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P E N G A N T A R

Yeremia 24:7 (AVB) Aku akan mengurniakan kepada mereka hati 
yang dapat mengenal Aku, bahawa Akulah Tuhan. Mereka akan 
menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka, kerana 
mereka akan kembali kepada-Ku dengan segenap hati.  

Ayat ini bermula dengan Janji Tuhan - untuk kita sama seperti janji 
untuk orang Yehuda - untuk memberi kita hati yang baru supaya 
kita boleh mengenali Dia apabila kita kembali kepada-Nya dengan 
sepenuh hati (ay.7b).

Orang Yehuda menyembah berhala. Mereka mempunyai mezbah 
dan patung kayu “di samping pokok-pokok yang rimbun, di atas 
bukit-bukit yang tinggi” (Yer 17:2). Persundalan ada di dahi mereka 
(Yer 3:3).

Nampak jelas bahawa mereka dengan terbuka melakukan 
perzinaan secara rohani. Begitu berleluasa dan terang-terangan 
persundalan mereka, dan begitu rosaknya hati mereka sehingga 
tidak berbaloi untuk diselamatkan. Memang benar apa yang 
dikatakan oleh nabi Hosea, “Persundalan, air anggur, dan air anggur 
baru menghilangkan akal.”

Maka, Tuhan memutuskan bahawa mereka memerlukan hati yang 
baru.

Dia membuat satu Pengisytiharan: “Akulah Tuhan … Aku akan 
menjadi Allah mereka”. Dunia kita hari ini penuh dengan gangguan, 
semuanya menjerit meminta perhatian dan kasih kita, masing-
masing menuntut untuk memiliki sekeping hati kita. Itulah sebabnya 
Raja Daud berdoa, “…padukan hatiku, supaya takut akan nama-Mu.” 
(Maz 86:11). Melainkan kita memilih untuk mencari Tuhan terlebih 
dahulu - menjadikan Tuhan dan kerajaan-Nya keutamaan kita – 
secara automatik posisi kita adalah kerajaan dunia, dengan nilai 
dan keutamaannya.
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Tuhan meyakinkan mereka tentang satu Fenomena yang 
menakjubkan: “Mereka akan menjadi umat-Ku.” Yehuda berperanan 
sebagai pelacur dan gigih mengejar ramai kekasih. Walaupun 
dengan perzinaan rohani mereka, Tuhan tidak menolak atau 
meninggalkan mereka. Dia mahu mereka kembali sebagai isteri-
Nya. Hal ini tidak pernah didengari pada masa itu sejak Perjanjian 
Lama melarang untuk berkahwin semula dengan pasangan yang 
berzina. Tetapi Tuhan berkata, “Aku akan mengambil kamu kembali. 
Kamu akan menjadi umat-Ku.”

Itulah fajar hari baru untuk mereka. Hari ini, ia juga untuk kita.

Rayuan dan keinginan Tuhan adalah agar mereka “kembali 
kepada-Ku dengan segenap hati mereka”. Terdapat 48 kali 
perkataan “kembali” dan “telah kembali” digunakan dalam versi 
Alkitab NKJV (dalam kitab Yeremia).

Sama seperti yang Dia telah lakukan terhadap umat-Nya pada 
masa itu, Tuhan dengan sabar merayu kepada kita hari ini. Sama 
seperti Yehuda dahulu, sudah tiba masanya bagi kita sekarang 
untuk meninggalkan berhala dan perzinaan kita, dan kembali 
kepada Tuhan dengan segenap hati.

Tujuan-Nya adalah agar mereka “mengenal Dia” (ay.7a). Tujuan 
Tuhan kita tidak berubah. Dia mahu kita mengenali Dia. Betapa kita 
perlu mengenali Dia kerana hari-hari terakhir menghampiri kita! 
Dan hanya mereka yang mengenal Tuhan mereka boleh melakukan 
ledakan yang besar.

Jika kita tidak mengenal Dia, kita akan mendapati pintu kerajaan 
tertutup bagi kita dan Dia akan berkata kepada kita, “Nyahlah 
daripada-Ku, Aku tidak mengenalmu.”

4 0  H A R I  P U A S A  D A N  D O A
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P E N G A N T A R

Tahun 2022 bermula dengan lebih positif berbanding dengan apa 
yang kita lalui pada tahun 2021. Negara telah beralih daripada 
pandemik kepada endemik dan SOP yang gereja patuhi sekarang 
adalah berkaitan dengan aktiviti pemulihan.

Ketika Tuhan mengucapkan firman ini kepada umat-Nya dalam 
Yeremia 24:7 (AVB), “Aku akan mengurniakan kepada mereka hati 
yang dapat mengenal Aku, bahawa Akulah  Tuhan. Mereka akan 
menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka, kerana 
mereka akan kembali kepada-Ku dengan segenap hati.” itu adalah 
sebelum mereka dalam pembuangan di Babel. Tuhan mengambil 
berat tentang tiga perkara dalam kehidupan mereka dan keinginan-
Nya adalah agar mereka mengalami pemulihan rohani dalam tiga 
perkara ini semasa mereka dalam buangan: hati baru, identiti baru 
dan kesetiaan baru.

Mereka yang dalam pembuangan tidak memahami bahawa 
mereka dihantar untuk kebaikan mereka sendiri. Tuhan sendiri 
mengarahkan pandangan-Nya kepada mereka untuk kebaikan 
mereka dan Dia berjanji untuk membangunkan mereka dan tidak 
meruntuhkan mereka, dan untuk menanam mereka dan tidak 
mencabut mereka. Dan apabila tiba masanya untuk pulang, 
mereka akan dibawa pulang dengan selamat.

Apabila ayat ini dipilih untuk pedoman tahun ini, ada satu 
kebimbangan di mana gereja cenderung ke arah pemulihan dan 
gagal untuk mengingati dan menghargai apa yang telah Tuhan 
lakukan untuk kita semasa pandemik dan kawalan pergerakan.

Sama seperti orang dalam pembuangan yang kembali ke Yerusalem 
selepas penawanan tidaklah sempurna, kami berharap doa dan 
pengalaman kita dalam dua tahun yang lalu membolehkan kita 
percaya kepada Tuhan yang benar dan hidup dan terus teguh 
sehingga Yesus kembali dalam kemuliaan. Masih banyak lagi yang 
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perlu dilayani dalam Kerajaan Tuhan walaupun sedang mengalami 
kesukaran dalam proses pemulihan.

Sama seperti bagaimana orang dalam pembuangan mengalami 
dan belajar bagaimana Tuhan menyediakan keperluan mereka 
di Babel, kita juga telah melakukannya selama dua tahun semasa 
dalam kawalan pergerakan. Tuhan berjanji kepada mereka 
bahawa Dia akan memberikan mereka, bukan sahaja pengetahuan 
untuk mengenal Dia, tetapi juga hati untuk mengenal Dia, kerana 
pengetahuan yang benar tentang Tuhan bukan hanya sekadar 
tanggapan dan spekulasi tetapi keyakinan pada keputusan 
secara praktikal yang mengarahkan dan mengawal kehendak dan 
perasaan.

Mazmur 111:10 (AVB) berkata, “Takut akan  Tuhan  permulaan 
kebijaksanaan; pengertian yang sempurna ada pada semua 
yang mentaati perintah-perintah-Nya,” Di sini kita belajar bahawa 
apabila Tuhan memberikan kita keinginan dan kecenderungan 
yang tulus untuk mengenal-Nya, kita mesti berusaha untuk 
mendekati degupan jantung-Nya atau binasa selama-lamanya 
dalam kejahilan kita.

Doa saya ialah, bersama-sama dengan pedoman yang tersedia 
untuk bacaan, kamu akan benar-benar mengalami hati Bapa dan 
menikmati sentuhan penyembuhan-Nya untuk kamu dan keluarga.

4 0  H A R I  P U A S A  D A N  D O A
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: 3 Soalan Penentuan

Tuhan sedang bergerak. Pada masa ini, kesedaran semakin 
meningkat tentang keperluan yang sangat besar untuk berdoa 
dan berpuasa. Ia adalah satu panggilan yang dikeluarkan untuk 
segera kembali intim dengan Tuhan dan gaya hidup yang benar-
benar menyerah kepada-Nya. Tetapi ada satu masalah, dan inti 
sari masalah adalah manusia. Panggilan itu bukan semata-mata 
untuk mengalami secara dangkal tentang berpuasa, berdoa dan 
pengetahuan tentang Tuhan. Ia adalah tentang kelestarian dan 
akhirnya membina gaya hidup mengikuti Tuhan.

Ramai yang menganggap bahawa banyaknya maklumat yang 
disampaikan melalui gerakan doa, sesi doa, konferensi, seminar, 
atau latihan pasti akan membawa kepada mezbah doa yang 
benar. Pemikiran seperti ini adalah cetek, berbahaya dan mudah. 
Sekadar memberi pemahaman mental atau bersetuju dengan 
maklumat yang disampaikan bukanlah jalan pintas. Hanya sekadar 
menyampaikan maklumat tanpa berfikir bukanlah jalan pintas. 
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P E N G A N T A R

Kita harus belajar tentang kebenaran, bertekad mengikutinya 
dengan berbuat apa yang diucapkan. Mengetahui kebenaran tidak 
mengubah kehidupan. Kebenaran yang diterapkan mengubah 
kehidupan. Sumber kebenaran adalah dalam Firman Tuhan.

Dalam perjalanan 40-hari ini, kita perlu memikirkan semula 
mezbah doa peribadi kita. Ia melibatkan tiga soalan penentuan. 
Matlamatnya tidak secara menyeluruh, tetapi untuk memberikan 
perspektif. Yang penting, tujuannya adalah untuk mendorong 
kamu untuk berfikir tentang perkara yang akan kamu lakukan untuk 
menemui dan mengenali hati Tuhan secara mendalam.

Soalan 1: Mengapakah mengenal hati Tuhan begitu penting?

Yeremia 9:23-24 (AVB), Tuhan berfirman,”Janganlah orang bijak 
bermegah kerana kebijaksanaannya, janganlah orang kuat 
bermegah kerana kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah 
kerana kekayaannya, tetapi sesiapa yang hendak bermegah, 
biarlah dia bermegah kerana hal ini: bahawa dia memahami dan 
mengenal Aku, bahawa Akulah  Tuhan, yang menunjukkan kasih 
abadi, keadilan, dan perbenaran di bumi. Sesungguhnya, hal-hal 
itulah yang Kusukai,” demikianlah firman Tuhan.”

Kita cenderung untuk menjadi pelanggan agama, terlalu bergantung 
pada khotbah pada hari Ahad, belajar Alkitab, persekutuan doa 
dan kelompok-kelompok rumah, meskipun tidak mempunyai 
pengetahuan yang dalam tentang Tuhan. Pengetahuan yang 
dalam adalah dasar untuk kematangan rohani. Untuk mengetahui 
dan memahami Dia, kita mesti membajak Firman Tuhan dan 
berhubung dengan rancangan-Nya yang menyeluruh.

Soalan 2: Apakah maksud sebenar mengenal hati Tuhan?

Sekarang kamu pasti sudah menyedari bahawa pembacaan Kitab 
Suci setiap hari adalah merangkumi 10 bab. Tujuannya adalah 
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untuk membina gaya hidup membaca kitab suci dalam bahagian 
yang besar. Kami berdoa agar Roh Kudus akan menerangi mata 
kamu untuk memahami siapa Tuhan - termasuk keselamatan, 
kasih sayang, penebusan, janji dan penghakiman-Nya - sebelum 
Kristus kembali.

Soalan 3: Bagaimanakah ini boleh dicapai dengan sebaiknya?

Semasa kamu menyertaan perjalanan puasa dan doa selama 
40-hari ini, titik permulaan adalah menyelaraskan semula hati kita 
dengan Tuhan. Sikap-kasih kita harus mencerminkan salib di mana 
Yesus mati - gaya hidup yang menyerah sepenuhnya.

Aku telah disalib bersama Kristus, bukanlah aku lagi yang hidup, 
tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dalam hidup jasadku sekarang 
aku hidup dengan iman kepada Anak Allah, yang mengasihiku dan 
menyerahkan diri-Nya untukku. Galatia 2:20 (AVB). 

Dalam erti kata lain, mulakan setiap hari kamu dengan mengakui 
bahawa kamu berada dalam kesatuan yang sepenuhnya dengan 
Kristus yakni menjalani sebuah kehidupan yang berbeza dengan 
membaca Firman Tuhan; sentiasa mengingatkan diri kamu 
bahawa kamu sedang menjalani sebuah kehidupan yang terarah, 
kehidupan yang beriman, dan kehidupan yang berbakti, kehidupan 
yang mencintai keadilan, kebenaran, dan yang penuh kasih sayang.

Akhir sekali, tiada siapa yang perlu terkejut dengan kesukaran iman 
semasa kita melangkah ke hadapan. Hanya melalui ketabahan 
membaca Alkitab dan sentiasa merenungkan bacaan itu barulah 
kita benar-benar mengenali dan memahami Dia.

Semoga kamu dilimpahkan berkat yang melimpah ruah.

4 0  H A R I  P U A S A  D A N  D O A
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Rakan Pendoa yang dihormati

Tahun lepas adalah kali pertama NECF menetapkan dana 
yang dikumpul adalah untuk Dana Am kami dan bukannya 
untuk pelayanan-pelayanan tertentu. Pemberian kamu amat 
bermakna kepada kami dan bukan sahaja bantuan dari segi 
kewangan tetapi juga sebagai pendorong kepada kami.

NECF mengalami dan menyaksikan anugerah Tuhan yang luar 
biasa dengan pemberian tulus dari gereja-gereja dan saudara-
saudara seiman pada masa yang lalu, terutamanya dalam dua 
tahun lepas apabila kebanyakan sektor ekonomi di negara kita 
tidak stabil dan lembab.

Kami benar-benar ingin memuji Tuhan atas apa yang telah 
Dia lakukan di tengah-tengah kami, dan ingin menyatakan 
penghargaan kami atas kerjasama kamu untuk kami sepanjang 
tahun ini dan atas kepercayaan kamu terhadap visi NECF untuk 
negara, iaitu, mengubah negara kita melalui gereja-gereja 
tempatan, ditunjukkan dengan begitu ketara sekali melalui 
sumbangan kewangan kamu.

Kami menjangkakan bahawa keadaan pada tahun 2022 masih 
tidak stabil dan sukar diramalkan. Oleh itu, bahan doa dan 
pedoman untuk 40-Hari Puasa dan Doa 2022 dengan tema 
“Hati yang Mengenal Mu” boleh diperolehi melalui e-salinan di 
laman web dan aplikasi kami.

Gereja dan individu yang memilih untuk dapatkan salinan 
bercetak bolehlah menghantar pesanan mereka melalui e-mel 
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kepada kami, tetapi pesanan mereka akan berdasarkan siapa 
cepat dia dapat kerana kami hanya akan mencetak bilangan 
salinan yang terhad.

Dana yang dikumpul tahun ini masih akan digunakan 
untuk mengimbangi kos operasi yang ditanggung dalam 
mengeluarkan bahan tahunan serta untuk operasi am.

Jika kamu terdorong untuk memberi kepada Dana Am kami, 
kamu boleh berbuat demikian dengan:

Sila e-mel slip bank kamu ke prayer@necf.org.my jika kamu 
melakukan transaksi dalam talian atau bank in tunai/cek kamu. 
Resit hanya akan diberikan jika diminta.

Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kemurahan, 
kebaikan dan kerjasama kamu dalam Kristus. Semoga Tuhan 
memberkati kamu dengan melimpah-limpah pada tahun-
tahun yang mendatang!

Melalui Bank secara terus/pemindahan dalam talian ke 
akaun dana am NECF:

Mengimbas bar kod Touch n Go yang diberikan dalam buku ini, 
website NECF, Facebook, Aplikasi, dsb.

Bank
Nama Akaun
No Akaun.

: Public Bank
: National Evangelical Christian Fellowship AC3
: 3218284529

•

•

4 0  H A R I  P U A S A  D A N  D O A
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Hari Pertama
7 Ogos 2022 (Ahad)

Bacaan Alkitab: 
Ezra 1-10

Ezra mempersiapkan hatinya untuk mengkaji Taurat Tuhan dan 
mentaatinya (Ezra 7:10). Semasa kita memulakan 40-Hari Puasa dan 
Doa untuk negara, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mencari 
Tuhan dengan tekun supaya kita dapat mengenali-Nya dengan penuh 
semangat.

Tuhan menggerakkan hati para raja dan pemimpin rohani orang kafir 
untuk membina semula bait-Nya. Dia juga boleh menggerakkan hati 
kita. Mezbah doa adalah mengenai hati kita.

Kerana di mana hartamu terkumpul, di situlah hatimu tertumpu (Matius 
6:21 AVB)
Seseorang tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia 
akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain… (Matius 6:24 
AVB)

Tuhan benci penyembah berhala. Mari kita lihat ke dalam hati kita.

Apakah harta yang tersimpan di dalam hati kita yang mengalihkan 
perhatian kita daripada ingin mengenali-Nya? Doa, penyembahan, 
membaca Alkitab, dan menunggu Tuhan tidak datang dengan 
sendirinya. Ia memerlukan disiplin sebelum ia menjadi cinta. Tetapi 
apakah yang menghalang kita daripada melakukan semua perkara 
yang menghubungkan kita dengan Tuhan yang Hidup yang begitu 
ingin berkomunikasi dengan kita?

Pembina Semula Hati Kita



2 2

Adakah kita mempunyai seorang tuan sahaja? Adakah kita memberi 
lebih banyak masa untuk Youtube, sukan, perniagaan, kerjaya, anak-
anak, dll. Senaraikannya dan bertaubatlah.

Dalam 1 Samuel 15:15, 21 dan 30, Saul memberitahu Samuel bahawa 
dia mempersembahkan korban kepada TUHAN”nya” dan menyembah 
TUHAN “nya”. Itu tentang Tuhan Samuel, bukan Tuhan Saul. Saul tidak 
benar-benar mengenali Tuhannya.

Seperti apa yang kita temui dalam Ezra 10:3, kita perlu merenung 
dan memperbaharui perjanjian kita dengan Tuhan. Apabila hati kita 
bertemu dengan hati-Nya, ia akan mendorong kita untuk lari daripada 
dosa dan meninggalkan penyembahan berhala.

Tuhan Yesus, kami berseru kepada-Mu seperti Pemazmur. Kami 
meminta agar Engkau menyelidiki kami, mengetahui hati kami dan 
segala-galanya tentang kami, dan ujilah kami dan ketahuilah fikiran 
kami. Kerana mata-Mu terpancar ke seluruh bumi untuk menguatkan 
mereka yang hatinya taat sepenuhnya kepada-Mu. Amin!

Polis melaporkan bahawa remaja berumur antara 15-18 tahun iaitu 
51% daripada 1,708 jumlah kes bunuh diri dari Januari 2019 hingga Mei 
2021, dan bunuh diri telah menjadi faktor utama kematian pra-matang. 
Berdoalah terhadap kuasa-kuasa gelap yang cuba melemahkan 
kehendak mereka untuk hidup dan agar cahaya Tuhan menyinari 
mereka supaya nilai-nilai ilahi akan tertanam dalam hati dan fikiran 
mereka.

