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H A T I  Y A N G  M E N G E N A L  M U
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HATI
YANG MENGENAL MU
Shalom, Anak-anak!

Kita telah sampai ke satu lagi tahun bagi 40-Hari Puasa dan Doa di 
mana kita berpeluang untuk melayani Tuhan dengan bergabung 
bersama-sama kanak-kanak di seluruh negara, bersama ibu bapa 
dan guru kita, untuk berdoa dan bersyafaat bagi negara kita.

Secara perlahan-lahan, kehidupan kembali ke rentak yang cukup 
normal, walaupun kita masih perlu mengambil banyak langkah 
berjaga-jaga untuk memastikan keselamatan kita dan menyesuaikan 
diri mengikut perubahan di sekeliling kita. Walau bagaimanapun, 
Covid-19 telah menyebabkan banyak masalah perlu ditangani oleh 
orang-orang seperti kerajaan, ibu bapa, guru, dan paderi. Kita boleh 
memainkan peranan kita dengan mengikut arahan mereka dengan 
teliti.

Pada masa yang sama, semasa kamu mengikuti panduan doa 
ini, bacalah Alkitab dan ikuti pedoman harian supaya kamu boleh 
memperoleh hikmat daripada Firman Tuhan. Selepas membaca 
pedoman dan kitab suci yang berkaitan (kamu boleh memilih 
untuk membaca 10 bab yang dijadualkan, atau hanya ayat fokus 
yang diberikan), kamu boleh berdoa dan mentaatinya. Dengan 
melakukannya akan membantu kita membuat pilihan yang baik, 
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4 0  H A R I  P U A S A  D A N  D O A

mengajar kita cara membuat keputusan yang baik, dan memberi 
kita kebijaksanaan dalam menangani semua situasi. Ini seterusnya 
akan memberi kita keberanian yang diperlukan untuk menghadapi 
ketidakpastian dan perkara yang tidak diketahui dalam kehidupan.

Tema kita untuk tahun ini ialah “Hati yang Mengenal Mu.” Ya, penting 
untuk mengenal Tuhan. Sesungguhnya, tujuan hidup kita adalah untuk 
lebih mengenali Dia. Tuhan melihat hati kita lebih daripada segala-
galanya dalam hidup kita. Dia sangat suka jika kita menyerahkan hati 
kita kepada-Nya, dan kita akan memiliki hadirat-Nya yang memenuhi 
kita dengan sukacita.

Terdapat 8 sub-tema dalam buku kecil ini di mana setiap tema 
berlangsung selama 5 hari:

Pada hari 1-5, kita ingin mengenali Tuhan sebagai PEMBINA kita.
Pada hari ke-6-10, kita ingin mengenali Tuhan sebagai PENEBUS kita.
Pada hari 11-15, kita ingin mengenali Tuhan sebagai PENYELAMAT kita.
Pada hari ke-16-20, kita ingin mengenali Tuhan sebagai PEMURNI kita.
Pada hari 21-25, kita ingin mengenali Tuhan sebagai PEMBAHARU kita.
Pada hari ke-26-30, kita ingin mengenali Tuhan sebagai PENGHIDUP 
kita.
Pada hari 31-35, kita ingin mengenali Tuhan sebagai PEMBELA kita.
Pada hari ke-36-40, kita ingin mengenali Tuhan sebagai PEMULIH kita.

Kami juga telah membahagikan perkara-perkara doa harian: Pertama, 
renungan untuk pedoman, dan berdoa untuk diri sendiri dan meresponi 
Tuhan sesuai dengan keperluan; Kedua, berdoa untuk belia dan kanak-
kanak negara kita; dan ketiga, berdoa untuk gereja dan negara.
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Sekarang, bagaimana dengan puasa? Terdapat beberapa cara untuk 
melakukannya. Tidak makan satu sajian dengan kebenaran daripada 
ibu bapa kamu. Atau kamu boleh berpuasa daripada makanan atau 
minuman kegemaran kamu, seperti burger, dan minuman ringan, atau 
menahan diri daripada melakukan perkara tertentu, seperti bermain 
permainan video dan menonton video dalam talian.
 
Kami berharap kamu akan melalui satu perjalanan yang indah, dan 
pedoman harian ini akan membantu kamu memupuk tabiat baik 
membaca Firman Tuhan dan mengkhususkan masa untuk berdoa 
kepada Tuhan, Bapa Syurgawi kita yang pengasih. Salam berkat 
kepada kamu dan keluarga dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus!

H A T I  Y A N G  M E N G E N A L  M U
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H A R I

1 - 5

Tuhan Pembina Kita
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T U H A N  P E M B I N A  K I T A

7 Ogos 2022 (Ahad)Bacaan Alkitab: 
Ezra 1-10

Raja Salomo membina sebuah bait yang indah di Yerusalem. Emas, 
perak dan batu yang dipotong dengan baik ditemui di mana-mana. 
Ini adalah tempat yang kudus dan istimewa iaitu tempat orang Yahudi 
menyembah Tuhan. Namun, ia telah musnah! Bukan ombak lautan 
yang memusnahkannya seperti sebuah istana pasir di pantai. Orang 
Yahudi tidak taat dan menyembah tuhan-tuhan lain; melakukan 
banyak perkara salah yang membuat Tuhan kecewa. Dia terpaksa 
menghentikannya dan menghukum mereka kerana mereka sangat 
degil dan tidak mahu mendengar.

Seorang musuh iaitu Raja yang kuat dan tenteranya dari Babel 
menyerang dan merobohkan tembok kota, rumah mereka dan yang 
paling teruk, bait mewah mereka. Batu-batu dimusnahkan dan 
menjadi runtuhan. Emas dan perak telah dicuri. Dia juga membawa 
orang Yahudi keluar dari negeri mereka.

Orang Yahudi ditakluk dengan begitu lama di Babel. Ia bukan dua 
tahun seperti perintah kawalan pergerakan Covid kita tetapi 70 tahun!! 
Namun demikian, Tuhan mengasihani dan menyebabkan Raja pihak 
musuh membenarkan mereka pulang ke Yerusalem dan membina 
semula Bait Allah.

Nabi Hagai dan Ezra membantu mereka membina semula mezbah 
Tuhan terlebih dahulu. Seterusnya, menyiapkan asas bait. Musuh cuba 
menghalang mereka, tetapi Raja orang Babel berkata, “Biarkanlah 
mereka bina.” Akhirnya, keseluruhan bait telah siap. Para imam - seperti 
paderi - mendapat pekerjaan mereka kembali untuk memimpin dan 

Dalam Pembinaan

Hari Pertama

(Ayat Fokus: Ezra 5:16; 6:14)
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mengajar orang untuk taat dan hanya menyembah Tuhan. Mereka 
penuh dengan kegembiraan.

Kita mesti bertaubat sebagaimana orang Yahudi bertaubat dari dosa 
mereka. Kemudian kita boleh mempersembahkan persembahan dan 
kesyukuran kita kepada Yesus.

Renungan: Adakah kita mematuhi dan mengikuti Firman Tuhan dan 
juga mendengar Yesus dengan baik atau adakah kita perlu bertaubat 
daripada dosa tertentu?

