakukan selepas perang berakhir? Anda mungkin
menyangka bahawa dia marah pada orang Jerman, selepas apa yang mereka telah
lakukan terhadap dia dan keluarganya. Dan mungkin bukan hanya dia satu-satunya— malah sebahagian besar dunia marah pada orang Jerman. Sudah tentu, anda
mesti berfikir bahawa Corrie berhak untuk marah, kerana kakaknya mati di penjara.
Tetapi adakah anda tahu apa yang Corrie lakukan? Dia tidak marah. Dia tidak membenci orang Jerman atas semua kekejaman yang mereka telah tunjukkan kepada dia
dan keluarganya. Sebaliknya, Corrie memaafkan orang Jerman. Dia memakai Kasut
Injil Perdamaian. Walaupun semua perkara yang terjadi kelihatan seperti tidak memihak kepadanya, dia tetap bertahan. Dia melakukan perkara yang betul. Dia memaafkan
orang yang membuang dia ke dalam penjara, yang membiarkan kakaknya mati.
Dia memaafkan mereka, dan bukan sahaja dia memaafkan mereka, dia juga mula
membantu mereka. Corrie mahu seluruh dunia memaafkam mereka.
Corrie ten Boom— mempertaruhkan hidupnya untuk membantu orang Yahudi dan
memaafkan orang Jerman walaupun seluruh dunia membenci mereka.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Sebabnya kita berlawan bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan para menghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya, dan
tentera roh iblis di udara.” (Efesus 6:12)

Berdoa untuk kerja Penginjilan dan Misi di Malaysia
• Berdoa supaya gereja-gereja mematuhi Perintah Tuhan, untuk pergi ke seluruh
dunia dan memberitakan injil kepada setiap insan. (Markus 16:15) dan akan ada
perkongsian yang baik antara gereja-gereja dan badan bukan gereja (para-churches)
untuk menjadi garam dan cahaya dalam menjangkau jiwa yang hilang di dalam
negara ini.
• Berdoa untuk gereja-gereja yang terlibat secara aktif dalam misi di dalam dan
luar Malaysia, bahawa akan ada gereja-gereja baru yang dibuka di bandar-bandar
dan kampung-kampung yang berbeza di seluruh Malaysia dan para mubaligh akan
disiapkan untuk kerja lintas-budaya.
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Pembacaan Alkitab: ☐ Roma 11-16

☐ Hosea 11-14

Hari Ke-40 (Ahad, 15 Sept 2019)

Bantu Orang Lain Lakukan Perkara yang Sama
Apakah anda menemukan 6 buah Perisai Allah?
Elia meletakkan Perisai Iman ketika dia dengan berani memberitahu raja Ahab tentang kemarau itu. Dia miliki iman kepercayaan kepada Tuhan bahawa Tuhan akan
menyediakan. Dan Tuhan telah menyediakannya.
Ketopong Keselamatan digunakan ketika Elia berdiri dipihak Tuhan di Gunung Karmel.
Dia berdiri melawan perkara yang tidak memihak kepadanya dengan percaya dan
memanggil nama Tuhan.
Tujuan Corrie adalah sangat murni sehingga menciptakan Baju Zirah Keadilan untuk
melawan kejahatan. Pemikirannya dipenuhi dengan kebenaran, dan ia mengalir di
dalam tindakan. Dia tidak pernah membiarkan kejahatan masuk, walaupun dia di
dalam penjara.
Corrie juga menggunakan Kasut Injil Perdamaian dan berdiri supaya seluruh dunia
dapat melihat. Bahkan walaupun dia tahu bahawa sebahagian besar dunia menentangnya, dia tidak akan membiarkan hal itu memberi kesan terhadap imannya.
Namun, dia telah memberi kesan kepada dunia apabila dia memaafkan orang German
dan menunjukkan mereka kasih rahmat.
Dan, sudah tentu, Tali Pinggang Kebenaran yang membolehkan kita memisahkan
kebenaran Tuhan dari kebohongan Syaitan.
Elia dan Carrie ten Boom telah menunjukkan cara mengunakan Perisai Tuhan.
Sekarang anda sudah tahu tentang mereka, hebat! Anda telah menyelesaikan langkah pertama. Langkah seterusnya ialah memakai Perisai Tuhan dan memberi kesan
kepada dunia dengan cara anda sendiri. Inilah masa untuk melangkah, pergi ke gerja,
membaca Alkitab, membaca renungan ini— ini hanyalah langkah pertama. Inilah
masanya untuk anda membantu orang lain melakukan perkara yang sama.
Sesuatu untuk difikirkan:
“Oleh itu, pakailah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan pada masa
yang penuh kejahatan, dan berdiri tegap setelah kamu melakukan segalanya.” (Efesus
6:13)AVB

Berdoa untuk Perkongsian dan Pemuridan Gereja-gereja di Malaysia
• Berdoa supaya para gereja menikmati kerjasama antara satu sama lain dengan kasih
Kristus, dan mereka akan bercakap tentang kebenaran dalam kasih, bertumbuh dalam
segala hal di dalam Kristus yang merupakan Kepala, di mana seluruh Tubuh bergabung
dan bersatu dan setiap bahagian bekerja dengan baik supaya tubuh bertumbuh dalam
kasih (Efesus 4:15-16)
• Berdoa supaya ada program pemuridan yang berkesan di semua gereja di Malaysia
supaya semua orang percaya akan bertumbuh kuat dalam iman mereka kerana
Firman Tuhan dan mereka akan dilengkapi untuk melakukan kerja-kerja baik dan
bidang pengaruh mereka.
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