Ekoran daripada pandemik dan pengangguran, ramai rakyat Malaysia 
telah menghadapi hutang yang yang semakin bertambah melebihi 
kemampuan mereka untuk membayar balik. Berdoalah agar kerajaan 
kita dapat melaksanakan strategi yang boleh dilaksanakan untuk 
membantu mengurangkan beban kewangan mereka.

Doa hari ini:

2 2

T U H A N  P E M B I N A



2 32 3

Hari ke-2
8 Ogos 2022 (Isnin)

Bacaan Alkitab: 
Nehemia 1-10

Tembok Yerusalem dibina semula dalam masa 52 hari tetapi bukan 
tanpa tentangan. Dalam Nehemia 4:2, kita melihat bagaimana 
Sanbalat mengejek orang Yahudi dan mencabar mereka. Nehemia 
dan anak buahnya bersatu apabila menghadapi tentangan. Dengan 
satu tangan mereka bekerja dan, dengan satu tangan lagi mereka 
memegang pedang mereka.

Apabila kita mendirikan mezbah doa, kita boleh mengisytiharkan 
nama-Nya kudus. Pada mulanya, saya hanya boleh mengisytiharkan 
bahawa Dia adalah Raja segala raja dan Tuhan segala tuhan, serta 
beberapa nama-nama lain. Dari situ, saya sedar bahawa sangat 
sedikit saya tahu tentang Tuhan saya! Saya bersyukur dengan pelan 
membaca Alkitab NECF kerana dari situlah keinginan saya untuk 
Firman bertambah. Semakin saya membaca, semakin rasa lapar saya 
bertambah untuk mengenal Tuhan saya.

Firman itu aktif, hidup, berkuasa, dan lebih tajam daripada pedang 
bermata dua (lihat Ibrani 4:12). Firman adalah Pedang Roh (Efesus 6). 
Ia adalah perlindungan terhadap serangan dan tentangan musuh 
apabila kita mara ke wilayah musuh.

Yesus mempertahankan diri-Nya dengan Firman semasa menghadapi 
pencobaan dalam Matius 4. Iblis juga mengenali Firman itu. Oleh itu, 
kita mesti mengetahui Firman dalam hati kita, bukan hanya sekadar 

Membina Semula dengan 
Firman-Nya
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pengetahuan, supaya kita boleh mengisytiharkannya dalam setiap 
keadaan. Yohanes 1:1 memberitahu kita bahawa Firman adalah Tuhan. 
Semakin kita mempunyai Firman, semakin kita mempunyai Yesus dan 
semakin kita mengenal-Nya. Firman menyelaraskan kita untuk berfikir 
dengan cara Tuhan. Firman menjadikan kita lengkap dan sempurna 
untuk setiap pekerjaan yang baik (2 Timotius 3:16-17).

Ia sememangnya satu buku panduan untuk kehidupan. Bolehkah 
kita setia membaca 10 bab sehari dari Alkitab semasa kita menjalani 
perjalanan 40-Hari Puasa dan Doa ini?

Tuhan Yesus, biarlah hati kami merindui Firman-Mu yang hidup, kerana 
di dalamnya ada Kehidupan dan Terang. Ketika kami merenungkan 
Firman-Mu, semoga Roh-Mu menghilangkan segala kekotoran dan 
keinginan-keinginan jahat yang ada dalam diri kami, dan bangunkan 
kami dengan teguh di atas dasar Kebenaran-Mu, supaya kami berhati-
hati melakukan segala yang tertulis di dalamnya, dan supaya hidup 
kami berjaya, dan jalan kami lurus. Amin!

Pengangguran di kalangan belia adalah lebih tinggi berbanding 
kumpulan umur lain, dan terutamanya disebabkan oleh kekurangan 
kualiti pendidikan, kemahiran yang tidak sesuai dan pekerjaan 
berkualiti rendah. Doakan agar sistem pendidikan sedia ada dapat 
melatih belia secara holistik dengan cekap supaya mereka bersedia 
dari segi kemahiran dan perwatakan semasa mereka memulakan 
kerjaya mereka.

Berdoa agar menteri kabinet kita mempunyai kebijaksanaan dan 
berkaliber untuk maju ke hadapan ke arah pertumbuhan dan 
perkembangan dalam semua sektor dengan rancangan konkrit dan 
sumber yang ada ketika negara sedang menghadapi fasa pemulihan.

Doa hari ini:

2 4

T U H A N  P E M B I N A
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Hari ke-3
9 Ogos 2022 (Selasa)

Bacaan Alkitab: 
Nehemia 11-13; 
Ester 1-7

Salah satu perkara yang kita pelajari daripada kitab Ester ialah tentang 
panggilan. Seorang gadis yatim piatu, dilahirkan cantik, terpanggil 
untuk menjadi ratu Parsi. Salasilahnya dari Yahudi mengajar dia 
tentang kuasa, makna dan keberkesanan puasa dan doa. Semasa dia 
meminta untuk berpuasa mutlak di kalangan komunitinya, paggilannya 
mula terbentuk, membawanya ke satu kedudukan kuasa dan autoriti 
yang melaluinya dia dapat bekerjasama dengan bapa saudaranya 
Mordekhai untuk membatalkan rancangan musuh dan membebaskan 
orang Yahudi daripada kemusnahan.

Kita bukan sahaja wujud. Tuhan telah menulis segala sesuatu 
tentang kamu dalam kitab-Nya di syurga, bahkan sebelum lahir Dia 
menciptakan kamu dalam rahim ibumu (Mazmur 139). Apa yang 
tertulis tentang gadis yatim piatu ini dan bapa saudaranya menjadi 
kenyataan. Kita semua mempunyai panggilan dan begitu juga dengan 
bangsa ini. Tetapi bagaimana kita tahu apa yang tertulis dalam kitab-
Nya? Kita perlu mencari Dia dan salah satu cara untuk melakukannya 
ialah berpuasa dan berdoa.

Yesus berpuasa dan berdoa. Apabila kita berpuasa, kita menafikan 
keinginan untuk makan, hiburan dan menutup bunyi bising di luar sana. 
Kita memilih untuk mati terhadap keinginan yang memperhambakan 
kita dan untuk memupuk kesabaran dan kawalan diri yang seterusnya 
membentuk watak kita. Puasa membolehkan kita mendengar Dia. Puasa 

Membina Semula Panggilan 
Tuhan untuk Kita
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harus menjadi gaya hidup orang beriman. Tuhan memampukan kita 
apabila kita mengizinkan Dia. Sambil kita terus berpuasa dan berdoa 
untuk Negara kita, marilah kita meminta Tuhan untuk mendedahkan 
rancangan-rancangan yang boleh mengalahkan kuasa kegelapan di 
negara ini.

Tuhan Yesus, itu bukan jalan kami, tetapi Jalan-Mu. Ini bukan fikiran 
kami, tetapi Fikiran-Mu. Kerana semasa kami mencari panggilan untuk 
bangsa ini, kami benar-benar mencari Kehendak-Mu dan Degupan 
Jantung-Mu untuknya. Ajarlah kami sekarang bagaimana berdoa 
untuk bangsa kami yang tercinta, dan penuhilah kami dengan kasih 
sayang, pengampunan, belas kasihan, simpati dan rahmat yang 
mengalir dari takhta surgawi-Mu. Amin!

Tinjauan Kementerian Kesihatan mendapati remaja Malaysia berumur 
13-17 tahun mengalami masalah mental dengan begitu kritikal dan 
mendiamkan diri akibat masalah keluarga. Berdoa agar ibu bapa 
memberi perhatian yang mendalam kepada anak-anak mereka dan 
agar ada komunikasi terbuka antara mereka.

Pandemik telah menyebabkan ramai mengalami “pengakhiran yang 
tidak wajar” kerana orang ramai tidak dapat membuat kunjungan dan 
penghormatan terakhir apabila kehilangan ahli keluarga atau orang 
tersayang. Berdoa untuk mukjizat penyembuhan dan penghiburan 
Tuhan ke atas individu yang dalam kesedihan ini.

Doa hari ini:

2 6

T U H A N  P E M B I N A
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Hari ke-4
10 Ogos 2022 (Rabu)

Bacaan Alkitab: 
Ester 8-10; 
Ayub 1-7

Tuhan berkata tidak ada orang yang seperti Ayub di bumi! Wah, Tuhan 
sangat bangga dengan anak-Nya.

Tercatat di syurga bahawa Ayub adalah seorang yang tidak bercela 
dan tulus, seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. 
(Ayub 1:8; 2:3)

Mazmur 15 menyatakan ciri-ciri orang yang jujur dan benar.

Bagaimanakah kita boleh mencapai hal ini? Apabila kita tinggal di 
dalam Dia dan Dia di dalam kita (Yohanes 15). Tinggal di dalam Dia 
adalah kekal di hadirat-Nya. Ia seperti pakaian bulu apabila bulu itu 
dengan tenunan yang rumit menjadikan satu baju panas yang cantik. 
Satu lubang atau koyakan boleh merosakkan keseluruhan tenunan. 
Keintiman tidak boleh dikompromi.

Contoh terbaik untuk tinggal di dalam Dia adalah membina bagi-Nya 
sebuah mezbah kasih di mana kita dengan rela mencurahkan hati 
kita dalam penyembahan, membaca beberapa bahagian Firman, 
berdoa dan merenungkan apa yang Tuhan katakan. Di hadapan-Nya, 
dosa-dosa kita didedahkan, membawa kita kepada pertaubatan dan 
menikmati masa yang menyegarkan (KPR 3:19). Ia adalah mengenai 
bersekutu dengan-Nya setiap hari. Tiada yang begitu indah selain 
menikmati manna segar yang kita langsung terima setiap hari. 

Membina Semula Mezbah Kita
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Sememangnya, ini adalah tentang meluangkan masa kita bersama 
dengan Tuhan kita, kekasih jiwa kita.

Tetapi kamu mungkin berkata bahawa Ayub diuji melampaui batas. 
Ayub 1 dan 2 menunjukkan kepada kita tahap peperangan rohani yang 
berbeza. Tinggal di dalam Dia membantu kita menang apabila kita 
diuji. Semoga Tuhan berbangga dengan kita.

Mangkuk pijar untuk perak dan relau untuk emas, tetapi Tuhan menguji 
hati. (Amsal 17:3 AVB)

Tuhan Yesus, berbahagialah yang masuk ke dalam hadirat-Mu, karena 
di hadirat-Mu ada kebebasan, sukacita yang penuh, istirahat, masa 
penyegaran dan kemuliaan. Berikanlah kami keinginan yang suka 
memandang wajah-Mu supaya kami mendapat penghiburan dan 
kekuatan semasa kami tinggal di dalam-Mu. Amin!

Kemajuan dalam teknologi telah menyebabkan kekurangan saluran 
komunikasi dan kemahiran berinteraksi antara perseorangan dalam 
kalangan belia dan kanak-kanak. Berdoa agar ibu bapa, pendidik, dan 
gereja, dan sebagainya, akan berusaha untuk membantu belia dan 
kanak-kanak mengatasi halangan dalam hubungan ini.

Berdoa menentang roh yang bekerja di sebalik perkauman dan fahaman 
pelampau, dan agar rakyat Malaysia waras dan berwaspada, dan tidak 
mudah dimanipulasi oleh segala kejahatan yang memecahbelahkan 
dan mengganggu keamanan kita.

Doa hari ini:

2 8

T U H A N  P E M B I N A
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Hari ke-5
11 Ogos 2022 (Khamis)

Bacaan Alkitab: 
Ayub 8-17

Ramai orang kehilangan orang tersayang, pekerjaan, perniagaan dan 
kekayaan semasa pandemik ini dan ramai yang terkesan akibat banjir 
pada Disember yang lalu. Sesungguhnya tahun 2021 adalah tahun 
yang mencabar dengan begitu banyak penderitaan dan kesakitan. 
Namun perkara yang paling buruk yang boleh berlaku kepada orang 
yang beriman bukanlah tentang kehilangan harta kita di dunia tetapi 
sebaliknya apabila Tuhan berdiam diri. Tidak dicatatkan berapa 
lama Ayub terpaksa mengikis badannya dengan pecahan tembikar 
dan bersabar dengan rakan-rakannya tetapi syurga senyap untuk 
beberapa tempoh masa.

Seperti Ayub, ramai yang mempersoalkan Tuhan. Pada ketika ini sama 
ada Tuhan tetap Tuhan atau sebaliknya. Ayub ingin berdebat dengan 
Tuhan. Tidak kira betapa dia telah menderita secara fizikal atau 
mental, dia masih boleh mengisytiharkan bahawa dia akan dibela 
(Ayub 13), tetapi ia adalah perjalanan yang sukar di mana kesakitan 
dan penderitaan tidak hilang serta-merta.

Dalam setiap peperangan rohani, karakter kita sedang diuji. Walaupun 
musuh mahu kita menyerah, Tuhan mahu kita menemui semula 
lebih banyak tentang Dia dalam situasi yang paling sukar. Semakin 
kita berserah kepada-Nya, semakin bertumbuh iman kita. Berserah 
adalah tentang melepaskan hak kita kepada Dia yang mengetahui 
kesudahannya sejak awal. Musuh menggunakan keraguan, tetapi kita 

Apabila Pembina Berdiam Diri!
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mempunyai perisai iman. Dengan iman, kita menyerahkan segala-
galanya kerana mengetahui Dia akan membela, memulihkan dan 
membina semula kehidupan dan negara kita semula. Mewarisi janji 
Tuhan melalui kesabaran dan iman. (Ibrani 6:12) 

T U H A N  P E M B I N A

Tuhan Yesus, ketika kami merenungkan kehidupan Ayub, kami 
mendapat harapan ketika dalam kesakitan dan kesusahan kami. 
Engkau meruntuhkan beberapa bahagian dalam kehidupan kami 
atau bahkan negara kami, tetapi Engkau membinanya semula dalam 
masa-Mu. Bantulah kami agar benar-benar memahami Firman-Mu 
walaupun kami mengucapkan, “Dan kita tahu bahawa dalam semua 
hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihi-Nya, yang 
telah dipanggil menurut rancangan-Nya.” Amin!

Percintaan dalam talian telah menjadi cara yang mudah untuk ramai 
belia hari ini untuk memulakan hubungan dengan seorang yang 
berlainan jantina. Berdoalah agar mereka dijauhkan daripada orang 
jahat dan agar bahaya dan penipuan yang disengajakan tidak menjadi 
batu penghalang dalam mengejar cinta dan perhubungan yang sejati.

Berdoa agar pemimpin muda yang bertenaga yang dipenuhi dengan 
visi dan impian akan tampil dan memacu negara ini dalam mengejar 
keamanan, kebenaran, keadilan dan keadilan.

Doa hari ini:

3 0
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Hari ke-6
12 Ogos 2022 (Jumaat)

Bacaan Alkitab: 
Ayub 18-27

Pernahkah kamu bertanya kepada diri sendiri apakah ada sebab 
untuk berbuat baik? Apabila kamu cuba membantu seseorang, 
kamu dibalas dengan fitnah dan tuduhan dan bukannya dengan 
hadiah. Kamu menjalani kehidupan yang berakhlak tetapi orang 
jahat mengambil kesempatan daripada kamu dan membahayakan 
keluarga kamu. Adakah keadilan di dunia ini? Jauh di sudut hati kita, 
kita menganggap (atau sekurang-kurangnya berharap) orang baik 
akan sentiasa menang dan orang jahat dihukum. Namun, hakikatnya 
malah sebaliknya.
 
Kitab Ayub menunjukkan kepada kita ketidakadilan sedemikian. 
Walaupun dia seorang lelaki yang baik, Ayub mengalami penderitaan 
yang sangat berat. Rakan-rakannya datang untuk mendesaknya 
supaya bertaubat, menganggap dia telah melakukan dosa yang 
sangat besar. Ayub berulang kali cuba mempertahankan diri bahawa 
dia tidak bersalah. Terlibat dalam perbualan seperti itu sangatlah 
menyakitkan tetapi ia sama seperti perbualan yang berdapat di dalam 
hati kita. 

Dalam Ayub 19:25, Ayub berkata, “Namun demikian, aku tahu bahawa 
Penebusku hidup, dan pada akhirnya Dia akan berdiri di atas bumi.” 
Di sebalik semua ketidakadilan dan tuduhan, Ayub yakin bahawa 
Penebusnya akan membela dia. Dalam tradisi kuno, Penebus adalah 
orang yang akan memulihkan kerugian dan membela maruah si 

Penebus Saya Hidup
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mangsa. Walaupun Ayub menderita ketika itu, dia miliki seorang 
penebus yang hidup untuk membelanya.

Dalam Perjanjian Baru, kita belajar bahawa ada seorang Penebus ilahi. 
Namanya ialah Yesus. Dia hidup dan akan membela kita pada hari-
hari terakhir. Jangan putus asa untuk hidup. Penebus kita hidup! Terus 
melakukan kerja yang baik walaupun semasa musim bencana. Yesus 
membela kita.

Tuhan Yesus, kerana Engkau hidup, kami mempunyai harapan untuk 
masa depan. Bantulah kami untuk membebaskan diri daripada apa 
juga kekecewaan atau kekesalan yang kami alami. Semoga kami 
mendapat kekuatan dan harapan baru di dalam-Mu. Amin.

Metaverse telah mencipta dunia maya universal 3D dalam 
menghubungkan belia menerokai impian dan keinginan mereka. 
Berdoalah agar ia tidak disalahgunakan oleh mereka yang berniat 
jahat, dan para belia tahu membezakan yang nyata dengan yang 
maya.

Berdoa agar Perdana Menteri Malaysia setia dalam memainkan 
peranannya untuk memberikan nasihat yang saleh dan bernas 
kepada Agong kita, dan agar baginda bijak dan berhemah dalam 
kepimpinannya ke atas negara.

Doa hari ini:

3 3
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Hari ke-7
13 August 2022 (Sat)

Bacaan Alkitab: 
Ayub 28-37

Media sosial adalah satu platform komunikasi yang sangat berpengaruh. 
Ia menyiarkan pemikiran pribadi kepada warga siber sejagat. Bagi 
kebanyakan orang, ia sudah menjadi kebiasaan untuk meluahkan 
kemarahan dan kekesalan mereka di media sosial. Ada keinginan batin 
dan desakan supaya orang lain mengetahui perjuangan kita. Adalah 
aneh, walaupun orang menyiarkan kesakitan dan masalah mereka, 
mereka masih merasakan tiada siapa yang mendengarnya. Apabila 
kehidupan bermasalah, kita juga tertanya-tanya sama ada Tuhan 
tahu apa yang sedang berlaku. Jika Tuhan tahu, mengapa ini berlaku 
kepada saya?