Bapa Syurgawi yang dikasihi, saya minta maaf kerana kadangkala 
saya menyimpan perasaan tidak baik terhadap Engkau dan orang 
lain. Tolong berikan saya hati yang lembut yang cepat berkata “Maaf,” 
dan “Tolong maafkan saya,” apabila saya berbuat salah. Dalam nama 
Yesus, Amin.

Laporan polis menunjukkan bahawa ramai golongan remaja 
mengalami kekecewaan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. 
Berdoa agar anak-anak muda ini tidak mudah dipengaruhi oleh iblis 
untuk mencederakan diri mereka sendiri dalam kesedihan tetapi 
sebaliknya, mencari Yesus dan hidup gembira dengan harapan untuk 
masa depan.

Ramai orang berhutang wang yang banyak dan tidak mampu 
membayar wang tersebut kerana tidak mempunyai pekerjaan. Doakan 
agar mereka mendapat bantuan yang sewajarnya

Doa hari ini:

99
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8 Ogos 2022 (Isnin)Bacaan Alkitab: 
Nehemia 1-10

Semalam kita belajar bahawa Bait Tuhan yang telah dihancurkan 
telah dibina semula kerana orang Yahudi telah bertaubat dan kembali 
ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan yang benar. Masih terdapat 
banyak lagi runtuhan! Tembok itu masih belum dibaiki! Apa yang boleh 
mereka lakukan?

Nehemia sangat sedih dan sakit hati. Dia meminta izin daripada 
Raja Artahsasta dari Babel untuk pergi ke Yerusalem untuk membina 
semula tembok itu. Raja berkata, “Pergilah.” Jadi Nehemia pergi, 
mengintip tempat itu, dan kemudian mengatur pekerja membaiki 
bangunan. Orang-orang Yahudi dan bahkan imam-imam mereka 
menjadi sibuk kerana mereka bekerjasama untuk bekerja dengan 
tekun menyelesaikan pekerjaan itu.

Uh-oh. Masalah muncul. Beberapa orang yang cemburu cuba 
menghentikan kerja mereka. Kadangkala, kanak-kanak lain mungkin 
memanggil kamu dengan nama yang menghina atau menfitnah kamu 
atau mungkin juga mengancam untuk membahayakan kamu kerana 
kamu melakukan perkara yang baik. Begitu juga, musuh-musuh ini 
melakukan perkara yang sama kepada Nehemia dan orang Yahudi. 
Kacau, sahaja. Nehemia berdiri teguh kerana Tuhan di pihaknya. 
Akhirnya, keseluruhan tembok dengan 12 pintu itu siap dalam masa 52 
hari sahaja!!

Apabila kita mengingkari dan melawan cakap ibu bapa kita, tembok 
perhubungan dalam hidup kita akan mula renggang. Jika kita terus 
berdegil hari demi hari, pasti akan berlaku runtuhan teruk. Jika kita 
mempunyai Yesus dalam hidup kita, Dia boleh membantu kita untuk 

Tembok Dibaiki

Hari Ke-2

(Ayat Fokus: Nehemia 6:15)

T U H A N  P E M B I N A  K I T A
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bertaubat, mengaku dan membina semula. Dia adalah Penyelamat kita 
yang mengagumkan. Dia mengasihi dan mengampuni kita, tetapi kita 
mesti berhenti melakukan apa yang salah dan sebaliknya melakukan 
apa yang betul (lihat juga 1 Yohanes 1:9). Bersukacitalah dan pujilah 
Tuhan.

Renungan: Bagaimanakah Tuhan Yesus membantu kamu membina 
semula tempat-tempat yang rosak dalam hidup kamu?

Bapa Syurgawi yang dikasihi, tolong bantu saya untuk memaafkan 
adik-beradik saya, rakan-rakan, rakan sekelas, dan orang lain kerana 
perkara kecil saya bergaduh dengan mereka, atau apabila saya 
berasa tidak sedap hati kerana mereka berkata kasar kepada saya. 
Dalam nama Yesus, Amin.

Remaja lelaki dan perempuan sukar mendapatkan pekerjaan pada 
masa kini kerana mereka tidak mempunyai kemahiran yang dicari 
oleh majikan. Ada yang terlalu memilih manakala yang lain berhenti 
kerja dengan begitu mudah. Berdoa agar ibu bapa dan sekolah 
mempersiapkan mereka dengan baik dan mengajar mereka nilai kerja 
yang betul, dan agar pelajar menerima nasihat itu.

Berdoa agar apabila kehidupan kembali normal dan apabila sekolah, 
kedai dan sebagainya akhirnya dibuka untuk perniagaan, semua pihak 
akan tahu cara menguruskan keadaan dengan baik.

Doa hari ini:

1 11 1
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9 Ogos 2022 (Selasa)Bacaan Alkitab: 
Nehemia 11-13; Ester 1-7

Kanak-kanak dan remaja, ketahuilah bahawa apabila kita berdosa, 
sama ada kecil atau besar, terhadap Tuhan Bapa Syurgawi kita, 
mudah-mudahan, kita akan berasa malu. Rasa malu dan penyesalan 
seharusnya membawa kita kepada pertaubatan dan pengakuan untuk 
memohon pengampunan daripada Yesus. Dari situ, kita boleh mulakan 
proses membina semula apa yang telah rosak. Sebagai contoh, jika 
seseorang telah merosakkan sesuatu, mereka perlu membaiki atau 
menggantikannya. Orang Yahudi melakukan ini apabila mereka 
kembali ke Yerusalem dan membina semula mezbah, Bait dan tembok. 
Rasa malu hilang, kegembiraan datang, dan mereka menyembah 
Tuhan yang benar sekali lagi.

Selepas pembinaan semula, orang Lewi dan imam yang merupakan 
pemimpin orang Yahudi dibawa masuk untuk merayakan dan 
mempersembahkan tembok itu kepada Tuhan dengan sukacita dan 
kesyukuran. Nehemia, yang telah mengawasi pembinaan semula 
tembok menganjurkan perayaan itu.

Bayangkan! Terdapat Tembok Besar Jerusalem, cukup lebar untuk 
dua koir dan pemuzik berjalan di sepanjang bahagian atasnya. Koir 
terus menyanyikan pujian kepada Tuhan semasa mereka berarak. 
Satu kumpulan pergi ke kanan dan satu lagi ke kiri, bertemu di Pintu 
Gerbang Pengawal, kemudian berarak masuk ke dalam rumah Tuhan, 
Bait Suci. Kamu boleh memanggil mereka “Kumpulan Penyembahan” 
seperti yang kamu ada di gereja semasa kebaktian.

Tujuan mereka adalah untuk memimpin orang Yahudi untuk 
menyembah, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka boleh 

Tembok Besar Jerusalem
(Ayat Fokus: Nehemia 12:27, 40)

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

Hari Ke-3
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melakukan ini kerana pertaubatan mereka dan proses pemulihan. Kita 
mesti sentiasa ingat bahawa Yesus menyediakan jalan pengampunan 
untuk kita apabila kita bertaubat dan mengaku dosa kita kepada-Nya.