Dalam kisah Ayub, penulis cerita ini meyakinkan kita bahwa Tuhan 
mengetahui segalanya. Tuhan memandang sampai ke hujung bumi 
dan melihat segala sesuatu di kolong langit (Ayub 28:24). Ayub 
tahu bahawa Tuhan telah mengawasi hidupnya (Ayub 31) tetapi 
dia bergelut dengan hakikat bahawa dia masih begitu menderita. 
Ayub menyuarakan kekecewaannya, sama seperti bagaimana kita 
menyuarakan kekecewaan kita di media sosial.

Kemudian datanglah seorang pemuda bernama Elihu. Dia 
mengingatkan kita bahwa Tuhan mengetahui keadaan kita, dan 
rancangan serta tujuan-Nya lebih besar dari pengertian manusia 
(Ayub 33:12-14). Penebus kita mengetahui keadaan kita, dan Dia bekerja 
dengan cara yang misteri untuk menebus jiwa kita agar tidak turun ke 

Penebus Saya Mengetahui
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Liang Kubur (Ayub 33:23-30). Tuhan tidak jahat dalam menggunakan 
pengetahuan-Nya untuk melawan kita. Dia baik, pengasih, dan hebat. 
Dia tahu kesusahan kita. Dia mampu menyelamatkan kita. Tetapi jalan 
penebusan itu sesuai dengan hikmat dan rancangan-Nya.

Marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan merenungkan 
kebijaksanaan Penebus kita.

Tuhan Yesus, kami akan belajar untuk diam diri di hadapan-Mu dan 
percaya bahawa hikmat-Mu melampaui pengertian kami. Kami 
mengizinkan Engkau melakukan apa pun yang Engkau perlukan dalam 
hidup kami supaya apabila kami dibentuk oleh tangan-Mu, kami akan 
tampil lebih kuat dan lebih bijaksana. Amin.

Purata 14 gadis remaja/bawah umur yang belum berkahwin daripada 
1,000 gadis remaja di Malaysia hamil setiap tahun, terutamanya 
mereka daripada keluarga berpendapatan rendah. Berdoa agar 
belia dibimbing untuk menyalurkan tenaga mereka ke arah aktiviti 
dan usaha yang membina dan sihat, dan agar mereka tidak mudah 
menyerah kepada godaan.

Skim pengeluaran daripada KWSP semasa pandemik mengakibatkan 
simpanan berkurangan untuk hampir 50% pencarum dan, oleh itu, 
memberi ancaman kekurangan wang simpanan ketika mereka 
bersara kelak. Berdoa agar kedua-dua kerajaan dan individu yang 
terjejas mempunyai kebijaksanaan untuk menangani masalah itu 
dan semoga rahmat Tuhan akan memampukan mereka menghadapi 
kesukaran mereka.

Doa hari ini:

3 5
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Hari ke-8
14 Ogos 2022 (Ahad)

Bacaan Alkitab: 
Ayub 38-42; 
Mazmur 1-5

Orang Kristian mempunyai tanggungjawab untuk menjalani kehidupan 
mereka sebagai pengurus yang baik. Kita harus hidup sesuai dengan 
potensi yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Walaupun kita berada 
dalam situasi yang muram, kasih dan pengharapan kepada Tuhan 
seharusnya mendorong kita untuk terus berusaha berbuat baik. 
Oleh itu, kehidupan Kristian bukanlah hanya semata-mata untuk 
memanfaatkan kehidupan kita sepenuhnya sahaja. Kita bukan hanya 
cuba untuk mempunyai pemikiran yang positif melalui pembacaan 
buku-buku dan seperti yang disarankan oleh para penceramah. Kita 
perlu mengenali hakikat dosa dan kuasa kejahatan. Manusia tidak 
dapat menyelamatkan diri mereka sendiri - kita memerlukan Penebus 
Ilahi untuk menyelamatkan kita.

Dalam kisah Ayub, Tuhan akhirnya memecahkan kesunyian-Nya 
dari bab 38 dan seterusnya. Tuhan mengingatkan manusia bahawa 
Dia adalah Pencipta yang Maha Besar, berkuasa dan lebih tinggi 
daripada semua ciptaan. Tuhan kemudian membebaskan Ayub 
dari penderitaannya, memulihkan kekayaannya dua kali ganda, dan 
memberkati keluarganya. Ayub hidup dengan usia yang lanjut (Ayub 
42:17). Tuhan menebus dengan memperbaharui dunia yang hancur, 
membawa penyembuhan, dan memulihkan keadaan.

Penebus kita juga menyelamatkan kita dengan menghakimi orang 
zalim. Pemazmur menegaskan bahawa Tuhan melihat jalan orang 

Penebus Saya Menyelamatkan
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benar, tetapi jalan orang zalim akan binasa (Mazmur 1:6). Apabila 
bangsa-bangsa berpakat melawan Tuhan dan umat-Nya, Tuhan 
akan memecahkan mereka dengan tongkat besi dan menghancurkan 
mereka seperti tembikar (Mazmur 2:9). Semasa kita menghadapi 
ketidakadilan dan penindasan, marilah kita terus mengejar jalan 
kebenaran (Mazmur 5:7-8). Sebab keselamatan adalah milik Tuhan; 
Berkat-Nya akan diberikan kepada umat-Nya (Mazmur 3:8).

Tuhan Yesus, kami ingin menumpukan mata kami kepada-Mu kerana 
hanya kesia-siaan di sekeliling kami. Tolonglah kami untuk berpegang 
teguh kepada-Mu dan melepaskan perkara-perkara yang bersifat 
sementara. Kerana, dalam masa-Mu, Bapa Syurgawi kami akan 
memulihkan segala sesuatu di dalam-Mu. Amin.

Statistik menunjukkan bahawa satu bayi dibuang setiap tiga hari dan 
ia telah berlaku sejak sedekad lalu, dengan separuh ditemui mati. 
Berdoalah agar remaja mempunyai hati yang takut akan Tuhan dan 
memahami prinsip kesucian hidup.

Berdoa agar sistem perparitan diseluruh negara dipertingkatkan dan 
diperkukuh, dan kegagalan operasi diperbetulkan supaya tempat yang 
mengalami masalah banjir terhindar daripada lebih banyak bencana.

Doa hari ini:

3 7
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Hari ke-9
15 Ogos 2022 (Isnin)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 6-15

Sebelum sesuatu krisis atau peristiwa besar yang akan berlaku (seperti 
pilihan raya), selalunya akan terjadi satu gelombang doa. Kita berdoa 
dengan tekun, gigih dan berharap dalam waktu kesusahan. Selepas 
isu itu selesai, sama ada orang yang percaya mungkin kehilangan 
harapan dalam doa apabila ia ternyata tidak sesuai dengan apa yang 
diharapkan atau kehilangan desakan untuk berdoa walaupun ia sesuai 
dengan apa yang diharapkan. Kita melihat doa sebagai satu cara 
untuk mencapai hasil yang kita harapkan. Kita lupa bahawa Tuhan 
juga mengubah orang yang berdoa.

Penebus kita bukanlah sebuah mesin yang menerima pesanan kita 
melalui doa. Dia adalah Tuhan yang hidup yang mendengar kita 
seperti bapa mendengar anak-anaknya. Dia mendengar kata-kata 
kita, keinginan kita yang paling dalam, kekecewaan kita, dan harapan 
kita. Para pemazmur sangat jujur ketika mengangkat doa mereka 
kepada Tuhan. Mereka membawa air mata mereka (Mazmur 6:6), 
kemarahan mereka (Mazmur 7:9; 9:19) penderitaan mereka (Mazmur 
9:13), dan ketidakupayaan mereka (Mazmur 10:1; 13:1-2) kepada Tuhan. 
Mereka tidak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan yang mengetahui 
segala sesuatu.

Semasa para pemazmur membawa diri mereka kepada Tuhan dalam 
doa, mereka mendapati hati mereka berubah. Ada kesembuhan 
dalam percakapan kita dengan Tuhan. Pemazmur mendapati bahawa 

Penebus Saya Mendengar
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Tuhan mendengar doa mereka (Mazmur 6:9; 10:17), dan mereka tertarik 
kepada kebenaran, kemuliaan, dan kasih setia Tuhan (Mazmur 7:17; 
9:16; 11:7; 13:5). Walaupun ketika mereka masih menghadapi tentangan 
daripada musuh, mereka memperoleh kembali kekuatan mereka 
daripada Tuhan dan terus mengikuti jalan kebenaran.

Marilah kita berdoa dengan hati yang terbuka. Penebus kita mendengar 
doa kita, dan Dia menjawab doa kita.

Tuhan Yesus, kami bertaubat dari kedegilan kami ketika kami cuba 
memulas lengan-Mu dengan paksaan melalui doa kami. Kami 
memohon agar doa kami selaras dengan kehendak-Mu agar kami 
dapat menjadi wadah untuk Engkau bentuk. Amin.

Penyelidikan yang dilakukan oleh NADA (Agensi Anti Dadah Kebangsaan) 
pada tahun 2019 mendedahkan statistik yang mengejutkan bahawa 
30% anak-anak muda di sekolah (kebanyakannya di sekolah 
menengah) di dapati terlibat dalan penyalahgunaan dadah. Berdoa 
menentang pengaruh rakan sebaya dan sistem pencatutan yang 
mencari mangsa di kalangan anak-anak muda ini.

98% daripada bekalan air domestik datang daripada sungai 
dengan kualiti air yang semakin merosot selama ini. Berdoa agar isu 
mendapatkan bekalan air dan pencemaran yang disebabkan oleh 
urbanisasi dan pertumbuhan populasi dapat ditangani dengan serius 
dan berkesan oleh pihak berkuasa yang berkenaan.

Doa hari ini:

3 9
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Hari ke-10
16 Ogos 2022 (Selasa)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 16-25

“Ini tidak adil” adalah frasa yang biasa kita dengar dari semasa ke 
semasa. Dalam dunia ini di mana kejayaan khususnya diukur oleh 
kekayaan dan kuasa, mereka yang mengejarnya biasanya tidak 
berlaku adil. Kejahatan manusia dipergiatkan lagi oleh kuasa gelap si 
jahat. Jauh di lubuk hati manusia, ada tangisan untuk keadilan. Kita 
berharap untuk mempunyai seorang wira yang akan mengusir orang 
jahat, dan memulihkan keadaan dalam masyarakat, dan kita berharap 
orang yang baik akan hidup bahagia selama-lamanya.

Harapan sebegitu bukanlah pemikiran secara rambang oleh mereka 
yang menderita. Ia adalah bahagian penting dalam kemanusiaan. 
Tuhan menciptakan alam semesta dengan susunan yang tepat, dan 
manusia diberi tanggungjawab untuk memelihara ciptaan menurut 
kehendak Tuhan yang sempurna. Sudah menjadi lumrah bagi manusia 
untuk mencari keadilan, ketertiban, kebaikan, dan sifat-sifat Pencipta 
yang lain. Cerita Kristian adalah cerita Tuhan memulihkan seluruh 
dunia kepada keadaan “bahagia selamanya.”

Namun, plot cerita Kristian tidak sesingkat Avengers, Narnia, atau Lord 
of the Rings. Walaupun wira utama telah dilemparkan (Yesus disalib, 
dibangkitkan, dan diangkat), plot kecil yang lain masih diteruskan. Kita 
hidup dalam plot ini di mana kita terus bergelut dengan ketidakadilan, 
kezaliman, dan kejahatan manusia. Tetapi seperti dalam mana-mana 

Penebus Saya Menang

T U H A N  P E N E B U S
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cerita yang baik, mereka yang bekerjasama dengan sang wira akan 
menang.

Pemazmur mengingatkan kita bahawa Tuhan adalah gunung batu, 
kubu pertahanan, dan penyelamat kita (Mazmur 18:2). Dunia mungkin 
menjadi huru-hara dan kucar-kacir. Tetapi Penebus kita akan beroleh 
kemenangan dan memperbetulkan keadaan pada waktu-Nya. Latar 
belakang perjuangan kita adalah kemenangan Yesus, dibuktikan oleh 
kubur yang kosong.

Tuhan Yesus, ketika kami menghormati Engkau sebagai Ketua Pasukan 
kami, Kepala kami, dan Panglima Tentera kami, kami yakin dengan 
kemenangan terakhir. Jadikan kami pengikut setia dan pemain 
pasukan-Mu sehingga ke akhir hayat kami. Amin.

Ponteng sekolah yang tinggi dalam kalangan belia Malaysia (kira-
kira 29.4% mengikut kaji selidik yang dijalankan pada 2017) telah 
menyebabkan beberapa isu sosial. Berdoa agar ibu bapa dan para 
pendidik dapat membuat rancangan konkrit untuk membantu 
mengurangkan kadar ponteng sekolah.

Kebebasan bersuara daripada orang ramai sentiasa diserang 
oleh rejim yang berbeza. Doakan keterbukaan dalam kerajaan 
sedia ada untuk membolehkan orang ramai menyuarakan dan 
menyatakan pandangan mereka. Berdoa agar pihak berkuasa tidak 
menyalahgunakan kuasa mereka dan menyekat kebebasan ini.

Doa hari ini:

4 1
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T U H A N  P E N Y E L A M A T
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HAR I

11 - 15
Tuhan

Penyelamat
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Hari ke-11
17 Ogos 2022 (Rabu)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 26-35

Mazmur 34::4 dan 6 berkata, “Aku telah berseru kepada Tuhan, dan Dia 
mendengar seruanku; lalu Dia menyelamatkanku daripada semua 
yang kutakuti.” “Orang malang berseru merayu, dan Tuhan mendengar 
rayuannya; lalu menyelamatkannya daripada segala kesusahannya.”

Daud berada di dalam gua Adulam ketika dia menulis Mazmur 
34, sebuah mazmur yang menggembirakan dan bijaksana yang 
dinyanyikan di hadapan kira-kira 400 orang yang putus asa, tertekan 
dan sedih. Mazmur ini mengajak kita untuk meninggikan, menyembah 
dan memuji Tuhan pada setiap masa, sama ada baik atau tidak. 
Carilah Dia maka Dia akan menghampiri kamu dan melepaskan kamu 
dari segala ketakutan.

Apabila kita memandang kepada TUHAN, kita akan menyatakan 
kemuliaan-Nya dan setia, dan apabila kita berseru, Tuhan akan 
menyelamatkan kita dari kesusahan kita. Ada perlindungan dan 
pembebasan bagi mereka yang takut kepada-Nya. Kita mengalami 
sendiri bahawa TUHAN itu memang baik dan diberkatilah mereka yang 
menjadikan Dia tempat perlindungan mereka. Apabila kita takut akan 
TUHAN, kita tidak kekurangan apa pun dan mempunyai segala yang 
kita perlukan.

Takut akan TUHAN akan menyebabkan kita menjaga lidah kita daripada 
yang jahat dan bibir kita daripada berdusta. Kita akan menyukai 
kehidupan dan melihat banyak hari yang baik. Kita akan berpaling 

Dia Menyelamatkan Saya
Daripada Segala Kesusahan Saya
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dari kejahatan dan melakukan kebaikan, mencari perdamaian dan 
bukannya perselisihan.

Semoga kita berpaling kepada TUHAN kita untuk menyelamatkan kita 
dari segala kesusahan kita kerana takut akan TUHAN akan membuang 
segala ketakutan yang lain!

Tuhan Yesus, Engkau adalah perlindungan kami, dan Engkau 
menenangkan kami di tengah-tengah ribut yang mengamuk. Biarlah 
kami melemparkan kebimbangan dan ketakutan kami kepada-Mu, 
kerana Engkau mengambil berat dan hanya Engkau sahaja yang 
dapat menyelamatkan! Amin.

Berdoa agar kerajaan Malaysia, khususnya Kementerian Belia dan 
Sukan, akan mengadakan lebih banyak kempen awam untuk belia 
supaya meningkatkan kesedaran dan mewujudkan minda dan 
persepsi yang positif dalam diri mereka.

85.5% panggilan yang dibuat ke talian bantuan kendalian kerajaan 
antara Mac 2020 hingga Mei 2021 adalah daripada orang yang 
mempunyai masalah kesihatan mental. Berdoa agar orang-orang 
ini menerima bantuan emosi dan rohani yang sewajarnya, dan agar 
mereka berpaling kepada Dia yang dapat menyembuhkan jiwa mereka 
yang terluka.

Doa hari ini:

4 4

T U H A N  P E N Y E L A M A T



4 5

Hari ke-12
18 Ogos 2022 (Khamis)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 36-45

Dalam Mazmur 40, Daud menyatakan iman yang yakin berdasarkan 
keyakinannya bahawa keselamatan dan pembebasan hanya datang 
daripada Tuhan. Walaupun tekanan yang luar biasa dia hadapi, Daud 
melepaskan kekecewaannya kepada Tuhan dan tenteram dalam 
kekuatan-Nya.

Semasa zaman Daud, jika seorang hamba mengasihi tuannya, dia akan 
membuat perjanjian seumur hidup untuk kekal dalam perkhidmatannya 
(Keluaran 21:6). Untuk menandakan janji ini, tuan akan menindik telinga 
hamba dengan penindik yang tajam. Daud menggunakan amalan 
ini sebagai metafora cinta dan pengabdiannya kepada Tuhan. Dia 
mengasihi Tuhan dan telah memasuki satu perjanjian ketaatan untuk 
seumur hidup kepada-Nya (Mazmur 40:6).

Dia memahami bahawa rahsia kehidupan yang menggembirakan 
tidak terletak pada pengorbanan kosong tetapi satu gaya hidup yang 
sepenuhnya menyerah kepada kehendak Tuhan: “Aku suka melakukan 
kehendak-Mu” (ayat 8). Walaupun Daud dalam pelarian dan sedang 
cuba menyelamatkan dirinya, dia menjadikan amalannya untuk 
bercakap dengan Tuhan tentang kekecewaannya dan mendapati 
kegembiraan dalam ketaatan.

Kehidupan yang penuh kegembiraan tidak bergantung pada keadaan 
luaran, jaminan ekonomi atau kesihatan yang baik. Kegembiraan 
timbul apabila kita memahami siapa Tuhan dan menjalani kehidupan 

Engkaulah Penolong dan 
Penyelamat Saya
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kita seperti yang Dia kehendaki, dengan sikap yang dinyatakan oleh 
Yesus di taman Getsemani, “Tetapi, bukannya kehendak-Ku, melainkan 
kehendak-Mu yang dilaksanakan.” (Lukas 22:42) Apabila kita mentaati 
Tuhan, kita menikmati persekutuan yang sama dengan Dia seperti 
yang Yesus dan Daud nikmati.

Marilah kita memohon kepada Tuhan kekuatan untuk menyerahkan 
kawalan dan mengikuti pimpinan Yesus yang menjadi teladan bagi 
kita pada satu kehidupan yang diberkati kerana menyerah kepada 
kehendak Bapa yang sempurna kerana, sesungguhnya, Dia adalah 
penolong dan penyelamat kita.

Tuhan Yesus, kami mengakui kedaulatan dan Ketuhanan-Mu atas hidup 
kami. Kami berjanji akan setia kepada-Mu dan, seperti mata hamba 
memandang kepada tuan mereka, kami akan sentiasa memandang 
kepada-Mu sahaja! Amin.

Berdoa untuk ibu bapa remaja yang sedang mengalami perubahan 
psikologi dan fizikal, agar mereka dapat mengendalikan anak-
anak mereka dengan baik dan membimbing mereka melalui proses 
perubahan ini sehingga dewasa.

Berdoa untuk pelarian dan pekerja asing yang terkandas di sini agar 
pintu dibuka kepada mereka sama ada untuk kembali ke tanah air 
mereka atau menetap di negara di mana mereka boleh menjalani 
kehidupan seperti biasa.

Doa hari ini:

4 6

T U H A N  P E N Y E L A M A T
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Hari ke-13
19 Ogos 2022 (Jumaat)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 46-55

Daud menjalani kehidupan yang taat kepada Tuhan tetapi, sama 
sekali tidak bermakna dia menjalani kehidupan yang sempurna. 
Tragedi terbesar dalam hidupnya ialah dia mempunyai hubungan 
sulit dengan seorang wanita yang sudah berkahwin dan merancang 
untuk membunuh suaminya apabila wanita itu mendapati bahawa 
dia mengandung anak Daud.

Mazmur 51 membolehkan kita mendengar ketika Daud memberitahu 
Tuhan, dengan semua emosi hati yang hancur, tentang dosanya 
dan ia bermula dengan rayuan, “Kasihanilah aku, ya Tuhan”. Kita 
juga mendengar kesungguhan Daud berjanji untuk kembali kepada 
Pencipta dan Bapanya, Tuhan yang memberi peluang kedua.

Dosa mempunyai akibatnya - yang sangat serius. Selepas Daud 
berpaling daripada Tuhan, dia akhirnya mengalami beban yang berat 
akibat dari apa yang telah dia lakukan dan hatinya hancur (ayat 8). 
Daud tahu bahawa hubungannya dengan Bapa telah terjejas.

Hubungan kita dengan Tuhan, bagaimanapun, tidak perlu kekal retak. 
Daud menemui jalan yang menuju kembali kepada Tuhan, dan jalan 
yang sama ada untuk kita. Apabila kita mengaku kepada Tuhan bahawa 
kita telah berdosa terhadap Dia dan mengkhianati kepercayaan-Nya, 
dan apabila kita melangkah kembali-Nya, Dia mengampuni kita dan 
tidak lagi mengingati dosa-dosa kita.

Kasihanilah Aku, Ya Tuhan
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Dia adalah Tuhan yang memberi peluang kedua. Ingatlah teladan 
Daud dan renungkan juga siapa diri kita dalam kebenaran di hadapan 
Tuhan berdasarkan pengorbanan Yesus.

Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan peluang kedua, dan kami 
mempunyai harapan untuk hidup semula dengan benar bersama-Mu 
dan dengan orang lain kerana anugerah-Mu. Tolonglah kami untuk 
tidak mengeraskan hati kami tetapi dengan rendah hati mengaku 
bahawa kami memerlukan Engkau. Amin.

Berdoa agar pendidikan seks yang holistik dan tepat secara saintifik 
dapat disampaikan kepada kanak-kanak dan belia yang sepadan 
dengan umur dan perkembangan mereka sama ada melalui 
sesi keibubapaan atau sukatan mata pelajaran sekolah, supaya 
pemahaman keseluruhan dan am mereka terhadap subjek ini akan 
dipertingkatkan dan berfungsi sebagai perlindungan untuk mereka.

Kewujudan “syarikat parasit” dan syarikat berkaitan kerajaan dalam 
banyak sektor ekonomi telah menimbulkan ancaman serius kepada 
persekitaran pasaran yang kompetitif dan menyebabkan pertumbuhan 
ekonomi yang perlahan. Berdoa untuk pasaran yang lebih terbuka 
dan berdaya saing di mana nilai kemahiran dan prestasi cemerlang 
dipertahankan.

Doa hari ini:

4 8

T U H A N  P E N Y E L A M A T
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Hari ke-14
20 Ogos 2022 (Sabtu)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 56-65

Mazmur 57 menyatakan bahawa Tuhan adalah yang terulung dalam 
segala sesuatu: “Maha Tinggi Engkau, ya Allah, memerintah langit; dan 
kemuliaan-Mu di atas seluruh bumi.” (ayat 11) Kerana Tuhan adalah 
yang tertinggi dalam segala-galanya, Dialah satu-satunya Orang yang 
boleh kita harapkan dalam semua keadaan. Apabila Daud dikejar oleh 
orang yang ingin membunuhnya, dia bercakap dengan Tuhan tentang 
keadaannya dan memohon pertolongan kepada-Nya: “Kasihanilah 
aku, ya Allah, kasihanilah aku, kerana jiwaku berlindung kepada-Mu” 
(ayat 1).

Kita mungkin tidak akan berjumpa dengan orang yang cuba membunuh 
kita tetapi kita dikelilingi oleh masalah, tanggungjawab dan godaan 
yang boleh menganggu kita dengan mudah. Kadang-kadang orang 
bercakap perkara yang kesat tentang kita dan kepada kita. Tapi Tuhan 
menjaga kita. “Kerana kasih-Mu menjangkau langit; dan kesetiaan-Mu 
mencapai awan.” (ayat 10)

Semua ciptaan memperlihatkan kepada kita kemuliaan Yesus. Tuhan 
Anak adalah yang pertama dalam gereja; Dia adalah “kepala kepada 
tubuh,” gereja; dan “permulaan dan anak sulung” (Kolose 1:18). Kerana 
ini kita sebagai gereja memperoleh kekuatan dan kuasa kita daripada 
Dia (Efesus 4:15-16). Yesus adalah “batu penjuru utama” gereja, yang 
telah dibina di atas asas para nabi dan para rasul (Efesus 2:20).

Pada-Mu Jiwaku Berlindung
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Walaupun Dia adalah Tuhan segala tuan dan Raja segala raja (Wahyu 
19:16), Yesus tidak pernah memaksa diri-Nya ke dalam kehidupan 
sesiapa pun. Dia mahukan hubungan dengan kita berdasarkan kasih 
sayang dan ketaatan dan bukannya paksaan. Dia menunggu untuk 
dijemput (Wahyu 3:20) dan terpulang kepada setiap daripada kita 
memilih untuk berjalan bersama-Nya (Roma 12:1-2). Semoga jiwa 
kita berlindung kepada-Nya dan semoga kita mengizinkan Yesus 
ditinggikan ke kedudukan nombor satu dalam hidup kita.

T U H A N  P E N Y E L A M A T

Tuhan Yesus, semoga hati kami mendapat penghiburan dan kekuatan 
apabila kami berada dalam kesusahan kerana Engkau dapat memberi 
kami ketenangan. Semoga damai sejahtera-Mu yang melampaui 
segala pengertian terdapat dalam kami. Amin.

Berdoa untuk pemimpin pemuda-pemudi di gereja agar mereka 
menjadi pengikut Kristus yang baik dan setia dan, dengan pengabdian 
dan kepatuhan yang tulus kepada Kristus, mereka akan menarik orang 
yang sama yang akan berjanji setia kepada Tuhan.

Malaysia telah mengalami defisit bajet yang berterusan selama 24 
tahun yang lalu. Berdoa agar kerajaan sedia ada diperlengkapkan 
dengan ilmu, pengalaman, kemahiran dan pandangan jauh untuk 
menguruskan belanjawan fiskal negara.

Doa hari ini:

5 0
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Hari ke-15
21 Ogos 2022 (Ahad)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 66-75

Salah satu mazmur yang paling kerap dipetik dalam Perjanjian 
Baru ialah Mazmur 69, umumnya berkaitan dengan pelayanan dan 
penderitaan Yesus. Pada masa penulisan, Daud tenggelam dalam 
lautan kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada 
Tuhan untuk menyelamatkannya (ayat 1), menjawabnya (ayat 
13), melepaskannya (ayat 14), mendekat kepadanya (ayat 18) dan 
melindunginya (ayat 29). Walaupun dia tidak dapat membayangkan 
jalan keluar dari kesusahannya, Daud yakin bahawa Tuhan akan 
menjaganya, dan dia mendapat ilham untuk mengakhiri mazmurnya 
dengan menzahirkan pujian.

Beberapa luahan Daud tentang kesusahannya sama dengan Injil 
tentang kisah penderitaan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan 
sama ada Daud atau Anak-Nya Yesus, dan Dia tidak akan pernah 
meninggalkan kita. Penulis kepada orang Ibrani merujuk kembali 
kepada Ulangan 31:6, 8 apabila dia memetik Tuhan sebagai berkata, 
“Aku tidak sekali-kali akan meninggalkanmu. Aku tidak sekali-kali akan 
membiarkanmu.” (Ibrani 13:5)

Walau apa pun keadaan kita, Dia akan memberi kita kekuatan untuk 
bertahan kerana Dia adalah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak akan 
berhenti mengasihi kita: “Tuhan menampakkan diri kepadaku dari jauh, 

Selamatkan Saya dan
Bebaskan Saya



5 2

firman-Nya:”Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu 
Aku menuntun engkau dengan kasih abadi.” (Yeremia 31:3AVB).

Kerana Yesus mengalami penghinaan, pengkhianatan dan penderitaan 
tubuh dan roh yang tidak terkata, Dia tahu bagaimana perasaan kita 
apabila kita menjadi letih dan cedera akibat pukulan hidup (Ibrani 
4:14-16). Dia benar-benar memahami dan berada di pihak kita untuk 
mendorong kita “berlari dengan gigih dalam perlumbaan yang 
ditentukan bagi kita” sambil mengarahkan mata kita kepada Dia, Dia 
yang terlebih dahulu mengalaminya menunjukkan jalan (Ibrani 12:1-3).

T U H A N  P E N Y E L A M A T

Tuhan Yesus, nyanyian pujian adalah apa yang kami perlukan dalam 
masa yang sukar, kerana nama-Mu ditinggikan dan dipuja dalam 
pujian kami, sukacita-Mu terpancar di dalam kami dan kuasa-Mu 
terpancar di hadapan kami semasa kami memuji-Mu. Amin.

Berdoa untuk ikatan bimbingan dan persahabatan yang kukuh 
di kalangan pemuda-pemudi dan pemimpin mereka, dan agar 
pelayanan pemuda-pemudi bukan sekadar aktiviti semata-mata 
tetapi berasaskan perhubungan - membina hubungan yang kukuh 
dengan Kristus dan antara satu sama lain.

Berdoa agar Malaysia mencapai keupayaan untuk bersaing dengan 
negara jiran seperti Myanmar, Kemboja dan Laos dengan harga yang 
lebih rendah dan barangan berkualiti tinggi serta berdaya saing dalam 
pasaran perdagangan antarabangsa.

Doa hari ini:

5 2
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Hari ke-16
22 Ogos 2022 (Isnin)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 76-85

Ketika kita sedang mengikuti 40-Hari Puasa dan Doa untuk memiliki 
hati untuk mengenal Dia, saya percaya bahwa sekarang (Hari ke-16), 
kamu sudah mulai menghargai apa yang telah Tuhan lakukan untuk 
kamu serta rancangan dan tujuan-Nya untuk kamu.

Penekanan dalam Mazmur 76 adalah tentang Tuhan yang mendapat 
kemenangan bagi pihak umat-Nya atas Sanherib, raja Asyur, ketika dia 
berusaha untuk menaklukkan Yehuda pada masa Hizkia memerintah. 
Dalam Mazmur 76:1, Pemazmur menyatakan bahawa Tuhan dikenali, 
dan nama-Nya besar di Yehuda. Sebagai jawapan kepada doa Hizkia, 
malaikat Tuhan membunuh 185,000 orang Asyur, menyebabkan 
Pemazmur menulis Mazmur 76:3, “Di sana Dia telah mematahkan 
anak-anak panah busur, perisai dan pedang pertempuran.” Ya, ramai 
orang Israel mengenali Tuhan kerana apa yang Dia lakukan dalam 
menghadapi ancaman daripada Asyur.

Dalam 5 hari yang seterusnya, kita ingin mengenali Tuhan dengan 
lebih mendalam, bukan sahaja tentang apa yang telah Dia lakukan 
untuk kita tetapi juga apa yang Dia mahu lakukan kepada kita. Kita 
ingin mengenali Dia sebagai Pemurni kita. Tempat untuk bermula 
adalah melalui Firman-Nya, Alkitab. Nyatakan kepada Tuhan bahawa 
kamu ingin mempelajari Firman-Nya dan membenarkan Firman-Nya 
memurnikan kamu. Lagipun, hanya firman Tuhan yang murni, seperti 

Dimurnikan dalam Firman-Nya
(Ruj Mazmur 76)

T U H A N  P E M U R N I
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Tuhan Yesus, Firman-Mu memurnikan saya setiap kali saya 
membacanya dan semasa saya menjawap Engkau dengan 
sewajarnya. Jadikanlah saya seperti emas dan perak tulen supaya 
saya dimurnikan dari segala kekotoran dan kefasikan. Amin!

Berdoa agar remaja Kristian bertumbuh dalam gambaran Kristus dan 
agar kasih dan pengabdian mereka kepada Tuhan akan meningkat 
setiap hari walaupun mereka meningkat dewasa dan sibuk dengan 
pelbagai tuntutan dalam kehidupan mereka.

Berdoa agar, pada tahun-tahun akan datang, kerajaan kita akan 
mempunyai kawalan yang lebih baik terhadap isu-isu ekonomi 
utamanya yang menjejaskan kehidupan rakyat Malaysia, seperti 
kenaikan harga, kejatuhan ringgit dan pengaliran keluar modal.

Doa hari ini:

5 5

perak yang dimurnikan dalam relau di atas tanah, dimurnikan tujuh 
kali (Mazmur 12:6) yang mempunyai kuasa untuk memurnikan kita 
daripada kejahatan dan dosa di dalam hati kita dan kekotoran kerana 
pemberontakan dan ketidakpercayaan.
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Hari ke-17
23 Ogos 2022 (Selasa)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 86-95

Seperti yang kita baca dalam Mazmur 94:8-11 hari ini, Tuhan tahu 
bahawa fikiran manusia adalah sia-sia. Walaupun Dia melihat 
manusia sebagai orang bodoh yang tidak munasabah, Dia juga ingin 
membetulkan kita dan mengajar kita dengan pengetahuan.

Kita diciptakan menurut gambaran Tuhan tetapi, berulang kali, kita 
gagal mencapai kemuliaan Tuhan. Bermakna, kita adalah seperti bijih 
logam yang tidak tulen, tidak tulen secara semula jadi, dengan apa 
yang ada dalam fikiran kita dan dengan apa yang kita lakukan.

Tuhan kita adalah api pemurni. Dia harus seperti api pemurni kerana 
kita perlu dimurnikan.

Pemazmur menulis dalam Mazmur 66:10, “Kerana Engkau, ya Allah, 
telah menguji kami; Engkau telah memurnikan kami seperti perak yang 
dimurnikan.”

Dalam metalurgi, penapisan terdiri daripada penulinan logam yang 
tidak tulen. Untuk mengasingkan perak tulen, bijih perak dipanaskan 
dan apabila udara ditiup ke atas cairan bijih perak, hanya logam asas 
yang tidak tulen akan teroksida, membolehkan ia dipisahkan daripada 
perak.

Bayangkan diri kamu sebagai bijih perak yang sedang menjalani proses 
pemurnian oleh api Tuhan. Semasa Dia meletakkan kita di atas bara 

Api Pemurni
(Ruj Mazmur 94:8-11)

T U H A N  P E M U R N I
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api dan meniup kita, kekotoran naik ke atas dan disingkirkan dengan 
mahir oleh-Nya sebagai seorang tukang yang mahir.

Dengan anugerah dan belas kasihan Tuhan, apa yang tinggal apabila 
perak menjadi sejuk adalah seperti cermin yang memantulkan kembali 
imej yang sempurna, sama seperti rancangan awal Tuhan untuk kita, 
menurut gambaran-Nya. Walaupun kita masih dalam rupa yang asal, 
perbezaannya ialah selepas kita dimurnikan, kita adalah umat yang 
ditebus di hadapan-Nya.

Tuhan Yesus, Engkau begitu baik untuk membenarkan saya melalui 
proses penyucian. Setiap langkah yang Engkau ambil untuk 
memurnikan saya, Engkau memiliki saya, produk terbaik, di fikiran-Mu. 
Saya menyerahkan diri saya ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Amin!

Berdoa untuk peralihan yang lancar dalam perjalanan iman mereka 
apabila remaja memasuki usia dewasa mereka, agar gereja dan 
pemimpin mereka peka terhadap keperluan dan perjuangan mereka, 
supaya gereja dapat membimbing mereka dan tidak kehilangan 
mereka kepada dunia.

Berdoa agar para pendidik menggunakan cara pengajaran dan 
penyampaian yang inovatif supaya pelajar tidak bosan atau pasif 
dalam pembelajaran dan sebaliknya akan lebih banyak berinteraksi 
dan mengambil bahagian. Berdoa juga agar ibu bapa memastikan 
anak-anak mereka belajar dengan baik dan pelajar akan berusaha 
gigih dalam persekolahan mereka.

Doa hari ini:

5 7
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Hari ke-18
24 Ogos 2022 (Rabu)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 96-105

Seperti yang kita baca dalam Mazmur 100:3 hari ini, “Ketahuilah 
bahawa  Tuhan, Dialah Allah. Dialah yang telah menjadikan kita, dan 
kita milik-Nya; kita umat-Nya dan kawanan domba di padang rumput-
Nya.”

Tuhan mencipta kita dan mahu kita menjadi sebahagian daripada 
kawanan domba-Nya, sekarang di bumi dan selama-lamanya di 
syurga. Tuhan tidak akan meninggalkan kita walaupun kita tidak suci. 
Dia mahu memurnikan kita supaya kita dibersihkan daripada kekotoran 
kita, dan supaya kekotoran kita tidak menjadi penghalang antara kita 
dan Dia.

Api Tuhan adalah api yang memurnikan, bertujuan untuk menyingkirkan 
kekotoran dari kehidupan kita. Ia bukan api yang membakar semua - 
jika tidak, tiada siapa yang akan berjaya ke syurga. Begitu juga, jika 
tidak ada api pemurnian, semua orang juga tidak akan masuk syurga, 
kerana semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan.

Tetapi jangan beranggapan bahawa setiap orang akan mendapat 
peluang untuk dimurnikan oleh Tuhan. Pada hari-hari terakhir, nabi 
Zakharia telah bernubuat (Zakharia 13:8-9) bahawa hanya sepertiga 
akan dimurnikan oleh api Tuhan sebagaimana perak dimurnikan dan 
akan memanggil nama Tuhan. Dua pertiga akan dilenyapkan dan 

Bertaubat & Disucikan
(Ruj Mazmur 100:3; Zakharia 13:8-9)

T U H A N  P E M U R N I
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ditolak oleh Tuhan dan akan binasa. Gereja, jangan terus menajiskan 
diri dan tidak suci, tetapi bertaubatlah, disucikan dan berpaling dari 
jalan kita yang berdosa, dan biarkan Dia memurnikan kamu hari ini.