Sukacita akan menyusul.

Renungan: Tanya diri kamu, “Adakah saya bersedia untuk bertaubat, 
mengaku kesalahan saya, memohon pengampunan Yesus dan 
kemudian membina semula hubungan saya dengan Dia dan orang 
lain?”

Bapa Syurgawi yang dikasihi, bantu saya menghargai masa yang saya 
luangkan bersama orang lain di Gereja atau sekolah minggu supaya 
saya tidak ponteng kelas kerana masa itulah saya boleh mendekatkan 
diri kepada-Mu dan orang lain. Dalam nama Yesus, Amin.

Ramai remaja lelaki dan perempuan mengalami masalah kesihatan 
mental kerana mereka mempunyai keluarga yang tidak bahagia. 
Berdoa agar ibu bapa memberi perhatian yang mendalam kepada 
anak-anak mereka dan kerap bercakap dengan mereka, dan anak-
anak akan berkongsi apa sahaja perasaan yang tidak baik dengan ibu 
bapa mereka.

Berdoa agar Tuhan menghiburkan dan menyembuhkan orang yang 
bersedih kerana kehilangan orang yang mereka sayangi, kerana 
mereka tidak dapat melawat atau melihat orang yang mereka sayangi 
untuk kali terakhir semasa perintah kawalan pergerakan.

Doa hari ini:

1 31 3
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10 Ogos 2022 (Rabu)Bacaan Alkitab: 
Ester 8-10; 
Ayub 1-7

Masalah yang dahsyat sering datang dalam hidup kita. Masalah seperti 
kemalangan kereta atau membazirkan wang keluarga untuk alkohol, 
dadah atau perjudian dan bukannya berbelanja untuk makanan dan 
pakaian; dan kadangkala, penderaan berlaku. Ini adalah tragik! Dalam 
kes Ratu Ester dan sepupunya Mordekhai, Haman yang jahat ingin 
membunuh mereka dan semua orang Yahudi. Dalam contoh lain, Iblis 
ingin mencederakan seorang lelaki bernama Ayub dan menyebabkan 
dia mengutuk Tuhan.

Apakah yang dilakukan oleh orang-orang dalam Alkitab untuk 
mengatasi masalah mereka?

Ratu Ester dan Mordekhai berdoa dan berpuasa, berseru kepada 
Tuhan meminta pertolongan, kemudian merayu kepada raja. Tuhan 
membuat Raja mendengar dan membantu untuk menghalang orang 
Yahudi daripada dibunuh beramai-ramai.

Ayub adalah seorang yang kaya-raya tetapi seorang lelaki baik yang 
takut kepada Tuhan dan menolong orang miskin. Iblis menyebabkan 
musuh mencuri beribu-ribu kambing biri-biri dan unta Ayub dan 
membunuh hamba-hambanya. Seterusnya, semua anak-anak Ayub 
mati ketika taufan meranapkan rumah di mana mereka berada. 
Selepas itu Ayub mendapat kudis di seluruh badannya sehingga 
menyebabkan banyak ulat yang kelihatan seperti pakaian pada badan 
Ayub. Menjijikkan, bukan?

Penderitaan Ayub sangat hebat! Adakah kamu fikir Ayub akan 
mengutuk Tuhan seperti yang Iblis harapkan?

Masalah yang Sangat Tragis
(Ayat Fokus: Ester 10:3; Ayub 1:20,22)

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

Hari Ke-4
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TIDAK! Dia menyembah Tuhan, memuji Nama TUHAN walaupun dia 
menderita.

Ayub banyak bertanya “Mengapa?” dan itu ok untuk kita bertanya 
juga apabila kita takut dan mempunyai kesedihan dan penderitaan 
yang berat. Jangan menuntut dari Tuhan. Berserulah kepada-Nya. 
Percayalah kepada-Nya kerana Dia tahu kesusahan kita dan Dia 
mengambil berat. Berpegang eratlah pada Yesus.

Fikirkan: Adakah kamu menghadapi masalah dan berasa takut? 
Bercakaplah dengan Tuhan Yesus dan orang dewasa yang kamu 
percayai untuk mendapatkan bantuan.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, bantu saya untuk tidak merungut atau 
mengeluh, tetapi bersyukur kepada-Mu dalam semua keadaan, 
supaya saya dapat beritahu orang lain betapa baiknya Engkau dan 
membantu mereka mengenali-Mu juga. Dalam nama Yesus, Amin.

Golongan remaja dan kanak-kanak masa kini menghabiskan lebih 
banyak masa berkawan melalui komputer dan telefon bimbit, jarang 
berhubung dengan orang lain secara fizikal. Ramai yang tidak tahu 
bagaimana untuk membina hubungan yang baik dengan orang 
lain. Berdoa agar ibu bapa, guru dan gereja, dan sebagainya, dapat 
membimbing dan membantu mereka mengatasi masalah ini.

Berdoa agar rakyat Malaysia tidak terpedaya dengan orang yang cuba 
memecahbelahkan kaum dan membuat kita membenci antara satu 
sama lain dengan menyebarkan berita palsu dan negatif.

Doa hari ini:

1 51 5
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11 Ogos 2022 (Khamis)Bacaan Alkitab: 
Ayub 8-17

Saya berasa sangat sedih dan kasihan dengan Ayub. Dia begitu kaya 
tetapi tiba-tiba menjadi muflis - tiada wang. Kemudian dia sangat 
menderita akibat kudis yang menyakitkan di seluruh badannya. 
Perkara yang paling teruk, semua anaknya telah mati. Kehidupan Ayub 
semuanya musnah seperti bait di Yerusalem - dalam runtuhan.

Tiga kawan Ayub dengan nama lucu: Elifas, Bildad dan Zofar datang 
untuk menghiburnya. Pada mulanya, kerana mereka melihat kesedihan 
dan kesakitan Ayub, mereka berdiam diri selama seminggu. Bolehkah 
kamu berbuat demikian?

Kemudian terjadilah satu letupan kata-kata. BOOM! HISS! MENDENTUM!

Tiada siapa yang boleh berdiam diri ketika itu. Rakan-rakannya 
menuduh Ayub berdosa! Ayub adalah seorang yang tidak bercela tetapi 
kawan-kawannya berkata dia pasti mempunyai dosa tersembunyi 
yang diketahui Tuhan menyebabkan masalah yang dahsyat ini terjadi.

Ayub berkata, “Kamu adalah penghibur yang menyedihkan!” (Ayub 
16:2) Saya tidak melakukan kesalahan dan Tuhan tahu!” Kemudian 
Ayub bertanya kepada Tuhan, “Mengapa Engkau menyembunyikan 
wajah-Mu dan menganggap aku musuh-Mu” (Ayub 123:23, 24)?

Sambil menangis terisak-isak, Ayub berharap “ucapan panjang 
lebar” rakan-rakannya akan berhenti. Orang lain mengejeknya malah 
memukul pipinya! Ayub tertanya-tanya samada masih ada harapan.