Tuhan Yesus, sesungguhnya adalah satu keistimewaan dan berkat bagi 
saya untuk berada di dalam tangan-Mu. Saya lebih suka menyerahkan 
diri saya ke dalam tangan-Mu daripada di tangan manusia, kerana 
belas kasihan-Mu besar. Bentuklah saya dan jadikanlah saya menurut 
kehendak-Mu. Amin.

Jenayah juvana adalah salah satu isu terbesar yang ditemui dalam 
kalangan belia Malaysia. Berdoa agar mereka yang telah melakukan 
jenayah mendapat kaunseling yang sewajarnya dan masalah akar 
umbi mereka akan dikenalpasti dan diperbetulkan untuk mengelakkan 
mereka daripada melakukan jenayah yang sama di masa depan.

Berdoa agar warga pendidik Malaysia menerima lebih banyak latihan, 
pendedahan dan peluang pertukaran bakat supaya pemimpin yang 
mahir akan dibina untuk menerajui pertumbuhan dan pengembangan 
sektor pendidikan kita.

Doa hari ini:

5 9
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Hari ke-19
25 Ogos 2022 (Khamis)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 106-115

Pemazmur dalam Mazmur 107:23-24 menulis tentang pekerjaan Tuhan. 
Sebagai orang Kristian, kita mahu melihat bukan hanya karya-Nya, 
tetapi kita juga mahu melihat Dia. “Diberkatilah mereka yang suci hati, 
kerana mereka akan melihat Allah.” (Matius 5:8)

Untuk miliki hati yang suci, kita perlu menerima api pemurnian. Adakah 
kamu mampu menahan panas relau-Nya?

Gereja, saya memohon agar kamu percaya kepada Tuhan yang 
memurnikan! Ketika Tuhan sedang memurnikan kamu menjadi emas 
dan perak tulen, hindari desakan untuk melompat keluar dari api belas 
kasihan yang memurnikan hari ini walaupun panas dan tidak selesa. 
Percaya kepada kebaikan Tuhan. Percayalah bahawa rencana-Nya 
adalah untuk sukacita yang tidak terhingga, menyediakan kita untuk 
masa Kedatangan-Nya yang Kedua. Terimalah kepakaran-Nya 
sebagai Pemurni.

Maleakhi 3:2-3 “Akan tetapi, siapakah yang mampu bertahan 
menghadapi hari kedatangan-Nya? Siapakah yang dapat bertahan 
ketika Dia menampakkan diri? Kerana Dia bagaikan api pemurni logam 
dan sabun tukang cuci.  Dia akan mengambil tempat-Nya sebagai 
orang yang memurnikan dan membersihkan perak, lalu Dia akan 
menyucikan bani Lewi serta memurnikan mereka seperti emas dan 

Percaya akan Kebaikan Tuhan
(Ruj Mazmur107:23-24)

T U H A N  P E M U R N I
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perak, sehingga mereka menjadi orang yang membawa persembahan 
yang benar kepada Tuhan.”

Sebelum Kedatangan Kristus yang Kedua, penghakiman dahsyat 
Tuhan akan jatuh ke atas seluruh dunia. Kedatangan Kristus untuk 
mendirikan kerajaan-Nya akan didahului oleh murka Tuhan terhadap 
dunia yang penuh dengan dosa kerana menolak Kristus. Biarlah Tuhan 
melakukan kerja permurnian di dalam diri kita hari ini, menyucikan kita 
hari ini supaya kita dapat bertahan pada hari kedatangan-Nya dan 
dapat berdiri apabila Dia menampakkan diri.

Tuhan Yesus, bantulah saya mengenali setiap pekerjaan yang Engkau 
lakukan dalam hidup saya dan melihat Engkau dalam dunia yang 
hancur dan rapuh yang dilanda malapetaka, konflik dan penyakit. 
Ajarlah saya cara berdoa supaya doa saya selaras dengan kehendak-
Mu. Amin!

Berdoa untuk kanak-kanak tanpa identiti, termasuk mereka yang 
ditolak di bawah sistem pendaftaran kelahiran seperti anak pendatang 
dan pelarian, agar mereka menerima bantuan dan hak identiti dan 
pendidikan mereka diiktiraf.

Berdoa untuk lebih ramai warga pendidik yang berdedikasi yang 
berusaha bukan sahaja untuk menyampaikan pengetahuan mereka 
tetapi juga untuk menjadi sumber galakan dan inspirasi sambil 
membantu pelajar mereka berkembang secara holistik.

Doa hari ini:

6 1
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Hari ke-20
26 Ogos 2022 (Jumaat)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 116-125

Dalam Wahyu 3:14, Yesus menasihati jemaat Laodikia kerana mereka 
suam-suam kuku. Suam-suam kuku dari pandangan Kristian, seperti 
yang Yesus katakan kepada kita dalam Wahyu 3:17, adalah apabila 
kita tidak menyedari keadaan rohani kita yang sebenar, dan kita 
berpuas hati dengan keadaan kita. Kita mengisytiharkan bahawa kita 
“kaya, cukup segala-galanya, dan tiada kekurangan apa-apa’ dan 
sebaliknya kita tidak tahu bahawa kita amat malang, sengsara, miskin, 
buta, dan telanjang.

Sekarang, dalam ayat 18, Yesus menawarkan nasihat-Nya kepada 
gereja yang suam-suam kuku - untuk membeli daripada-Nya, 
emas tulen yang dimurnikan dalam api. Ya, hanya Tuhan kita, yang 
merupakan api pemurni yang dapat menawarkan kepada kita emas 
yang telah dimurnikan dalam api. Membeli emas yang ditapis dalam 
api ini akan membuka mata kita untuk mengenali-Nya dengan lebih 
dekat dan jatuh cinta kepada-Nya.

Bagaimana kita membeli emas yang dimurnikan dalam api ini? Hanya 
dengan menjemput Dia ke dalam hati kamu. Yesus berkata dalam 
ayat 20, “Dengarlah! Aku berdiri di hadapan pintu sambil mengetuk. 
Jika seseorang mendengar suara-Ku dan membuka pintu, Aku akan 
masuk ke rumahnya. Aku akan makan bersamanya dan dia bersama-
Ku.”

Emas yang Dimurnikan
(Ruj Mazmur 119: 66, 119:75, Wahyu 3:18)

T U H A N  P E M U R N I
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Tuhan Yesus, bukakanlah mata kami untuk melihat keadaan rohani 
kami supaya kami tidak membina keselamatan kami di atas asas yang 
palsu tetapi kukuh di atas Firman dan perintah-Mu. Nyalakan semula 
kami dalam nyalaan api-Mu untuk membolehkan kami kembali 
bersemangat untuk Mu. Amin.

Berdoa untuk corak perbelanjaan belia kerana ramai yang terperangkap 
dengan berbelanja kerana sikap materialistik. Berdoa agar sistem 
nilai yang betul akan diterapkan dalam diri mereka dan agar mereka 
mendapat kepuasan, terutamanya dalam Kristus.

Berdoa menentang perkahwinan demi wang dan politik atau agama 
dan politik supaya Malaysia berkembang dan makmur di bawah 
suasana yang benar-benar demokratik. Berdoa juga untuk ahli politik 
yang berintegriti agar Tuhan terus menguatkan mereka dan memberi 
mereka kebijaksanaan.

Doa hari ini:

6 3

Yesus tidak bercakap kepada orang yang tidak percaya, tetapi kepada 
orang Kristian yang suam-suam kuku yang menganggap mereka 
cukup segala-galanya secara rohani dan tidak memerlukan Dia. 
Bukalah pintu hati kamu dan izinkan Dia masuk hari ini.
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Hari ke-21
27 Ogos 2022 (Sabtu)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 126-135

Aku menantikan  Tuhan, jiwaku menanti, dan kepada firman-Nya 
kusandarkan harapan. (Mazmur 130:5)

Hari ini kita belajar tentang tema mengenal Tuhan sebagai Pembaharu 
kita. Sejak awal lagi Tuhan yang membentuk kita (Kej. 2:7). Jadi 
mengapakah perlu untuk dibentuk semula? Jawapannya kerana dosa. 
Dosa meninggalkan kita dalam keadaan bercela - rosak dalam segala 
hal. Tetapi Allah dalam kasih anugerah dan belas kasihan-Nya, kita 
dibentuk semula menjadi ciptaan baru melalui iman dalam Kristus 
Yesus. Yang lama telah pergi dan yang baru telah datang! Ini adalah 
permulaan baru yang kita miliki dalam Kristus Yesus - dilahirkan 
semula dan dibentuk semula mengikut gambaran-Nya melalui kuasa 
Roh Kudus.

Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita teruskan dengan sepuluh bab Mazmur 
lagi. Daripada sepuluh, sembilan diambil daripada kumpulan Mazmur 
yang dipanggil Nyanyian Ziarah (Mazmur 126-134). Mengapakah 
mereka dipanggil begitu? Nah, tradisi sejarah mengatakan orang 
Yahudi menyanyikan mazmur ini semasa mereka melakukan ziarah 
menuju ke kota Yerusalem semasa perayaan tahunan mereka. Mazmur 
membentuk pemikiran dan hati mereka walaupun dalam perjalanan 
mereka - tidak syak lagi memberi mereka galakan dan penantian 
semasa mereka melakukan perjalanan yang jauh dan mencabar.

Dibentuk. Bercela.
Dibentuk Semula.
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Demikian juga, kita juga adalah peziarah yang berjalan di dalam 
panggilan Tuhan dalam Kristus Yesus (Filipi 3:14). Jadi sama seperti 
zaman dahulu, semoga Mazmur dan Kitab Suci memperbaharui kita di 
sepanjang jalan – untuk sentiasa mengingatkan kita tentang perkara-
perkara besar yang telah Tuhan lakukan (Mazmur 126), berkat Tuhan 
kepada mereka yang mengikuti jalan-Nya (Mazmur 127-128) dan 
kesatuan yang kita miliki sebagai umat Tuhan (Mazmur 133). Semoga 
menjadi manna dan makanan yang segar buat roh kita sehingga kita 
bersemuka dengan-Nya.

“Firman Tuhanlah yang menjadikan kita; adakah ia sesuatu 
yang menghairankan jika Firman-Nyalah yang seharusnya 

memampukan kita?” 

~ Charles Spurgeon ~ 

T U H A N  P E M B A H A R U

Tuhan Yesus, saya mengakui bahawa saya begitu jauh dari 
kesempurnaan yang hanya ditemui di dalam-Mu. Ketika saya 
merenungkan Firman-Mu setiap hari, saya mohon agar Engkau lakukan 
perubahan setiap hari di dalam saya, supaya saya akan bertumbuh 
dan menjadi semakin serupa dengan-Mu. Amin.

Berdoa untuk penginjilan yang aktif, bersemangat dan membuahkan 
hasil di kampus-kampus dan di kalangan belia yang bekerja. Berdoa 
agar hati generasi muda kembali mencari wajah Tuhan.

Berdoa agar gereja-gereja Malaysia akan terus dibina dengan kukuh 
di atas asas dan pengungkapan Firman, dengan Kristus sebagai Batu 
Penjuru kita dan orang percaya sebagai batu hidup di mana Roh Kudus 
tinggal dan bekerja, dan pintu neraka dan kuasa kegelapan tidak akan 
mengalahkan kita.

Doa hari ini:

6 6
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Hari ke-22
28 Ogos 2022 (Ahad)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 136-145

Dengan kasih setia-Mu, tumbangkanlah musuhku; dan musnahkanlah 
kesemua mereka yang menyakiti jiwaku, kerana aku hamba-Mu. 
(Mazmur 143:12)

Mazmur bawa bersamanya rasa kedamaian dan ketenangan. Lebih-
lebih lagi apabila dibaca dalam keadaan selesa di rumah kita, duduk 
di kerusi kegemaran kita, sambil menikmati secawan kopi. Oleh sebab 
itu, kita sering lupa bahawa banyak Mazmur dilahirkan daripada situasi 
yang tertekan dan huru-hara pada zaman purba yang berdarah dan 
peperangan di mana musuh kamu bertekad bukan sahaja untuk 
mencederakan kamu, tetapi juga untuk membunuh kamu.

Pembacaan Kitab Suci hari ini mengingatkan kita bahawa kebanyakan 
Mazmur telah ditempa dalam api penganiayaan dan kesakitan, 
penderitaan dan ditinggalkan, keputusasaan dan kemusnahan. Tetapi 
lebih daripada itu kita dapat mengamati hati pemazmur, Raja Daud. 
Rayuannya kepada Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang perlu 
dilakukan pada masa-masa sedemikian. Raja Daud merendahkan 
diri di hadapan Tuhan, meminta Tuhan untuk membebaskan dia, 
untuk memelihara jiwanya, dan untuk membinasakan orang jahat. 
Dia melibatkan Tuhan dalam hidupnya, mempercayai Tuhan dengan 
hidupnya, dan bergantung kepada Tuhan untuk hidupnya. Dengan 
berbuat demikian dia mengalami kasih setia Tuhan tidak seperti yang 
dialami oleh orang lain.

Diperbaharui Dalam Tekanan
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Sama ada kita sedar atau tidak, penderitaan dan kesusahan kita 
sedang memperbaharui kita. Orang percaya yang matang adalah 
orang yang dapat melihat masa penderitaan sebagai latihan untuk 
kesalehan. Mereka menyematkan di dalam hati kata-kata Tuhan kita 
Yesus, “Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan; tetapi 
tegapkanlah hatimu, kerana Aku telah menewaskan dunia. (Yoh 16:33).” 
Semoga kata-kata itu terus mengubah kita menjadi semakin serupa 
seperti Kristus walaupun dalam penderitaan kita.

T U H A N  P E M B A H A R U

Tuhan Yesus, musim ini adalah masa yang sangat berat untuk setiap 
kami, tetapi saya bersyukur kerana saya selalu boleh menemui 
ketenangan dan kekuatan di dalam-Mu. Ubahlah cara saya 
menghadapi keadaan-keadaan yang di luar kemampuan saya dan 
tolonglah saya untuk memandang Mu yang berkuasa di atas segala 
situasi.

Hampir 21% kanak-kanak bawah 5 tahun mengalami masalah terbantut 
pertumbuhan, kira-kira 12% masalah pembaziran, dan kira-kira 13% 
(antara umur 5-19) masalah kegemukan (UNICEF, 2019). Diramalkan 
1.65 juta kanak-kanak sekolah Malaysia akan mengalami masalah 
berat badan berlebihan atau kegemukan menjelang 2025. Berdoa 
agar kerajaan dan ibu bapa dapat membantu memperbetulkan 
ketidakseimbangan pemakanan untuk mengurangkan masalah 
kesihatan kanak-kanak tersebut.

Berdoa agar para penasihat dalam gereja – pendeta, penatua rohani 
atau pemimpin yang telah Tuhan tempatkan untuk menjaga kawanan 
domba mereka – akan memberi perhatian yang cermat kepada diri 
mereka sendiri serta mereka yang berada di bawah jagaan mereka, 
untuk mengelak dari terlena dan malas tetapi tetap berjaga-jaga dan 
berhati-hati pada zaman ini.

Doa hari ini:

6 8
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Hari ke-23
29 Ogos 2022 (Isnin)

Bacaan Alkitab: 
Mazmur 146-150; 
Amsal 1-5

Setiap yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan! (Mazmur 150:6) 

Pembacaan Alkitab hari ini membawa kita ke penghujung kitab 
Mazmur. Lima Mazmur terakhir (146-150) masing-masing diakhiri 
dengan penuh semangat dengan perkataan “Haleluyah”, yang 
bermaksud, “Pujilah Tuhan.” Apakah yang kita boleh pelajari daripada 
ini? Mungkinkah setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, Kitab Suci 
memberitahu kita bahawa satu-satunya tindakan yang betul dan baik 
bagi orang yang beriman adalah untuk menyembah. Untuk menaikkan 
Haleluyah. Untuk ingat sekali lagi bahawa tujuan utama manusia ialah 
“memuliakan Tuhan, dan mengasihi Dia selama-lamanya.”

Kekuatan penyembahan tidak boleh dipandang remeh. Kitab Suci 
menunjukkan kepada kita bahawa kita menjadi serupa dengan apa 
yang kita sembah. Kita mencerminkan apa yang kita utamakan. 
Pemazmur menyatakannya dengan jelas, “Orang yang membuat 
[berhala] menjadi seperti berhala, demikian juga semua orang yang 
percaya kepadanya (Mazmur 115:8).” Apabila kita menyembah perkara-
perkara dunia, kita menjadi seperti dunia - mengambil corak dosanya. 
Apabila kita membuat berhala daripada wang, seks dan kuasa, kita 
akan jatuh ke dalam tabiat yang merosakkan iaitu tamak, nafsu dan 
penyalahgunaan.

Dibaharui Melalui Penyembahan
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Terdapat jutaan “tuhan kecil” yang berusaha mendapatkan perhatian 
kita - dalam talian dan luar talian. Seperti tanah liat, kita sentiasa 
dibentuk oleh apa yang kita lihat dan kepada siapa kita mendedahkan 
diri kita. Persoalannya ialah, “Siapakah tukang periuk kita?” Hanya 
ada satu Tukang Periuk sejati yang mengasihi kita dan memikirkan 
kepentingan yang terbaik untuk kita - Tuhan Bapa kita. Penyembahan 
adalah sama dengan meletakkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. 
Semasa kita menyembah, Dia memperbaharui dan membentuk kita 
menjadi wadah yang suci - hidup sepenuhnya dalam Kristus dan 
berguna untuk setiap pekerjaan yang baik.

T U H A N  P E M B A H A R U

Tuhan Yesus, hati saya semakin dekat kepada-Mu setiap kali saya 
membuka mulut untuk menyembah-Mu dan menyatakan siapa 
Engkau dalam hidup saya. Singkirkanlah setiap berhala dalam hati saya 
dan kuatkan gambaran-Mu dalam saya melalui kuasa pembaharuan 
Firman dan Roh-Mu. Amin.

Satu tinjauan pada 2021 mendapati bahawa 36% ibu bapa di Malaysia 
mempunyai anak yang mengalami penipuan dalam talian semasa 
musim perintah kawalan pergerakan pandemik. Berdoa agar ibu bapa 
dan sekolah memainkan peranan mereka dalam menyediakan garis 
panduan keselamatan untuk anak-anak mereka supaya mereka tidak 
menjadi mangsa penipuan.

Berdoa agar Gereja mendorong satu sama lain untuk mengasihi dan 
berbuat baik dan selalu bersekutu sebagai satu kebiasaan rohani 
untuk mendorong dan menguatkan satu sama lain dalam musim 
endemik yang sukar ini. Berdoa agar guru-guru Sekolah Minggu dapat 
berhubung dengan berkesan dengan kanak-kanak, terutamanya 
mereka daripada keluarga bukan Kristian.

Doa hari ini:

7 0
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Hari ke-24
30 Ogos 2022 (Selasa)

Bacaan Alkitab: 
Amsal 6-15

Takut kepada  Tuhan  adalah permulaan hikmah, dan pengetahuan 
akan Yang Maha Suci adalah pengertian. (Amsal 9:10)

Dengan kemajuan teknologi maklumat, kita telah diberikan ilmu yang 
hampir tidak terhad di tapak tangan. “Pakcik Google” nampaknya 
mempunyai semua jawapan yang kita perlukan, memberikan 
pengetahuan mengikut kehendak dan keinginan kita. Budaya yang 
berlaku ini akan membuatkan kita berfikir bahawa kita menjadi 
lebih baik jika lebih banyak maklumat yang kita tahu. Namun kajian 
menunjukkan sebaliknya. Keadaan kesihatan mental seperti gangguan 
kemurungan dan kebimbangan terus meningkat di seluruh dunia. 
Ia seperti lautan maklumat yang menenggelamkan manusia dan 
bukannya menyiramnya untuk pertumbuhan.

Cukuplah untuk mengatakan, banyaknya pengetahuan tidak dapat 
disamakan dengan sebuah kehidupan yang dijalani dengan baik. 
Sebaliknya, ramai yang bersetuju bahawa apa yang diperlukan 
bukanlah banyaknya pengetahuan tetapi banyaknya kebijaksanaan. 
Kebijaksanaan boleh dianggap sebagai keupayaan untuk 
menggunakan pengetahuan yang kita ada dengan cara yang baik, 
adil dan praktikal. Dan kitab Amsal dipenuhi dengannya.

Tetapi lebih daripada sekadar memberi kita kata-kata hikmat, kitab 
Amsal mendasarkan hikmat dalam sesuatu yang lebih dalam dan besar 

Diperbaharui dalam Takut dan 
Pengetahuan Akan Tuhan



7 2

iaitu, takut akan Tuhan yang selari dengan pengetahuan tentang Yang 
Mahakudus (Ams. 9:10). Maknanya, kebijaksanaan yang sebenar hanya 
terdapat pada hati yang takut kepada Tuhan dan fikiran yang berusaha 
untuk mengenal-Nya. Jadi, penuhi hati kita dengan sukacita dan hadiah 
kehidupan, tetapi jangan sekali-kali hilang rasa hormat kepada Pemberi 
segala sesuatu. Isi fikiran kita dengan banyak pengajaran tetapi jangan 
mengabaikan perkara yang paling penting - pengetahuan tentang 
Tuhan melalui Kitab Suci. Ini akan menjadi perahu penyelamat untuk 
kita - mata air kehidupan yang menyelamatkan banyak orang daripada 
jerat maut (Amsal 14:27).

T U H A N  P E M B A H A R U

Tuhan Yesus, semakin saya takut kepada-Mu, semakin saya bijak. 
Alihkanlah mata dan fikiran saya dari perkara-perkara yang tidak 
berharga dan jangan biarkan hati saya mengejar pengetahuan 
duniawi tanpa henti tetapi, sebaliknya, jadikanlah hati saya tempat 
menyimpan Firman-Mu yang berharga. Amin.

Berdoa agar kerajaan Malaysia dan pertubuhan bukan kerajaan 
mempunyai sumber dan kepakaran yang mencukupi dalam 
mengurangkan dan membasmi kemiskinan di kalangan kanak-kanak 
dengan memberikan bantuan dalam pendidikan, perkhidmatan 
perlindungan, makanan, penjagaan kesihatan, dan sebagainya.

Berdoa agar, sebagai sebuah gereja, hidup kita dilimpahi oleh Firman 
Kristus, supaya kita akan mengajar dan menasihati satu sama lain 
dalam segala hikmat, dan menyembah dalam Satu Roh, mengucap 
syukur kepada Tuhan di dalam hati kita.

Doa hari ini:

7 2
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Hari ke-25
31 Ogos 2022 (Rabu)

Bacaan Alkitab: 
Amsal 16-25

Kesombongan mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati 
mendahului kehormatan.

(Amsal 18:12)

Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan 
meninggikanmu. 
(Yakobus 4:10)

Dua orang membaca Alkitab - seorang tetap sama; yang seorang 
lagi diubah. Dua orang duduk mendengar khutbah pengkhutbah yang 
sama - seorang tidak terpengaruh dan bosan; yang seorang lagi 
menerimanya dengan gembira dan patuh. Satu diperbaharui; yang satu 
lagi tidak. Ramai orang membaca kitab Amsal, tetapi tidak semuanya 
menjadi bijak. Persoalannya ialah: Apakah yang membezakan antara 
satu sama lain?

Kitab Amsal memberi kita petunjuk. Ia menunjukkan kepada kita bahawa 
kunci untuk diperbaharui sebenarnya terdapat pada sikap hati kita. Ia 
membawa tema kerendahan hati dan boleh diajar sepanjang masa, 
pada masa yang sama mengutuk kesombongan dan kebanggaan. 
Hati yang sombong tidak akan belajar apa-apa dan tidak dapat 
belajar apa-apa - ia membawa kepada kemusnahan (Ams. 16:18). 
Sebaliknya, hati yang rendah ialah hati yang tunduk kepada Tuhan 

Diperbaharui Melalui
Kerendahan Hati
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dengan menerima dan mematuhi Firman-Nya sebagai kuasa mutlak 
dalam kehidupan seseorang.

Adakah kita sudah sampai ke tempat itu? Atau adakah pendirian kita 
tidak tetap, teragak-agak dalam melakukan sesuatu? Kebijaksanaan 
dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui salib Kristus (1 Kor. 1:18-25). Kita tahu 
bahawa kemenangan terbesar adalah apabila Kristus, tunduk kepada 
kehendak Bapa, merendahkan diri sehingga menghadapi kematian. 
Semoga kita, gereja di Malaysia, diperbaharui dalam kerendahan hati 
dan, dengan berbuat demikian, mendapat kemenangan sejati kita 
dalam kuasa salib. 

T U H A N  P E M B A H A R U

Tuhan Yesus, Engkau mengangkat orang yang rendah hati dan 
merendahkan orang yang sombong. Tanamkanlah dalam diri saya 
semangat rendah hati supaya saya dapat menerima kehidupan dan 
kehormatan. Tolonglah saya mengatasi kesombongan saya supaya 
tidak membawa kemusnahan kepada saya. Amin.

Berdoa agar kanak-kanak dalam keluarga Kristian dilatih dengan 
ajaran Firman Tuhan, dan agar mereka bertumbuh dalam kasih dan 
takut akan Tuhan.

Berdoa untuk penginjilan keluarga di mana orang percaya akan 
bersungguh-sungguh dan berani dalam berkongsi Berita Baik tentang 
Yesus Kristus kepada keluarga terdekat atau keluarga mereka supaya, 
sebagai sebuah rumah tangga, Kristus akan disembah sebagai Ketua 
dan Tuhan.

Doa hari ini:

7 4
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HAR I

26 - 30
Tuhan

Penerang

7 5
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Hari ke-26
1 September 2022 (Khamis)

Bacaan Alkitab: 
Amsal 26-31; 
Pengkhutbah 1-4

Di usia tuanya, Salomo meratapi kesia-siaan hidup dan kesia-siaan 
mengejar angin.

Ramai yang mendambakan kebijaksanaannya tetapi dia tiba-
tiba menyedari bahawa orang bijak dan orang bodoh mempunyai 
pengakhiran yang sama, iaitu kematian!

Ramai yang mengagumi pencapaian hebatnya tetapi dia bersedih 
kerana apa sahaja yang telah diusahakan dan diperolehi sepanjang 
hayatnya akan diserahkan kepada seseorang secara percuma. 
Lebih teruk lagi, dia tidak dapat memastikan sama ada pengganti itu 
bijak atau bodoh. Israel mengalami perpecahan kepada 2 kerajaan 
selepas pemerintahan Salomo. Anak lelakinya, Rehabeam mudah 
tertipu dan bodoh manakala Yerobeam yang mengambil kerajaannya 
menyembah anak lembu emas dan mencetuskan kemusnahan teruk 
Kerajaan Utara!

Salomo tidak kekurangan apa-apa dalam hidupnya ketika itu. Walau 
bagaimanapun, dia mendapati bahawa hatinya telah menjadi tempat 
yang paling kosong. Dia telah menyimpang dari jalan Tuhan dan 
kemuliaan masa lalunya menjadi sia-sia dan sesuatu untuk diratapi!

Menghidupkan Kembali
Iman Kita

T U H A N  P E N E R A N G
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Berapa ramaikah yang telah memainkan peranan yang sangat baik 
dan melakukannya dengan cemerlang dalam kehidupan mereka 
tetapi mengalami penyesalan seperti Salomo apabila mereka semakin 
tua dan lemah secara fizikal, atau apabila mereka telah kehilangan 
kuasa dan tidak menemui pengganti atau silap mempercayakan harta 
mereka kepada seseorang?

Adakah kita tidak mahu melepaskan pelayanan kita, kekayaan, 
pencapaian dan kedudukan kita apabila kita melayani Tuhan? Atau 
adakah kita hanya berpegang teguh kepada Yesus? Kehidupan yang 
mengejar angin dan bayang-bayang tidak meninggalkan apa-apa 
selain keletihan fizikal dan mental. Berpegang teguh kepada Yesus, dan 
Dia akan membuat roh kita mekar seperti pohon kurma dan tumbuh 
seperti pohon aras Lebanon yang berbuah pada usia tua dan tetap 
segar dan hijau.

Tuhan Yesus, semua yang saya miliki datang daripada-Mu, dan semua 
yang saya kumpulkan dalam hidup ini akhirnya akan diuji oleh api-Mu. 
Ajarkanlah saya bagaimana menjadi pengurus yang baik dan gunakan 
segala-galanya untuk Kerajaan dan kemuliaan-Mu. Amin.

Berdoa agar ibu bapa Kristian menyedari kepentingan pemuridan di 
rumah, dan agar mereka mematuhi Firman Tuhan untuk menggunakan 
setiap peluang untuk menyatakan Kristus dan kebenaran-Nya dalam 
semua aspek kehidupan keluarga mereka.

Berdoa agar kita memiliki roh rasul Paulus di mana hidup kita tidak lagi 
bererti bagi kita, tujuan kita adalah untuk menyelesaikan perlumbaan 
dan menyelesaikan tugas memberi kesaksian tentang Kabar Baik 
tentang kasih karunia Tuhan yang diamanahkan oleh Tuhan kita Yesus 
Kristus.

Doa hari ini:

7 7
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Hari ke-27
Bacaan Alkitab: 
Pengkhutbah 5-12; 
Kidung Agung 1-2

Adakah pasangan kekasih dalam Kidung Agung mengingatkan kamu 
tentang cinta pertama atau pada hari-hari di awal perkahwinan kamu?

Setiap tarikh dipenuhi dengan perasaan yang bercampur aduk 
dengan keresahan dan harapan apabila pasangan jatuh cinta. Setiap 
minit berjauhan menyebabkan mereka amat merindui antara satu 
sama lain dan setiap pertemuan semula adalah kenangan yang perlu 
diingati.

Sebagai pengantin baru, pasti ada sesuatu yang mengerakkan dan 
menyentuh hati mereka, sama ada pada waktu pagi atau petang. 
Tanpa kita ketahui bila, tetapi kesegaran cinta dan kesyukuran akhirnya 
akan lenyap.

Makanan di atas meja tidak lagi menyebabkan sesiapa pun di antara 
mereka berkata ooh dan aah, dan kamu tidak lagi berterima kasih 
antara satu sama lain apabila bil dibayar. Sebaliknya, tiub ubat gigi 
yang berpintal, pakaian yang tidak kemas, stokin berbau atau muka 
berminyak akan menimbulkan rungutan dan keluhan, layanan dingin 
atau kerutan.

Menghidupkan Kembali Hati 
yang Bersyukur

T U H A N  P E N E R A N G

2 September 2022 (Jumaat)
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Tidakkah kita menghadapi situasi sama yang menyedihkan dalam 
hubungan kita dengan Tuhan? Perkara-perkara yang pernah 
menggerakkan hati kita apabila kita mula-mula percaya kepada 
Yesus tidak lagi mempunyai makna apa-apa kepada kita sekarang, 
dan tiada lagi kesyukuran kepada-Nya atas banyak berkat-Nya, besar 
atau kecil. Kesalahan orang-orang di sekeliling kita membuatkan kita 
menjauhi mereka. Kita juga mungkin kecewa dan berfikir bahawa 
“Tuhan tidak menjawab doa-doa saya.”

Hati yang bersyukur adalah pelincir untuk perhubungan. Tanpanya, 
sebarang penemuan dalam hidup kita tidak akan menggerakkan 
kita atau menyebabkan hati kita berdebar-debar. Alkitab mengajar 
kita untuk bersyukur dalam semua perkara, kerana setiap kali kita 
bersyukur, kita menghampiri Tuhan dan orang lain.

Semoga Tuhan menghidupkan kembali hati yang bersyukur. Kasih kita 
mampu mengatasi nafsu duniawi kerana rasa syukur kita kepada-Nya.

Tuhan Yesus, hidupkan semula hati saya untuk penuh dengan rasa 
syukur kepada-Mu agar kami menghargai orang dan perkara yang 
terjadi dalam perjalanan hidup saya. Kerana saya tahu bahawa 
Engkau adalah Pemberi segalanya, dan bahawa pemberian-Mu akan 
memperkayakan saya semasa saya belajar menerimanya dengan 
hati yang bersyukur. Amin.

Berdoa untuk mezbah keluarga yang kukuh di rumah Kristian, agar 
Kristus benar-benar menjadi Pusat dan Ketua keluarga mereka semasa 
mereka menyambut Dia setiap hari di rumah mereka.

Berdoa agar kita tidak malu dengan Injil tetapi akan berkongsi Kristus 
dengan orang dalam lingkungan pengaruh kita kerana kuasa Tuhan 
yang membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya.

Doa hari ini:

7 9
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Hari ke-28
Bacaan Alkitab: 
Kidung Agung 3-8; 
Yesaya 1-4

Dengarkan pujian yang dinyanyikan oleh pasangan kekasih dalam 
Kidung Agung. Cinta itu buta. Dari atas kepala hingga ke hujung kaki, 
semuanya begitu indah di mata yang melihat.

Dengan setiap pujian, wanita itu semakin menawan dan lelaki itu 
semakin kacak. Kuasa cinta mereka sekuat kematian dan tiada apa 
yang dapat menenggelamkannya. Keghairahan mereka sepanas 
nyalaan api Yehuwa.

Pujian adalah pemangkin terbaik untuk cinta dan hubungan kita. 
Kegembiraan terpancar di dalam hati mereka yang memberi pujian 
dan juga mereka yang menerimanya.

Pujian ialah satu bahasa Kerajaan baharu yang Tuhan panggil untuk 
kita pelajari. Dunia pantas melihat kekurangan kita tetapi umat 
Kerajaan-Nya harus terlebih dahulu melihat kekuatan orang lain. 
Dunia membanggakan kekuatan tangannya dengan mengalahkan 
orang lain tetapi, bagi umat Kerajaan-Nya, kekuatan tangan kita akan 
terserlah apabila kita mengangkat orang lain.

Bahasa yang diucapkan oleh Tuhan dalam penciptaan adalah bahasa 

T U H A N  P E N E R A N G

3 September 2022 (Sabtu)

Menghidupkan Kembali Hati
yang Menyembah
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pujian. Tuhan melihat perkara-perkara yang telah Dia ciptakan dan 
Dia menyatakannya sebagai “baik dan sangat baik.” Sifat Tuhan penuh 
dengan kebenaran, kebaikan dan keindahan, begitu juga dengan 
bahasa yang Dia ucapkan.

Kita belajar bahasa Kerajaan daripada Tuhan apabila kita menghampiri-
Nya. Tuhan akan menghidupkan kembali cinta kita kepada-Nya 
agar kita memiliki sifat pujian-Nya. Hari-hari kita kemudiannya akan 
dipenuhi dengan kegembiraan apabila kita memuji.

Tuhan Yesus, perbendaharaan kata saya sangat terhad setiap kali 
saya datang kepada-Mu untuk memuji. Penuhilah saya dengan Roh-
Mu agar pujian menjadi bahasa yang fasih bagi saya. Bantulah saya 
mencari perkara dalam diri orang lain yang membuat saya menaikkan 
pujian juga. Amin.

Berdoa untuk program kanakanak Sekolah Minggu, agar mereka 
berakar teguh dalam Firman Tuhan, dan agar mereka belajar watak 
dan degupan jantung Yesus semasa mereka bertumbuh dalam 
kebenaran dan pemberian Perintah Agung dan Amanah Agung-Nya.

Berdoa agar gereja-gereja di seluruh Malaysia bersedia untuk 
memberikan jawapan dengan lemah lembut dan hormat kepada 
semua orang sebab pengharapan yang kita ada supaya Kristus bukan 
sahaja dikenali, tetapi juga dimuliakan.

Doa hari ini:

8 1
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Hari ke-29
Bacaan Alkitab: 
Yesaya 5-14

Jika kamu sedang memandu dalam ribut besar, kamu akan memaksa 
diri untuk memperlahankan kenderaan kerana penglihatan jalan raya 
yang kabur. Jika kamu rabun, kamu perlu kerap menukar cermin mata 
untuk mengekalkan penglihatan yang jelas.

Halangan luaran atau perkara yang mengalihkan perhatian kita boleh 
menjejaskan penglihatan kita, dan penyakit dalaman yang tersembunyi 
juga boleh menyebabkan penglihatan kita tidak baik.

Yesaya sudah menjalankan peranannya sebagai nabi sebelum 
kematian Raja Uzia. Pada tahun itu, dia melihat Tuhan bersemayan 
di atas takhta-Nya yang tinggi dan penglihatan ini menyegarkan 
perjalanannya sebagai seorang nabi. Dia mendengar panggilan 
Tuhan dan melihat Yang Maha Kudus serta kenajisan bibirnya dan 
bangsanya.

Begitu banyak teguran keras telah keluar dari mulutnya tentang dosa 
orang Israel! Kemudian dia menyedari bahawa dia juga seorang 
yang najis bibirnya, sama seperti orang yang dikutuknya! Penemuan 
ini mengubah Yesaya daripada orang luar kepada orang dalam. 
Kebangkitan atau kejatuhan sesebuah negara bukan semata-mata 
disebabkan oleh dosa orang lain tetapi dosa setiap orang terhadap 
Tuhan, termasuk dirinya, seorang nabi.

Menghidupkan Kembali Visi Kita

T U H A N  P E N E R A N G

4 September 2022 (Ahad)



8 3

Adakah kita melayani Tuhan sebagai orang luar seperti Yesaya? Hati kita 
penuh dengan penipuan dan kita cepat menentukan dan memberikan 
penilaian kita kepada orang lain apabila kita melihat keadaan dan isu-
isu yang dihadapai oleh negara kita. Hanya apabila kita melihat Tuhan 
barulah kita dapat memahami dan mempunyai perasaan yang sama 
seperti orang dalam dan dapat berkhidmat dengan hati yang penuh 
dengan belas kasihan dan kasih sayang.

Tuhan Yesus, saya ingin melihat Engkau ditinggikan supaya saya 
sedar betapa rendahnya diri saya. Bantulah saya untuk mempunyai 
penglihatan yang baik supaya saya dapat melihat semua perkara 
melalui lensa-Mu. Bantulah saya berdoa untuk negara dengan hati 
yang remuk dan hancur. Amin.