Dalam masa yang sukar, kita mungkin berfikiran sama tetapi apabila 

Pegang Tangan-Nya
(Ayat Fokus: Ayub 13:15, 23, 24)

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

Hari Ke-5
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kita membaca lebih lanjut tentang Ayub, kita belajar bahawa kita boleh 
berharap kepada Tuhan. Percayalah kepada-Nya dan bina semula 
kehidupan dengan iman yang lebih besar kepada Yesus kerana Dia 
berjalan bersama kita dalam kesusahan kita. Peganglah tangan-Nya.

Renungan: Kadang-kadang, cukuplah duduk diam di sebelah orang 
yang bersedih. Berhati-hati jika kamu berbicara.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, tolong bantu saya untuk tidak marah atau 
kecewa apabila saya dianiaya oleh orang lain. Sebaliknya, bantulah 
saya berpaling kepada-Mu agar saya dapat mengatasi kemarahan 
dan kekecewaan saya. Dalam nama Yesus, Amin.

Remaja lelaki dan perempuan suka berkawan melalui platform dalam 
talian dan jatuh cinta tanpa mengenali satu sama lain secara peribadi. 
Berdoa agar mereka berhati-hati dan tidak ditipu oleh orang yang 
berniat jahat.

Berdoa agar anak-anak muda mempunyai impian dan harapan untuk 
sebuah negara yang aman dan harmoni akan bekerja keras untuk 
menjadikan Malaysia tempat yang lebih baik untuk didiami.

1 71 7
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H A R I

6 - 10

Tuhan Penebus Kita

1 8

T U H A N  P E N E B U S  K I T A
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12 Ogos 2022 (Jumaat)Bacaan Alkitab: 
Ayub 18-27

Ayub terus sengsara seperti yang kadangkala kita rasakan. 
Kesengsaraan kita mungkin berterusan, dan walaupun kita mahu 
KELUAR, nampaknya Tuhan seperti tidak peduli. Namun, kita mesti 
percaya bahawa Tuhan mengambil berat.

Ayub memberitahu tiga sahabat penghiburnya bahawa walaupun 
mereka menyeksanya dengan semua tuduhan mereka; saudara-
saudaranya, saudara-maranya, tetamu, hamba-hambanya dan 
juga budak-budak kecil yang meluat, membenci dan mengejeknya; 
isterinya yang memberitahunya bahawa dia mempunyai nafas 
berbau dan semua hartanya telah dicuri, bahawa dia MENGETAHUI 
Tuhan, “Penebusnya hidup” dan dia “akan melihat” Tuhan. “Hatinya 
rindu” kepada Tuhan. Dalam hal ini, kita juga boleh mencari harapan 
untuk diri kita sendiri.

Berikut adalah kata-kata lain yang terkenal yang diucapkan oleh 
Ayub selepas kerugiannya, “TUHAN yang memberi dan TUHAN yang 
mengambil, terpujilah nama TUHAN” (Ayub 1:21).

Ayub memarahi sahabatnya yang terus mengatakan bahawa Tuhan 
menghukumnya kerana dia telah berbuat dosa. Dia berkata, “lihatlah 
ciptaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Lihatlah hikmat Allah, nafas 
yang menghidupkan, dan kebesaran-Nya. Saya takut akan kuasa dan 
hadirat Tuhan yang maha kuasa. Tuhanlah Hakim saya; tidak mungkin 
saya sengaja berbuat dosa. Berhentilah fikir bahawa saya jahat. Tidak 
mengapa untuk mempersoalkan mengapa Tuhan telah meninggalkan 
saya dalam kesusahan ini.” Ayub masih berkata dia tidak melakukan 
kesalahan, dan bahawa dia seorang yang jujur dan tidak bersalah.

Kepahitan Jiwa
(Ayat Fokus: Ayub 19:25-26; 27:5-6)
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Adakah kamu merasakan bahawa Ayub percaya bahawa Tuhan akan 
menebuskan keadaannya menurut masa dan cara-Nya yang baik, 
walaupun kesusahan yang “dirasakan” begitu pahit dalam jiwanya? 
Marilah kita memuji Nama TUHAN walaupun keadaan tidak berjalan 
lancar, seperti Ayub.

Renungnan: Adakah saya setia dan memuji Yesus, Tuhan Penebus 
saya dan kebesaran-Nya walaupun saya menghadapi masalah yang 
dahsyat?  

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, berikan saya roh yang penyayang dengan 
kelembutan dan pengawalan diri, dan bantu saya menghilangkan 
setiap rasa kepahitan. Biarlah hati saya bergembira di dalam Engkau. 
Dalam nama Yesus, Amin.

Banyak platform maya telah dicipta untuk remaja lelaki dan perempuan 
untuk merealisasikan impian dan imaginasi mereka. Berdoa agar 
mereka tidak disalahgunakan oleh orang jahat, dan remaja lelaki dan 
perempuan akan mengetahui perbezaan antara dunia nyata dan 
maya.

Berdoa agar Perdana Menteri Malaysia memberi nasihat yang baik 
kepada Agong kita dan memimpin negara dengan baik.

2 0
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13 August 2022 (Sat)Bacaan Alkitab: 
Ayub 28-37

Semasa Ayub dan tiga rakannya sedang berbicara, adakah kamu tahu 
bahawa rakan yang keempat turut mendengar juga? Dia adalah Elihu, 
dan kerana dia lebih muda daripada mereka semua, dia membiarkan 
mereka semua bercakap terlebih dahulu dan hanya mendiamkan diri 
kerana menghormati mereka. Sehingga akhirnya mereka berhenti 
berbicara. Elihu marah! 

Dia marah kerana ketiga-tiga lelaki itu tidak dapat menyangkal Ayub 
kerana dia merasakan Ayub menjadikan dirinya lebih baik daripada 
Tuhan. Lagipun, boleh difahami jika kita mempersoalkan mengapa 
orang baik menderita tetapi salah jika menuduh Tuhan melakukan 
ketidakadilan. Elihu memberitahu dia, “Tuhan lebih besar daripada 
manusia” dan bahawa kita mempunyai pengetahuan yang terhad 
tentang Tuhan.

Elihu kemudiannya memberikan pelajaran sains tentang kitaran air. 
Bolehkah sesiapa di antara mereka melakukannya? Bolehkah mereka 
buatnya terus berputar? Elihu berkata, “Berhentilah dan perhatikanlah 
keajaiban-keajaiban Tuhan!” (Ayub 37:14).

Kita mungkin tidak pernah tahu atau faham mengapa kita mengalami 
masalah yang berat tetapi ketahuilah ini, Tuhan Maha Besar dan Adil, 
dan Anak-Nya Yesus adalah Penebus kita. Seperti Ayub, kita mesti 
sedar betapa BESARNYA Tuhan; sebagai contoh, semua air di lautan, 
sungai-sungai dan tasik-tasik di dunia boleh muat di dalam tapak 
tangan Tuhan! Uji dan bandingkan; berapa banyak air yang boleh kamu 
takung di tapak tangan anda? Jadi, tidak sukar bagi Tuhan membantu 

Allah Lebih Besar daripada Manusia
(Ayat Fokus: Ayub 33:12; 36:26)
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kita dari segala kehilangan atau kerosakan dalam hidup kita. Kesakitan 
dan kesusahan kita memberi kita peluang untuk lebih mengenali Dia. 
Apabila kita mempercayai Dia walau apa pun yang terjadi, kita belajar 
betapa Tuhan kita itu setia dan penuh kasih.