Berdoa agar ibu bapa Kristian sedar bahawa warisan terbesar yang 
boleh mereka berikan kepada anak-anak mereka ialah iman di dalam 
Kristus dan hidup sepenuhnya untuk Kristus akan mempengaruhi nilai 
dan kepercayaan anak-anak mereka sepanjang hayat.

Berdoa agar, sebagai Gereja di Malaysia, kita akan memiliki banyak 
buah yang menunjukkan bahawa kita adalah murid Kristus bagi 
kemuliaan Tuhan, Bapa.

Doa hari ini:

8 3
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Hari ke-30
Bacaan Alkitab: 
Yesaya 15-24

Dalam bacaan Alkitab hari ini, Yesaya menggunakan petikan yang 
panjang lebar untuk menggambarkan kehancuran yang akan dialami 
oleh negara-negara jiran Israel di mana mereka akan diinjak-injak oleh 
kereta kuda. Sama ada itu adalah Jalan besar Raja Moab, perairan 
Damsyik, berhala Kush, kuda Mesir, malah umat Tuhan, orang Israel, 
tidak akan terkecuali.

Betapa ngerinya umat Tuhan ketika mereka menyaksikan kuasa yang 
pada mulanya mereka harapkan untuk bersekutu runtuh dengan 
begitu teruk.

Tuhan mengingatkan mereka melalui nabi bahawa tidak ada yang 
akan dapat berdiri di hadapan penghakiman-Nya kecuali mereka 
yang memandang kepada-Nya. Israel akan menjadi milik warisan-
Nya, bahkan Mesir akan menjadi umat-Nya, dan Asyur adalah buatan 
tangan-Nya. Orang tidak akan melihat kepada mezbah-mezbah, 
tiang-tiang Asyera dan mezbah-mezbah ukupan yang mereka buat 
dengan tangan mereka, tetapi mereka akan memandang kepada 
Pencipta mereka dan mengalihkan pandangan mereka kepada Yang 
Maha Kudus orang Israel.

T U H A N  P E N E R A N G

5 September 2022 (Isnin)

Menghidupkan Kembali
Pengharapan Kita
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Bukankah Covid-19 juga telah menyebabkan apa sahaja yang kita 
harapkan terhalang dan berkecai? Inflasi dan kemelesetan ekonomi, 
sistem perubatan yang lesu dan membebankan, kehilangan kekayaan 
dan kesihatan, varian virus, ketidaktentuan pasaran dan, lebih teruk 
lagi, cabaran yang tidak diketahui dan rasa putus asa di atas politik 
dan pihak berkuasa negara kita. Siapakah yang harus kita percaya? 
Dan kepada siapakah kita akan berpaling?

Seruan nabi harus berkumandang kepada generasi ini. Kita harus 
meninggalkan berhala-berhala yang tidak berharga dan hanya 
melihat kepada sumber pengharapan kita, yaitu Tuhan yang bekerja 
dalam segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia dan 
yang telah dipanggil untuk tujuan-Nya.

Tuhan Yesus, apabila dunia berada dalam keadaan huru-hara dan 
tiada siapa yang dapat memberitahu saya apa yang perlu saya 
lakukan, saya hanya mampu berpaling kepada-Mu dan mencari 
kebijaksanaan-Mu. Sebab Engkau telah mengatakan kepada saya, 
supaya jangan kuatir tentang apa pun, tetapi dalam setiap keadaan, 
dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, sampaikanlah 
permohonan saya kepada-Mu. Amin.

Statistik Persatuan Pediatrik Malaysia menunjukkan bahawa satu bilion 
kanak-kanak mengalami keganasan setiap tahun pada skala global 
dan terdapat peningkatan yang lebih tinggi semasa musim pandemik. 
Berdoa agar kanak-kanak Malaysia yang mengalami keganasan 
rumah tangga mendapat bantuan yang sewajarnya dan diselamatkan.

Berdoa agar para hamba Tuhan akan bersiap sedia memberitakan 
Firman Tuhan baik masanya sesuai mahupun tidak, tunjukkan apa 
yang salah, tegur dan nasihati mereka dengan pebuh kesabaran dan 
pengajaran.

Doa hari ini:

8 5
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Hari ke-31
6 September 2022 (Selasa)

Bacaan Alkitab: 
Yesaya 25-34

Kata-kata para nabi membawa penghiburan yang besar kepada umat 
Tuhan yang berseru kepada-Nya apabila Kerajaan Yehuda diserang 
oleh musuh-musuh mereka, dan apabila pemerintah dalaman mereka 
didapati korup. Para nabi terus berusaha menyedarkan umat Tuhan 
untuk kembali kepada pengetahuan-Nya. Sebab Tuhan adalah adil 
dalam pemerintahan-Nya, dan Dia memerintah dengan adil. Oleh 
itu, bukan sahaja umat Tuhan akan melihat Dia, mereka juga akan 
mendengar suara-Nya berbicara kepada bangsa-bangsa. Kemudian, 
umat Tuhan akan mengetahui bahawa Dia berdaulat dan berkuasa, 
dan bahawa Dia layak untuk dipuji! Mereka pasti akan zahirkan nyanyian 
dan mengisytiharkan kubu yang tidak tergoyahkan yang mereka miliki 
di dalam Tuhan!

Tuhan akan memberikan kasih anugerah kepada kita. Apabila kita 
terperangkap dalam persekitaran kita, dan menjadi lemah dan tidak 
berdaya, kita harus tahu bahawa Tuhan akan melimpahkan kasih 
anugerah-Nya kepada kita. Tuhan pasti akan bangkit dan menunjukkan 
belas kasihan kepada kita apabila kita berpaling dan percaya kepada-
Nya dengan teguh apabila dalam kesusahan. 

Semoga Tuhan menyatakan kepada kita lebih banyak lagi kehendak-
Nya untuk negara kita semasa kita berdoa, supaya hati kita tetap 
tekun berdoa. Semoga kuasa Tuhan Yesus menjadi perlindungan 

Menantikan Tuhan Pembela
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Kuatkanlah hati kami, ya Tuhan! Semoga Engkau membuka mata 
kami, supaya dengan iman kami melihat diri kami tinggal di 
hadapan-Mu di negeri yang luas yang akan Engkau berikan kepada 
kami. Sembunyikanlah kami dalam ketenangan-Mu dan semoga 
kepercayaan kami di dalam Mu tetap teguh kerana Engkau akan 
memberi kami damai! Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin!

Kegiatan samseng atau buli telah menjadi fenomena yang berleluasa 
di sekolah-sekolah di Malaysia pada masa kini dan telah merosakkan 
kedua-dua pihak iaitu pembuli dan juga mangsa buli. Berdoa agar ibu 
bapa dan sekolah berusaha untuk mengenal pasti punca-punca yang 
menarik belia kepada kegiatan seperti ini dan menanganinya dengan 
berkesan.

Berdoa agar pihak penguatkuasaan undang-undang di Malaysia 
menjalankan tugas mereka dengan adil dan saksama, tanpa salah 
guna kuasa terhadap mereka yang tidak bersalah atau pelakunya 
bebas daripada hukuman.

Doa hari ini:

8 8

T U H A N  P E M B E L A

kita. Semoga kita menikmati keamanan dan kestabilan di dalam Dia. 
Berbahagialah mereka yang menantikan Dia!
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Hari ke-32
Bacaan Alkitab: 
Yesaya 35-44

Tuhan menasihati umat-Nya untuk tidak mengingati dan terikat dengan 
perkara-perkara di masa lalu apabila mereka mengalami kesusahan 
dan ketakutan, kerana Dialah Tuhan yang melakukan perkara-perkara 
baru. Oleh itu, orang Israel yang keluar dari Mesir dan Hizkia yang 
menghadapi serangan orang Asyur mengalami penyelamatan Tuhan 
yang menakjubkan.

Tuhan menghargai dan menghormati kita dan, dengan kuasa dan 
kekuatan-Nya, Dia menyelamatkan kita dan menghapuskan semua 
pelanggaran kita demi kemuliaan nama-Nya supaya umat-Nya 
berpaling kepada-Nya dari segala penjuru. Apa pun pengalaman 
yang telah kita lalui, sama ada di puncak gunung atau di lembah 
yang dalam, sama ada kesukaran atau penderitaan, Tuhan pasti akan 
melindungi kita dengan tangan-Nya yang perkasa dan memimpin kita 
melalui semua cabaran ini!

Saudara dan saudari yang dikasihi, Tuhan sangat mengasihi kita 
sehingga Dia memanggil kita dengan nama. Kita adalah milik-Nya! 
Oleh itu, janganlah takut kerana Tuhan menyertai kita. Semoga Tuhan 
membantu kita mengenali Dia secara peribadi dan memahami kasih-
Nya kepada kita, dan menyedari bahawa Dia adalah Tuhan yang 
membela kita dari musuh kita. Kita tidak perlu hidup dalam rungutan, 
penyelewengan, atau penindasan. Dalam Yesus, semua perbuatan 
musuh yang membunuh dan memusnahkan akan berhenti, dan kita 
akan menerima kehidupan yang berkelimpahan!

Menang Dengan
Kuasa Tuhan Pembela

7 September 2022 (Rabu)
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Ya Tuhan, saya ingin mengisytiharkan bahawa, di dalam-Mu, saya 
boleh menjadi kuat dan berani, dan saya akan menang kerana saya 
berharap kepada-Mu! Saya pasti akan berjalan dalam terang-Mu 
semasa Engkau menyinari saya dan, dalam terang-Mu, saya akan 
melihat cahaya! Dalam nama Yesus yang pemenang, saya berdoa. 
Amin!

Perkahwinan kanak-kanak kekal menjadi kebimbangan utama dalam 
kebajikan dan kesihatan kanak-kanak kerana ia menghalang mereka 
hidup sebagai kanak-kanak yang normal dan pendidikan yang 
sewajarnya, malah mereka terdedah kepada risiko kelahiran dan 
kematian. Berdoa agar mereka yang bersetuju dengan perkahwinan 
kanak-kanak mendapat kesedaran itu dan belas kasihan Tuhan akan 
melindungi kanak-kanak yang terjejas teruk oleh masalah ini.

Berdoa agar kebebasan dan hak beragama dipertahankan dengan 
teguh oleh semua pihak berkepentingan di negara ini dan agar tidak 
ada pencabulan hak dan kebebasan ini daripada pihak berkuasa yang 
berkaitan.

Doa hari ini:

9 0

T U H A N  P E M B E L A
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Hari ke-33
Bacaan Alkitab: 
Yesaya 45-54

Banyak kali, sama ada dalam masa berkelimpahan atau damai 
mereka, atau masa mereka menghadapi serangan musuh, orang 
Israel membangkitkan kemurkaan Tuhan ketika mereka meninggalkan 
Tuhan yang mengasihi mereka dan, sebaliknya, berharap kepada 
kuasa bangsa lain dan meminta pertolongan daripada berhala 
mereka. Kelemahan manusia menyebabkan mereka memberontak 
terhadap Tuhan dan menyimpang dari-Nya, dan godaan iblis telah 
membuat mereka kehilangan kepercayaan kepada-Nya. Di tengah-
tengah kesakitan dan penderitaan mereka, mereka yang menyesal 
mengutuk diri mereka sendiri dan tidak berani berseru kepada Tuhan 
manakala mereka yang degil enggan mengakui Tuhan dan mereka 
lupa bahawa Tuhan sedang menunggu mereka kembali.

Dalam kesabaran-Nya, Tuhan membenarkan penderitaan dan 
kesakitan untuk memurnikan dan mendisiplinkan kita untuk kebaikan 
kita sendiri. Banyak kali, kita menyangka bahawa Tuhan telah 
meninggalkan kita, namun Dia telah mengingatkan kita berulang 
kali supaya tidak lupa! Walaupun Dia hanya akan meninggalkan kita 
untuk sementara waktu, Dia akan menerima kita kembali dengan kasih 
anugerah-Nya yang berkelimpahan dan menunjukkan belas kasihan-
Nya kepada kita dengan kasih yang kekal.

Semoga Tuhan membina kembali apa sahaja yang telah hilang 
semasa musim pandemik ini, sama ada apa yang kita miliki dahulu, 

Tuhan Pembela,
Dia akan Membina Kita Kembali

8 September 2022 (Khamis)
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atau iman atau harapan yang kita miliki untuk masa depan. Marilah 
kita merendahkan diri dan mengarahkan hati kita kepada-Nya, 
dan janganlah ragu-ragu berapa lama, betapa luasnya, betapa 
tingginya, dan betapa dalam kasih Tuhan. Dia pasti akan memberi kita 
kelegaan yang besar. Dalam segala macam situasi huru-hara, marilah 
kita berseru kepada Tuhan agar negara kita dibangunkan dalam 
kebenaran-Nya, dan kita akan bebas daripada penindasan, ketakutan 
dan kengerian!

T U H A N  P E M B E L A

Ya Tuhan, ampunilah kami apabila kami berdosa terhadap-Mu 
dalam kelemahan kami dan membangkitkan kemurkaan-Mu! 
Kami telah memilih untuk kembali kepada-Mu sekarang, dan kami 
mengisytiharkan bahawa Engkau akan memulihkan apa sahaja yang 
telah diambil oleh musuh kami, si jahat, daripada kami! Engkau akan 
memusatkan pandangan-Mu kepada kami dan mengawasi kami dan 
menuntun kami di jalan damai! Dalam nama Yesus kami berdoa, Amin.

Berdoa menentang pelacuran kanak-kanak atau eksploitasi seksual 
kanak-kanak, terutamanya di kalangan kanak-kanak pendatang 
yang hidup dalam kemiskinan dan terpaksa menjalani gaya hidup 
sedemikian untuk menyara hidup mereka. Berdoa agar Tuhan 
memberikan jalan untuk mereka.

Berdoa agar keluarga dalam Gereja akan terus berkembang secara 
holistik dan para bapa, yang merupakan ketua keluarga mereka, akan 
menumpukan masa dan tenaga untuk memimpin keluarga mereka 
dalam menyembah dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.

Doa hari ini:

9 2
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Hari ke-34
Bacaan Alkitab: 
Yesaya 55-64

Tuhan adalah Penyelamat kita, dan betapa ajaib perbuatan-Nya! 
Fikiran-Nya lebih tinggi daripada pemikiran kita dan jalan-Nya lebih 
tinggi daripada jalan kita. Maka berbahagialah orang yang berpegang 
teguh pada janji-Nya. Kerana apabila Dia berfirman, maka semuanya 
akan menjadi ada. Dia berfirman, dan ia tetap teguh. Kesetiaan-Nya 
kekal selama-lamanya.

Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita dan 
menggantikan yang biasa dengan yang istimewa, dan meneguhkan 
kita dengan kedamaian dan kebenaran-Nya. Segala keganasan, 
kebinasaan dan kemusnahan di bumi akan lenyap. Lebih-lebih lagi, 
yang paling sedikit di antara kita akan menjadi seribu, yang terkecil 
menjadi bangsa yang kuat. Tuhan berjanji bahawa kita akan menerima 
bahagian dua kali ganda dan bukannya rasa malu, dan kita akan 
bersukacita, bukannya menerima aib, dengan menerima sukacita 
yang kekal. Sebab Tuhan kita akan memberi ganjaran kepada kita 
dalam kesetiaan-Nya, dan Dia akan membuat perjanjian yang kekal 
dengan kita

Oleh itu, marilah kita berdoa kepada-Nya dan mencari-Nya. Semoga 
Tuhan memandang ke bawah dari syurga dan dari tempat kediaman-
Nya yang kudus dan mulia, dan menunjukkan kepada kita kuasa, kasih 
dan belas kasihan-Nya semasa kita berdoa! Kerana Tuhan adalah 
Bapa kita. Kita adalah tanah liat, dan Dia adalah tukang periuk, dan 
kita adalah hasil buatan tangan-Nya!

Tuhan Pembela Melakukan Perkara
yang Besar untuk Kita

9 September 2022 (Jumaat)
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Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memelihara kami dan melimpahkan 
kami dengan rahmat-Mu! Berbahagialah mereka yang mencari 
kehendak-Mu dan yang bertindak menurut perintah-Mu! Oleh itu, 
kami bersedia menyerahkan nyawa kami kepada tangan-Mu, supaya 
pekerjaan tangan kami berkenan kepada-Mu! Dalam nama Yesus 
kami berdoa. Amin!

Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa 
sekurang-kurangnya 1,000 kanak-kanak Malaysia didera setiap tahun, 
penderaan yang paling kerap berlaku adalah oleh ibu bapa, penjaga 
atau pengasuh bayi. Berdoa untuk langkah yang baik dan kreatif oleh 
kerajaan, keluarga dan orang ramai untuk membantu membendung 
penderaan.

Berdoa agar gereja atau organisasi di Malaysia yang menjalani 
peralihan kepimpinan akan mengalami proses yang lancar, dan 
generasi akan datang yang mengambil alih kepimpinan gereja atau 
organisasi tersebut akan diberi kuasa dan urapan untuk mencapai 
tahap yang lebih tinggi.

Doa hari ini:

9 4

T U H A N  P E M B E L A
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Hari ke-35
Bacaan Alkitab: 
Yesaya 65-66; 
Yeremia 1-8

 “Tuaian sudah berlalu, musim panas telah berakhir, dan kita tidak 
diselamatkan.” Inilah keadaan orang Israel: krisis yang disebabkan 
oleh musuh mereka tetap tidak dapat diselesaikan dan mereka tidak 
diselamatkan. Mereka bukan sahaja merindui hasil tuaian di masa 
lalu, mereka juga telah kehilangan harapan untuk menuai pada tahun 
yang akan datang.

Kemusnahan yang bakal terjadi menanti Kerajaan Yehuda apabila 
rakyat semakin mengeraskan hati dalam keadaan mereka yang begitu 
huru-hara. Mereka berputus asa dalam berharap kepada Tuhan dan, 
sebaliknya, menyerahkan diri mereka kepada berhala yang tidak boleh 
dipercayai dan Firaun, Raja Mesir. Kata-kata yang menusuk daripada 
para nabi menyeru umat Tuhan untuk meninggalkan kejahatan di 
dalam hati mereka kerana ia adalah sia-sia kerana mereka tidak 
mengenal Tuhan. Mereka dengan bodoh menyangka bahawa mereka 
adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan kewujudan bait suci adalah 
tanda kehadiran Tuhan bersama mereka, dan bencana, pedang, 
dan kelaparan tidak akan menimpa mereka. Mereka tidak menyedari 
bahawa Tuhan sedang mencari hati yang setia dan takut kepada-Nya!

Begitu juga dengan generasi kita, di mana cabaran dan dugaan juga 
menguji kita. Kita akan tahu sama ada kita benar-benar mengenali 

Tuhan Pembela, Dia Menuntut
Rasa Takut dan Penyembahan

Dengan Segenap Hati Kita

10 September 2022 (Sabtu)
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Tuhan melalui ujian-ujian ini. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan 
tulus dan meninggalkan tuhan-tuhan palsu yang menipu serta berhala 
di dalam hati kita, supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Sikap yang 
berusaha untuk menjalani kehidupan yang soleh dan jujur menjadikan 
kita bukan sahaja tunjang utama dalam generasi yang sesat dan 
korup ini tetapi juga kehidupan yang penuh dengan kesaksian yang 
berkuasa.