Selepas Elihu selesai berbicara, teka Siapa yang berbicara seterusnya?

Renungan: Luangkan lebih banyak masa belajar tentang Yesus 
daripada empat kitab Injil, kamu akan mengetahui betapa BESARNYA 
Tuhan. Apabila masalah datang, percayalah kepada-Nya.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, tolong ingatkan saya tentang kebesaran-
Mu supaya saya tahu bahawa, di dalam-Mu, tiada yang mustahil. 
Tunjukkan kepada saya bahawa Engkau kuat dan berkuasa dalam 
setiap situasi hidup saya. Dalam nama Yesus, Amin.

Setiap tahun, beberapa remaja perempuan, kebanyakannya daripada 
keluarga miskin, hamil sebelum berkahwin, menjadikan hidup mereka 
lebih sukar kerana mereka tidak bersedia untuk tanggungjawab yang 
begitu berat pada usia yang begitu muda. Berdoa agar remaja lelaki 
dan perempuan menghabiskan masa dan tenaga mereka untuk aktiviti 
sihat seperti membaca dan bersukan dan tidak membuat masalah 
seperti ini.

Ramai orang mengeluarkan wang mereka daripada KWSP untuk 
membeli makanan dan membayar sewa, dan keperluan lain dan kini 
mempunyai wang yang sangat sedikit apabila mereka sudah berhenti 
bekerja. Berdoa agar kerajaan dapat menangani keadaan ini dan 
semoga Tuhan membantu mereka pada masa mereka memerlukan.

2 2
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14 Ogos 2022 (Ahad)Bacaan Alkitab: 
Ayub 38-42; Mazmur 1-5

TUHAN Allah berfirman kepada Ayub, katanya, “Engkau menanyakan 
banyak soalan kepada-Ku, sekarang giliran-Ku untuk bertanya 
kepadamu. Jawab Aku jika engkau begitu bijak dan fikir Aku tidak adil.”

Ingat, kita pernah menyatakan betapa BESARNYA Tuhan? Ini kerana 
Dia adalah Pencipta alam semesta, dan Dia memastikan semuanya 
berdetik. Inilah sebabnya mengapa TUHAN boleh menanyakan soalan 
kepada Ayub kerana hanya Dia tahu jawapannya, seperti: “Tahukah 
engkau masa beruang melahirkan;” “Siapakah yang membiarkan 
keledai liar itu bebas;” “Adakah engkau membuat kuda melompat 
seperti belalang” dan “seekor burung unta berlari lebih laju daripada 
kuda?” “Bolehkah engkau menakluk sungai, memerangkapnya dan 
menusuk hidungnya?” 

Nah! Itu membuat Ayub dengan rendah hati mengaku, “Aku tidak layak 
untuk menjawab…aku tahu Engkau boleh melakukan segala sesuatu!” 
Itu adalah jawapan yang betul. TUHAN adalah Pencipta yang maha 
kuasa yang mengetahui segala sesuatu. Dialah yang memberikan 
Yesus Penebus kita untuk menyelamatkan kita daripada dosa-dosa 
kita. Dia boleh menebus hidup kita pada masa dan cara-Nya yang 
baik seperti yang Dia lakukan untuk Ayub.

Ayub sedar bahawa dia harus percaya dan bertumbuh di dalam Tuhan 
seperti pokok yang ditanam di tepi air di mana ia menjadi kuat, kukuh 
dan berbuah. Kita perlu berakar dalam Tuhan melalui Yesus, Dia adalah 

Bertumbuh dalam
Yesus Penebus Kita

(Ayat Fokus: Ayub 40:3; 42:2; Mazmur 1:3)
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Air Kehidupan. Oleh itu, apabila masalah seperti ribut yang ganas dan 
dahsyat ingin menghancur dan menerbangkan kita, kita boleh memilih 
untuk berkata dengan rendah hati, “Aku akan mempercayai Yesus, dan 
kekal teguh dalam imanku kepada-Nya kerana “dari TUHANlah datang 
pertolongan.” (Mazmur 3:8 TB).

Renungan: Adakah saya akan setia untuk meletakkan kepercayaan 
saya kepada Yesus dan menjadi kuat di dalam-Nya walaupun 
menghadapi keadaan yang tidak baik dalam hidup saya?

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, apabila saya melihat ke langit, 
matahari, air, tanah dan semua jenis tumbuhan dan haiwan, saya 
memuji-Mu kerana Engkau telah melakukan perkara-perkara yang 
menakjubkan dan terus melakukannya di luar imaginasi saya. Saya 
ingin memberitahu Engkau impian, masalah, dan ketakutan saya, dan 
meminta pertolongan-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus, Amin.

Semakin ramai bayi dibuang dan ramai yang ditemui mati. Berdoa 
agar para remaja perempuan takut kepada Tuhan dan mengetahui 
bahawa nyawa adalah anugerah daripada Tuhan dan tidak boleh 
dibuang begitu sahaja, dan akan meminta bantuan daripada ibu bapa 
atau guru mereka, dengan menyerahkan bayi itu diambil sebagai anak 
angkat.

Berdoa agar sistem perparitan di negara ini dipertingkatkan agar banjir 
tidak berulang.

2 4
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15 Ogos 2022 (Isnin)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 6-15

Adakah kamu suka Mazmur? Saya suka. Mazmur boleh membantu 
kita belajar tentang sifat Tuhan dan cara berbicara dengan-Nya, 
yang mana memerlukan masa. Jangan katakan, “Baiklah, saya telah 
membaca Alkitab saya dan berkata ‘Hello’ kepada Tuhan hari ini; Saya 
sudah melakukannya. Fuh! Sekarang saya boleh bermain dengan 
permainan komputer saya.”

Semasa kamu membaca Mazmur, luangkan masa dan alami 
bersama-sama dengan Daud, Asaf, Musa, Heman dan yang lain yang 
merupakan pengarangnya. Mereka mengasihi, takut dan menghormati 
Bapa Syurgawi mereka. Mereka mempunyai hati untuk mengenali-Nya, 
meluangkan masa bersama-Nya dan tidak tergesa-gesa melakukan 
perkara lain.

Bolehkah kamu menyebut “maha hadir”? Ini bermakna “Tuhan hadir di 
mana-mana pada masa yang sama.” Kitab Mazmur mengajar kita ini. 
Artikal dalam Google memberitahu saya bahawa Mazmur dibahagikan 
kepada lima buku, setiap satu memberitahu kita di mana Tuhan berada. 
Dia berada di samping kita (Buku 1); hadapan kita (Buku 2); sekeliling 
kita (Buku 3); di atas kita (Buku 4) dan di antara kita (Buku 5). Ini sangat 
menyenangkan kerana apabila kita memerlukan Dia, Dia ada di sana. 
Kita boleh berkata, “TUHAN telah mendengar permohananku; TUHAN 
menerima doaku” (Mazmur 6:9 TB).

Satu lagi perkataan besar, ‘doksologi’ bermaksud “lagu pujian”. Apabila 
kamu membaca “pujian bagi Tuhan” diikuti dengan “Amin dan Amin”, 
kamu akan tahu bahawa itu adalah penghujung bagi salah satu buku.

Tuhan itu Maha Hadi
(Ayat Fokus: Mazmur 6:9)
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Ramai daripada penulis-penulis ini, terutamanya Daud, mempunyai 
kehidupan yang sukar tetapi mereka masih berdoa kepada Tuhan dan 
memuji Tuhan. Kita juga boleh, dalam Nama Yesus. Dia menerima kita 
dan doa kita.

Renungan: Fikirkan bagaimana Tuhan menyertai kamu. Kemudian 
mula berdoa dan nyanyikan doksologi, menyembah Tuhan. Doa 
dengan Mazmur atau buat satu lagu pujian kamu sendiri.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, ke mana pun saya pergi, terutamanya 
apabila saya bersendirian, saya akan ingat bahawa Engkau menyertai 
saya, dan bahawa Engkau akan melindungi saya daripada segala 
bahaya. Dalam nama Yesus, Amin.

Ramai remaja lelaki dan perempuan di sekolah menengah didapati 
terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Berdoa terhadap pengaruh 
rakan sebaya dan orang yang cuba mencari wang dengan menjual 
dadah kepada mereka.

Air yang digunakan di rumah kita kebanyakannya berasal dari sungai 
yang tercemar dan pencemaran semakin teruk. Doakan masalah ini 
dapat diselesaikan supaya kita dapat air bersih.

2 6
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16 Ogos 2022 (Selasa)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 16-25

Jika kita inginkan hati yang mengenal Tuhan, kita perlu tahu sesuatu 
tentang Tuhan dan hati-Nya. Setakat ini, kita telah belajar dari 
pembinaan semula Bait di mana orang Yahudi perlu bertaubat. Kenapa? 
Ini kerana Tuhan itu kudus. Daripada kisah Ayub, kita mengetahui 
bahawa Tuhan itu adil dan BESAR daripada kita dan daripada Mazmur, 
bahawa Dia maha hadir.

Bacalah Mazmur kerana ia mengagumkan dan tunjukkan kepada 
kita banyak tentang Tuhan. Hari ini, kita akan melihat Dia sebagai 
Penyelamat kita, Penebus. Penebus bermaksud “membeli kembali” dan 
“menyelamatkan daripada dosa-dosa kita”. Tuhan memiliki hati Adam 
dan Hawa dan mereka memiliki hati-Nya di Taman Eden. Malangnya, 
Adam dan Hawa membenarkan Iblis menipu mereka dan memberikan 
hati mereka kepadanya. Jika kamu tidak mempunyai Yesus sebagai 
Penebus-Penyelamat kamu maka adakah kamu tahu siapa yang 
memiliki hati kamu? Siapakah yang kamu mahu miliki hati kamu? 
Yesus atau Iblis? Inilah pilihan yang mesti kita buat.

Daud menulis, Tuhan adalah “tanduk keselamatanku;” Dia adalah “Batu 
karangku” dan “Penyelamatku”. “Tanduk” menunjukkan pertahanan 
dan kekuatan. “Batu” juga merupakan kekuatan dan kekukuhan. Ini 
bermakna kita boleh bergantung kepada Penebus-Penyelamat ini. 
Yesus adalah Tuhan, jadi apabila Daud berkata Tuhan adalah seperti 
itu, kita tahu Yesus adalah sama. Kita boleh bergantung kepada Dia 
untuk menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita apabila kita 
bertaubat dan meminta Dia menyelamatkan kita.

Hati Yang Mengenal Tuhan
(Ayat Fokus: Mazmur 18:46; 24:9)
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Yesus “menyegarkan jiwa kita” (Mazmur 23:3 TB). Inilah Raja Kemuliaan 
kita, TUHAN yang Maha Kuasa. Dia akan menjaga hati kamu dan kamu 
akan mengetahui sebahagian daripada hati-Nya.

“Biarkan Dia masuk”.

Renungan: Jika kamu masih belum meminta Yesus untuk menjadi 
Penyelamat-Penebus kamu, mengapa tidak berbuat demikian hari ini. 
Jika Dia sudah menjadi Penyelamatmu, pujilah Dia

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, saya berdoa agar tiada apa-apa 
dan tiada sesiapa pun akan mengambil kasih saya kepada-Mu. 
Saya berdoa agar Engkau menjamah saya lagi supaya saya lebih 
mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus, Amin.

Sesetengah remaja lelaki dan perempuan ponteng kelas atau lari dari 
sekolah untuk berseronok, dan sering berakhir dengan pergaduhan, 
mencuri dan berjudi, dan sebagainya. Berdoa agar ibu bapa dan 
guru-guru dapat membuat perancangan yang baik untuk membantu 
mereka kembali ke sekolah.

Rakyat di negara ini memerlukan lebih banyak kebebasan bersuara 
untuk menyuarakan kebenaran tetapi mereka dihalang daripada 
mengatakan apa yang perlu mereka katakan. Berdoa agar kerajaan 
kita mempunyai telinga untuk mendengar kebenaran.

2 8
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Tuhan Penyelamat Kita
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17 Ogos 2022 (Rabu)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 26-35

Berikut adalah satu lagi perkataan besar, ‘maha kuasa,’ yang 
bermaksud, “kuasa untuk melakukan apa sahaja dan ia sangat 
baik”. Ini adalah satu lagi aspek sifat Bapa Syurgawi kita. Kebesaran 
Tuhan membolehkan kita memandang tinggi kepada-Nya walaupun 
di tengah-tengah kesusahan yang dahsyat, kerana Dia sahaja 
yang dapat menyelamatkan! Kita boleh memanggil Tuhan sebagai 
“Penyelamat”. Pemazmur yang menulis Mazmur dengan yakin berkata 
demikian.

Daud budak gembala yang menjadi raja mempunyai begitu 
banyak masalah sehingga saya tidak tahu di mana untuk mula 
menyenaraikannya. Tetapi saya akan memberitahu kamu beberapa 
daripadanya. Beberapa orang memfitnahnya. Dia juga pernah menjadi 
seorang pelarian, tinggal di dalam gua dan kerana seseorang ingin 
membunuhnya. Walaupun melalui semua ini, dia mengarahkan hatinya 
kepada Tuhan dan mengetahui perkara-perkara yang menakjubkan 
tentang Dia.

Dia mendapati kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal, dan 
Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Yang paling penting, 
kerana Tuhan Maha Kuasa, Dia dapat menyelamatkannya dari semua 
kesusahannya yang dahsyat. Dia mengambarkan suara Tuhan penuh 
kekuasaan, kedaulatan, mematahkan dan menghancurkan pokok-
pokok yang kukuh, anak lembu melompat dan sebagainya. Jika kamu 
menjerit, adakah perkara seperti itu akan berlaku? Daud terus menulis 
lebih banyak lagi tentang Tuhan seperti, Tuhan adalah kubu, kekuatan, 
dan keselamatan saya.