T U H A N  P E M B E L A

Sekarang adalah masa untuk mencari Engkau, Tuhan. Semoga kami 
menghadap-Mu dengan tangan dan hati yang bersih. Terangilah kami 
sekali lagi agar kami tahu cara berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, 
dan kami dapat bersemuka melihat-Mu! Dalam nama Yesus kami 
berdoa. Amin! 

Dengan anggaran 1 daripada 68 kanak-kanak dilahirkan dengan 
autisme, 9,000 kanak-kanak akan didapati menghidap penyakit ini di 
Malaysia setiap tahun. Malangnya, NGO yang ada ketika ini dikatakan 
mempunyai kapasiti untuk mengendalikan kurang daripada 1,500 
kanak-kanak autisme (NASOM). Berdoa agar lebih banyak pusat untuk 
memenuhi keperluan ini, dan juga agar ibu bapa dan penjaga yang 
mempunyai anak autistik akan memiliki stamina, kebijaksanaan dan 
kemahiran yang lebih tinggi, serta semangat ketabahan dan kasih 
sayang untuk melatih mereka.

Berdoa agar gereja-gereja di Malaysia diperbaharui dalam roh mereka 
dengan pertemuan baru dengan Tuhan dan menerima pengurapan 
baru untuk menerokai panggilan baru daripada-Nya.

Doa hari ini:

9 6
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Hari ke-36
Bacaan Alkitab: 
Yeremia 9-18

Penolakan Tuhan hadir apabila Dia berterusan dipinggirkan dari 
kehidupan kita. Masa terjaga kita selalu dipenuhi dengan tugas dan 
kesibukan yang mendesak dan, sebelum kita sedar, kita dibelenggu 
oleh kelicikan kompromi yang membawa maut. Yeremia, si pemulih, 
menghadapi musubah sedemikian dalam tingkah laku orang Israel.

Sebab kenapa penghakiman mesti menimpa umat Tuhan dijelaskan 
dengan teliti dalam pembacaan kitab Yeremia hari ini. Orang bodoh 
dalam dakwaannya terhadap “kebijaksanaan,” kesombongan dan 
kemegahan diri, Yehuda menolak Firman Tuhan dan berpaling ketika 
Tuhan berbicara kepada mereka. Harapan itu sangat jelas bagi Yeremia 
sehingga dia sekali lagi meratap dalam kesedihan. Namun pada masa 
yang sama Yeremia ditolak oleh kerosakan akhlak di sekelilingnya dan 
berharap dia dapat meninggalkan negeri yang tercemar ini yang 
dipenuhi dengan penzina rohani dan moral (9:16). Dia mengulangi 
kecaman Yesaya yang mengutuk penyembahan berhala (Yesaya 
44:6-28). Penyakit negeri itu tidak dapat diubati. Sekarang ia mesti 
menanggung penghakiman Tuhan yang membara.

Yeremia mengajar bahawa kepatuhan kepada hukum adalah penting 
dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan bagi setiap generasi. 
Tetapi pendengarnya berbisik sesama mereka dan berpaling. Tuhan 
memperlakukan umat-Nya seperti tukang periuk yang mengerjakan 
segumpal tanah liat. Dia akan menguli tanah liat menjadi ketulan 

Kehadiran Dalam Ketiadaan

T U H A N  P E M U L I H

11 September 2022 (Ahad)
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lagi dan lagi. Keinginan Tuhan untuk semua manusia bukanlah untuk 
berbuat dosa. Orang-orang yang tidak taat akan dihancurkan, dan Dia 
boleh membentuk mereka kembali ke arah kekudusan dan sifat-Nya.

Perhatikanlah jalan kamu.

Kita perlu membuat perubahan dan memulihkan masa kita dengan 
Tuhan. Bagaimanakah kita boleh melepaskan diri daripada roh 
kejahilan? (Yer. 4:1-3).

Tuhan Yesus, kami memohon ampun kepada-Mu kerana mengeluarkan 
Engkau daripada jadual kami yang padat, sambil dengan fikiran yang 
waras kami berfikir bahawa Engkau boleh dipanggil apabila kami 
memerlukan-Mu. Kami memohon kehadiran-Mu dan enggan bergerak 
tanpa kehadiran-Mu. Amin.

Berdoa untuk ikatan yang lebih kukuh antara anak-anak dan ibu bapa 
mereka yang bekerja. Berdoa agar mereka dapat meluangkan masa 
berkualiti bersama setiap hari dan mendengar antara satu sama lain, 
walaupun kebanyakan masa anak-anak dihabiskan di sekolah, pusat 
tuisyen atau pusat jagaan. 

Berdoa agar gereja-gereja di Malaysia, sama ada dengan jemaah 
besar atau kecil, akan menjadi gereja komuniti yang berkesan yang 
membantu memenuhi keperluan komuniti mereka dan membawa 
perubahan dalam kawasan mereka.

Doa hari ini:

9 9
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Hari ke-37
12 September 2022 (Isnin)

Bacaan Alkitab: 
Yeremia19-28

Gereja sering kali dipengaruhi oleh dunia dan oleh itu telah menjadi 
serupa dengan dunia. Kehidupan duniawi telah menyelinap masuk 
ke dalam Gereja. Tidak hairanlah pemuridan pada hari ini tidak 
berkembang dan mantap. Sebaliknya, dipenuhi dengan hal-hal yang 
remah. Orang ramai tidak bersedia untuk masa yang sukar.

Kemaraan Babel dirasakan di Filistin dalam Yeremia pasal 21-
28. Semasa tentera semakin hampir, ketakutan yang telah lama 
dinubuatkan oleh Yeremia mula mencengkam hati penduduk Yehuda. 
Dia membawa nubuat yang melemahkan semangat kepada semua 
warga Yerusalem. Mereka yang melarikan diri dari kota dan menyerah 
diri kepada orang Babel akan hidup. Mereka yang tetap tinggal di 
dalam kota akan mati (21:8-11).

Dia berdiri di istana raja untuk menyampaikan nubuat tentang kutukan: 
Tegakkanlah keadilan. Patuhilah perjanjian itu, atau istana akan 
menjadi runtuhan (22:1-10). Tetapi raja tidak mendengar. Kenapa?

Tuhan tidak berminat hanya menyentuh kehidupan kita. Dia mahu 
mengubahnya. Hidup secara lahiriah menyebabkan salah faham 
bahawa kita sudah cukup baik. Penguasa dan rakyat pada zaman 
Yeremia tidak dapat menjangkakan penghakiman yang akan datang 
kerana mereka hanya mencari berkat yang berlimpah daripada Tuhan 
tetapi mengelak penyerahan dengan segenap hati kepada-Nya. Hati 

Hati Seorang Pemulih

T U H A N  P E M U L I H
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seorang pemulih memupuk keinginan yang saleh untuk satu perjalanan 
batin yang melaluinya mereka mengenal Dia (24:7).

Perhatikanlah jalan kamu.

Keyakinan terletak pada keupayaan untuk melihat, dan ia dilenyapkan 
dalam orang (terutamanya pemimpin) yang bersikap angkuh dan 
sombong berkata, “Saya pernah berada di sana dan melakukan itu. 
Adakah kamu pernah?” Ia adalah satu perangkap pencapaian, rasa 
tanggapan yang salah. Mereka enggan mendengar orang lain kerana 
mereka fikir mereka lebih berpengalaman dan banyak pencapaian. 
Perubahan radikal datang dengan hati untuk mengenal Tuhan. Bacalah 
firman Tuhan dalam beberapa bab setiap hari.

Tuhan Yesus, singkirkan dari kami pergantungan kami pada 
pengalaman masa lalu kami dan jauhkanlah kami dari keinginan untuk 
mencari pencapaian untuk dapatkan pengiktirafan dunia. Tetapkan 
hati kami untuk berkenan kepadaMu sahaja, Tuan kami. Amin.

Malaysia diturunkan taraf kepada Tahap 3, kedudukan terendah dalam 
Laporan Pemerdagangan Orang AS 2021. Dengan meluluskan Akta 
Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (Pindaan) 
2022, berdoa agar pencegahan berkesan, badan penguatkuasaan 
dan pendakwaan, kesedaran dan kerjasama orang ramai. Berdoa juga 
agar mereka yang terlibat dalam perniagaan pasaran gelap in akan 
bertaubat.

Berdoa agar gereja dapat mengatasi krisis politik, ekonomi, kesihatan 
dan sosial, dan menjadi suara kenabian serta saluran berkat dalam 
lingkungan pengaruh mereka.

Doa hari ini:

1 0 1
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Hari ke-38
13 September 2022 (Selasa)

Bacaan Alkitab: 
Yeremia 29-38

Kasih yang sejati menghasilkan perbuatan yang baik. Kasih tanpa syarat 
membawa perbuatan yang baik seperti membantu orang miskin, misi, 
perdamaian, lemah lembut, dan menanggung penganiayaan atau 
penolakan. Melakukan semua perbuatan baik ini adalah memikul salib 
Yesus.

Tuhan memberitahu Yeremia tentang masa depan Yehuda yang 
dipulihkan, sedangkan sekarang terdapat kematian dan kebinasaan 
(33:1-13) di Yerusalem. Pemulihan penuh yang dibicarakan oleh nabi 
tidak akan berlaku sehingga selepas 70 tahun kemudian. Ia menanti 
kemunculan Mesias, yang dikenali sebagai “Tunas kebenaran dari 
keturunan Daud” (33:15).

Perjanjian tidak boleh dibatalkan dan tidak berubah kerana Tuhan 
tidak akan pernah menarik balik sumpah tanpa syarat-Nya (33:19-
22). Perkara yang Tuhan nyatakan melalui Yeremia adalah penting 
untuk kita memahami rencana besar Tuhan. Bencana orang Babel 
atau sebarang bencana yang mungkin menimpa umat Tuhan dalam 
sejarah tidak mengubah rencana Tuhan yang tidak tergoyahkan. Oleh 
itu, misi seorang pemulih mestilah mengenali Tuhan yang memelihara 
perjanjian-Nya dengan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub (33:23-
26).

T U H A N  P E M U L I H

Misi Seorang Pemulih
(Kehidupan Berorientasikan Dunia atau

Berorientasikan Perkataan)
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Perhatikanlah jalan kamu.

Berikut adalah satu soalan. Apakah jenis kekristinan kamu? Gaya hidup 
sederhana yang sibuk dengan kerja, bermain, gereja, dan rakan-rakan. 
Gaya hidup cemerlang yang berakar dalam mengenali Tuhan, iaitu, 
membaca firman Tuhan setiap hari, bermisi, dan pemuridan radikal, 
dsb.

Tuhan Yesus, Engkau adalah pelopor sejarah dan tiada apa yang 
berlaku tanpa pengetahuan-Mu. Tetapkan fokus kami pada lintasan 
yang telah Engkau tetapkan untuk kami agar kami dapat menjalani 
kehidupan yang bermanfaat sebagai murid dalam Kristus. Amin.

Statistik 2020 menunjukkan peningkatan dalam peratusan orang Melayu 
(15.33%) dan India (2.75%) dalam menghantar anak mereka ke sekolah 
rendah Cina. Berdoa untuk ikatan yang lebih erat dalam persekutuan 
dan persahabatan, penerimaan bersama dan pemahaman budaya 
dan gaya hidup di kalangan generasi akan datang sebagai anak-anak 
berkawan sesama mereka sejak kecil.

Berdoa agar gereja-gereja dan orang percaya akan terus diperbaharui 
oleh Firman dan Roh Tuhan supaya kita dapat melihat sesuatu dari 
perspektif Tuhan dan bekerjasama dengan Kristus untuk menjadi agen 
perubahan dalam masa yang mencabar ini.

Doa hari ini:

1 0 3
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Hari ke-39
14 September 2022 (Rabu)

Bacaan Alkitab: 
Yeremia 39-48

Tanpa mengenal Tuhan, kita secara tragik bertumbuh dengan 
cetek. Kebangkitan bukan sekadar satu pengalaman keterujaan. 
Ia bukan tentang tanda-tanda dan pertemuan ajaib, “terbakar” 
dengan semangat untuk melayani Tuhan, dan program gereja, dll. Ini 
menyebabkan kelesuan dalam kepimpinan, keluarga dalam masalah, 
dan perpecahan atau ajaran sesat dalam gereja. Kebangkitan hanya 
dapat dikekalkan oleh pemuridan yang diusahakan.

Pencerobohan orang Babel di sekitar Yerusalem semakin tegang dan 
ketakutan meningkatkan ketegangan di dalam kotanya. Keazaman 
para pegawai untuk menentang Babel mendapat kelebihan. Raja 
Zedekia, yang ragu-ragu dan ketakutan berada di antara berperang 
atau menyerah diri, terlalu takut untuk menggunakan kuasanya. 
Dalam keadaan yang semakin teruk ini, nyawa Yeremia berada dalam 
bahaya besar. Dia dipenjarakan (37:1-21) dan para pemimpin yang 
menentang menuntut agar Yeremia dibunuh, kerana perkataan yang 
disampaikannya telah mematahkan semangat para tentera dan 
penduduk Yerusalem daripada menentang orang Babel. Raja Zedekia 
yang pengecut takut menentang mereka. Yeremia dimasukkan ke 
dalam perigi dan ditinggalkan di sana untuk mati. Tembok Yerusalem 
telah dirobohkan dan benteng pertahanan runtuh.

Yeremia diselamatkan oleh orang Babel dan diselamatkan oleh Ebed-

T U H A N  P E M U L I H

Harga Seorang Pemulih
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Melekh (38:7-13). Yeremia dijanjikan keselamatan apabila kota itu 
dikalahkan.

Perhatikan jalan kamu…

Ujian sebenar seorang pemulih yang sejati adalah apabila seseorang 
itu melalui situasi sukar dengan ancaman agama, pengaruh sistem 
yang korup dan cengkaman materialisme. Kita memanggilnya zaman 
kompromi. Seorang murid radikal yang mengetahui hati Tuhan akan 
menentang perkara di atas. Dia membajak dengan lebih dalam untuk 
mengenal Tuhan di dalam musim dan di luar musim.

Tuhan Yesus, kami tidak boleh menjadi kuat dan teguh jika asas 
kami bukan pada Kristus, Batu Karang. Apa-apa sahaja boleh 
menggoncangkan kami dan mengalihkan perhatian kami daripada 
tujuan Kerajaan-Mu jika Engkau bukan Batu yang kami percayai. 
Penuhilah kami dengan Roh dan Firman-Mu, Amin. 

Berdoa agar kanak-kanak sekolah dilindungi semasa wabak ini, dan 
juga agar mereka tidak mengalami sebarang kesan sampingan jika 
mereka dijangkiti.

Berdoa agar terdapat kebangkitan rohani di kalangan gereja di seluruh 
Malaysia serta penuaian jiwa yang besar apabila gereja disedarkan 
untuk mendekati jiran tetangga mereka.

Doa hari ini:

1 0 5
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Hari ke-40
15 September 2022 (Khamis)

Bacaan Alkitab: 
Yeremia 49-52; 
Ratapan 1-5

Apa yang mentakrifkan kita dalam zaman kepenggunaan ialah hak 
kita, pilihan kita, dan keselesaan kita. Pemuridan radikal dianggap 
tidak realistik bagi kita. Ada yang mengemukakan alasan untuk 
meninggalkan gereja atau bergantung pada ibadah gereja secara 
maya untuk keselesaan mereka. Ini adalah cabaran sebenar untuk 
pemuridan. Gereja telah kehilangan kuasanya daripada Tuhan dan 
dengan manusia kerana ia telah menggantikan komitmen dengan 
kompromi!

Kejatuhan Yerusalem dan kehilangan Tanah Perjanjian mengejutkan 
orang Israel. Teologi Yeremia tentang kedaulatan, keadilan, 
penghakiman, dan moral, sebagaimana terungkap dalam ratapan ini, 
dipertahankan sepenuhnya. Membaca lima bab kitab Ratapan, kita 
dapat merasakan kesan bencana yang memusnahkan harapan palsu 
mereka dan menuntut mereka menghadapi hakikat dosa mereka. 
Puisi-puisi yang menyedihkan juga mencerminkan kepekaan rohani 
yang mendorong mereka untuk berpaling kepada Tuhan ketika dalam 
pembuangan. Kita mendapati diri kita tenggelam dalam emosi sedih 
yang dinyatakan dalam lima bab kitab Ratapan. Betapa baiknya 
menyedari bahawa tujuan Tuhan adalah membawa kebaikan dan 
harapan kepada kita, walaupun kita sedang mengalami kesakitan. 
Dan tidak adanya keselamatan, penderitaan adalah jalan Tuhan untuk 
penyembuhan. Puisi terakhir dalam bab lima menyatakan seruan 

T U H A N  P E M U L I H

Harapan Masa Kini
Tanpa Keselamatan
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orang dalam pembuangan kepada Tuhan untuk belas kasihan (1-10). 
Seruan pertaubatan yang benar kedengaran dari orang-orang dalam 
pembuangan, “Pulihkanlah kami kepada-Mu, ya Tuhan, maka kami 
akan dipulihkan” (Ratapan 5:19-22) Perubahan radikal hati yang benar 
adalah penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan, dan bukannya 
hanya sekadar komitmen untuk melayani di gereja.

Perhatikanlah jalan kamu.…

Nyatakan maksud sebenar hakikat penyerahan diri sepenuhnya 
kepada Tuhan. Kita - tidak boleh mendekatkan diri kepada Tuhan 
hanya dengan melayani-Nya. Ia mestilah gaya hidup penyerahan 
sepenuhnya dan berdisiplin untuk mengenali-Nya setiap hari.

Tuhan Yesus, kerap kali kami menyamakan kerohanian kami dengan 
kesibukan kami dalam pelayanan di gereja atau hanya dengan 
melayani Engkau. Kami lupa untuk memilih bahagian terbaik yang Mary 
pilih, apabila dia duduk di kaki-Mu. Tolonglah kami untuk mendekatkan 
diri kepada-Mu dan mendisiplinkan diri kami untuk lebih mengenali-
Mu semasa kami mendengar-Mu dalam doa kami dan membaca 
Firman-Mu. Amin.

Berdoa untuk kanak-kanak dalam keluarga yang berpecah belah, 
agar kebajikan mereka dipandang tinggi oleh semua pihak yang 
berkepentingan, dan agar mereka menerima kehangatan, keselesaan, 
kekuatan dan penyembuhan dalam kelukaan mereka.

Berdoa agar gereja-gereja dan Kristian di Kedah, Perlis, Kelantan dan 
Terengganu, di mana Kristian kurang 1% daripada populasi, akan kekal 
kuat dan digalakkan, dan berfungsi sebagai cahaya dalam kegelapan.

Doa hari ini:

1 0 7
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