Penyelamat yang Maha Kuasa
(Ayat Fokus: Mazmur 28:3-11; 31:21-23)
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Daud meminta Tuhan mengajar dia kehendak-Nya dan berkata dia 
akan “mencari wajah Tuhan”. Kita juga boleh meletakkan kepercayaan 
kita kepada Tuhan dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Kamu 
akan menemui keajaiban hati Tuhan yang penuh kasih, jadi kuatkanlah 
hati dan letakkan harapan kamu kepada-Nya. Dia juga Penyelamat 
kita yang Maha Kuasa. Percayalah dan pujilah TUHAN!

Renungan: Arahkan hati kamu kepada Tuhan dan temui kasih-Nya 
yang tidak berkesudahan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan pujilah Dia 
dalam nama Yesus. Lakukannya dengan menggunakan beberapa alat 
muzik.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, tolong ingatkan saya tentang perkara-
perkara besar dan indah yang telah Engkau lakukan dalam hidup saya, 
malah perkara-perkara yang mungkin tidak pernah saya fikirkan atau 
lupakan. Saya bersyukur dan memuji-Mu. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa agar kerajaan Malaysia menjalankan lebih banyak aktiviti sihat 
untuk para belia supaya bertumbuh dengan minda dan nilai yang 
betul dan positif.

Ramai orang menghubungi talian bantuan kerajaan untuk 
mendapatkan kaunseling kerana mereka tertekan atau cemas. Berdoa 
agar orang-orang ini mendapat kaunseling yang diperlukan dan 
Tuhan akan menyembuhkan luka dan ketakutan mereka.

Doa hari ini:
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18 Ogos 2022 (Khamis)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 36-45

Tahu tak!? Hari ini kita telah selesai membaca Buku pertama Mazmur 
dan memulakan Buku ke-2. Adakah kamu melihat perkataan “Terpujilah 
TUHAN…” dan perkataan “Amin dan Amin”? Buku pertama menunjukkan 
kepada kita bahawa TUHAN ada di mana-mana dan menyertai 
kita. Mari kita lihat bagaimana Dia di hadapan kita, maksudnya Dia 
mendahului kita (Buku 2). Kita juga diperkenalkan kepada pencipta 
lagu, Bani Korah.

Bani Korah kelihatan sering tertekan. Mereka bertanya kepada jiwa 
mereka, “Mengapa begitu bersedih… gelisah?” Mereka memang 
mengalami trauma besar dalam hidup mereka dan kita akan 
melihat sejarah mereka pada hari lain. Sebenarnya, mereka tidak 
membahayakan diri mereka sendiri. Sebaliknya, adakah kamu tahu 
apa yang mereka lakukan? Mereka mendorong diri mereka sendiri 
dan orang lain, untuk “meletakkan harapan kamu kepada Tuhan”. 
Kemudian mereka memilih untuk mengisytiharkan, “Aku akan tetap 
memuji Dia, Penyelamatku dan Tuhanku.”

Itu adalah sikap yang sangat positif untuk kita beri perhatian juga 
apabila kita rasa sedih. Ingatlah Penyelamat dan Penebus kita yang 
maha kuasa, perkasa dan juga Penyelamat kita. Daud berkata, “Tuhan 
menyelamatkan,” jadi berserulah kepada-Nya dan tunggu dengan 
sabar jawapan-Nya untuk masalah kita. Ia mungkin kelihatan seperti 
kita terperangkap dalam lumpur, tetapi Penyelamat kita Yesus boleh 
mengangkat kita dan meletakkan kita di atas batu. Daud dan bani 
Korah memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan setiap kali 
mereka berasa sedih, meletakkan harapan mereka kepada-Nya.

Rasa Tertekan
(Ayat Fokus: Mazmur 42:5, 11; 44:7,8)
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Dia memberi mereka kemenangan. Mungkin itu bukan saat yang ajaib 
tetapi hari demi hari, Dia memberikan pertolongan dan penjagaan-
Nya kerana kasih-Nya yang tidak berkesudahan kepada mereka. Kita 
mempunyai Penyelamat yang sama. Bermegahlah tentang Tuhan dan 
pujilah nama-Nya untuk selama-lamanya seperti Ayub, Daud, dan 
Bani Korah lakukan sejak dahulu lagi.

Renungan: Apabila saya rasa tertekan, adakah saya akan berseru 
kepada Tuhan dan menaruh harapan kepada-Nya? Adakah saya akan 
menyanyikan pujian kepada-Nya? Cubalah untuk lakukannya.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, saya berdoa agar sukacita Tuhan akan 
menjadi kekuatan saya, dan agar saya dipenuhi oleh sukacita-Mu 
setiap hari dan membantu orang lain untuk mendapatkan sukacita 
dan harapan seperti ini di dalam-Mu juga. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa untuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang sedang 
membesar yang mengalami perubahan psikologi dan fizikal, 
agar mereka tahu cara membimbing anak-anak mereka dengan 
kebijaksanaan daripada Tuhan semasa mereka membesar dan 
bertumbuh.

Berdoa agar warga asing yang terperangkap di negara kita tanpa 
pekerjaan dapat pulang dengan selamat ke negara mereka atau pergi 
ke tempat di mana mereka boleh menetap.

Doa hari ini:

3 33 3
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19 Ogos 2022 (Jumaat)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 46-55

Kadang-kadang orang boleh jadi tamak untuk sesuatu: untuk wang, 
kemasyhuran atau makanan, atau seperti bapa Bani Korah, bernama 
Korah, yang tamak kuasa. Dia ingin tahu mengapa Harun dan Musa 
memerintah mereka semua, dan mengapa dia tidak sepatutnya 
menjadi Imam Besar dan bukannya Harun! Korah mencetuskan 
pemberontakan bersama dengan Datan, Abiram dan 250 orang yang 
bersekongkol.

Tuhan datang untuk menyelamatkan dan berkata kepada Musa, “Aku 
akan menunjukkan siapa ketua dan membuat satu ujian.” Keputusan 
ujian menunjukkan bahawa Tuhan adalah Ketua dan Dia telah 
meletakkan Harun sebagai Imam Besar. Tuhan kemudian menghukum 
semua pemberontak. Ia adalah masa yang sangat menakutkan. Bumi 
menelan Korah, Datan dan Abiram, sementara api turun dari syurga 
dan menghanguskan 250 orang yang lain. Orang Israel yang lain 
melarikan diri dalam ketakutan (Bilangan 16:1-40; 26:11).

Bani Korah terselamat. Kemungkinan inilah sebabnya mereka 
mengalami tekanan mental dan rasa tertekan. Mereka mungkin 
melihat apa yang berlaku kepada bapa mereka. Mereka belajar dari 
satu pelajaran yang BESAR - bahawa Tuhan itu maha berkuasa dan 
mereka boleh meletakkan harapan mereka kepada-Nya. Mereka 
berkata, “Tuhan adalah tempat Perlindungan dan kekuatan…dan 
mereka tidak akan takut walaupun bumi” terbuka.

Asaf, seorang lagi penulis Mazmur, menulis bahawa kita boleh berseru 
kepada Tuhan dalam masa kesusahan dan Tuhan yang maha kuasa 

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

Percayalah kepada TUHAN
(Ayat Fokus: Mazmur 46:1-2; 55:22)
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akan membebaskan, dan menyelamatkan apabila orang memuliakan 
Dia. Daud bersependapat, “Serahkanlah segala bebanmu kepada 
TUHAN,” katanya. Yang pasti, dalam Tuhan, kita boleh meletakkan 
kepercayaan kita dan tidak takut.

Renungan: Apakah yang kamu takutkan? Berbicaralah dengan Tuhan 
yang Maha Kuasa mengenainya; kamu boleh mempercayai Dia.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, saya berdoa agar Engkau menjadikan 
saya bijak dan tidak jatuh ke dalam perangkap orang jahat yang ingin 
menipu atau membahayakan saya. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa agar kanak-kanak dan remaja mendapat pendidikan seks 
yang baik sesuai dengan umur dan perkembangan mereka sama 
ada melalui sesi keibubapaan atau sukatan pelajaran sekolah supaya 
mereka mendapat pemahaman dan perlindungan yang lebih baik.

Berdoa agar perniagaan mempunyai persaingan yang adil, dan mereka 
akan menghasilkan produk yang baik untuk pelanggan mereka, dan 
orang ramai akan bekerja keras dengan pengetahuan dan kemahiran 
yang mereka miliki.

Doa hari ini:

3 53 5
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20 Ogos 2022 (Sabtu)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 56-65

Adakah kamu sudah mula menyenaraikan ‘perkataan-perkataan 
besar’ alkitabiah ke dalam kamus? Jika ya, berikut adalah satu 
perkataan lagi untuk ditambahkan dalam koleksi kamu: ‘pemazmur’. 
Kamu pernah membaca perkataan ini pada Hari ke-11. Ia bermaksud 
‘orang yang menulis mazmur’. ‘Mazmur’ sudah tentu, adalah ‘lagu’. 
Kitab Mazmur dalam Alkitab boleh dinyanyikan sebagai satu lagu atau 
didoakan sebagai satu doa.

Selalunya, para pemazmur akan menulis ‘lagu baru’ selepas masa 
kesusahan yang besar di mana mereka telah mempelajari sesuatu 
yang baru tentang Tuhan. Atau, mungkin mereka hanya ingin memuji 
dan berterima kasih kepada-Nya kerana menolong mereka ketika 
dalam kesusahan. Sebagai contoh, Daud menulis bahawa Tuhan 
melindunginya “di bawah naungan sayap-Nya”. Dari tempat di mana 
seseorang cuba membunuhnya, dia boleh menyanyi walaupun dalam 
keadaan yang menakutkan.

Ini mengingatkan saya kepada kisah di mana berlaku satu kebakaran 
reban dan seekor ibu ayam memanggil anak-anaknya. Mereka semua 
berlari dan bersembunyi dengan selamat di bawah sayapnya. Ibu ayam 
melindungi anak-anaknya supaya apabila api telah dipadamkan, 
anak-anak ayam itu selamat tanpa kecederaan.

Inilah yang Tuhan telah lakukan untuk Daud. Ini juga yang Yesus lakukan 
untuk kita. Dia sahaja yang dapat menyelamatkan kita daripada 
hukuman yang patut kita terima kerana berbuat dosa. Apabila kita 
menerima Yesus sebagai Penyelamat kita, Dia menyelamatkan kita 

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

Di Bawah Naungan Sayap-Nya
(Ayat Fokus: Mazmur 57:1; 63:7)
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dari api Neraka, memberikan kita kehidupan kekal dan janji untuk 
bersama dengan Dia selama-lamanya suatu hari nanti. Nyanyikan 
pujian kepada Dia yang dapat menolong kita “terselamat dari kematian 
[kekal]”.

Renungan: Adakah kamu selamat di bawah naungan sayap Tuhan 
selepas menerima Yesus sebagai Penyelamat kamu?

Yesus, saya ingin berada di bawah naungan sayap-Mu. Saya mengakui 
saya seorang berdosa dan memerlukan keselamatan melalui darah-
Mu yang menyucikan saya daripada semua dosa saya. Saya bertaubat 
dan meninggalkan dosa-dosa saya untuk percaya kepada-Mu 
sebagai Penyelamat saya. Ampuni saya. Sucikan Saya. Terima kasih 
Yesus. Dalam Nama-Mu saya berdoa. Amin.

Berdoa untuk para pemimpin pemuda-pemudi di gereja agar mereka 
mengikut Yesus dengan setia supaya ketulusan iman dan ketaatan 
mereka akan menarik ramai remaja lain mengenali dan mengikut 
Yesus Kristus.

Berdoa agar kerajaan kita mempunyai pengetahuan, pengalaman, 
kemahiran dan pandangan jauh yang baik untuk menguruskan wang 
dan perbelanjaan negara kita.

Doa hari ini:

3 73 7
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21 Ogos 2022 (Ahad)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 66-75

Kita telah membaca tentang Ayub, Daud dan mereka yang mengalami 
masa-masa sukar. Saya berpendapat bahawa sepanjang dua tahun 
yang lalu atau lebih, kita semua juga pernah melalui masa yang sukar, 
dengan COVID-19 dan varian seperti Delta dan Omicron.

Ramai orang takut virus ini dan berharap mereka tidak dijangkiti, atau 
jika mereka dijangkiti, mereka takut ia akan menjadi lebih teruk dan 
mereka akhirnya dimasukkan di hospital. Walaupun mereka tidak sakit, 
terdapat banyak SOP yang menyusahkan dengan memakai pelitup 
muka, mencuci tangan, mengambil suhu badan dan penjarakan 
sosial. Juga sedih sebab tidak dapat berjumpa rakan-rakan kita di 
sekolah atau gereja. Sudah tentu, mematuhi SOP adalah langkah bijak 
dan penting.

Semasa pembacaan Alkitab hari ini, adakah kamu perasan bahawa 
kita beralih ke dalam Buku ke-3 Mazmur di mana kita diingatkan 
bahawa Tuhan ada di sekeliling kita? Ini bermakna walaupun kita tidak 
dapat bersama orang lain, Tuhan masih boleh bersama dengan kita 
walaupun dikelilingi dengan jangkitan koronavirus.

Oleh itu, marilah kita menaruh harapan dan kepercayaan kita kepada 
TUHAN, Allah Penyelamat kita. Takutlah hanya kepada Dia kerana 
Dialah Batu Perlindungan kita. Daging dan hati kita mungkin lemah 
tetapi Tuhan adalah kekuatan kita. Percayalah kepada Dia selamanya, 
mulakan hari ini ketika kamu masih muda. Terus percaya kepada-Nya 
sehingga kamu tua dan beruban.

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

Pilih untuk Nyanyikan Pujian
(Ayat Fokus: Mazmur 71:5; 73:26; 67:7)
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Pemazmur Asaf memilih untuk menyanyi, “Aku akan memuji” 
kesetiaan Tuhan walaupun kadangkala dia mempunyai keraguan. Dia 
menggunakan mulutnya untuk bersorak-sorai dengan sukacita dan 
kecapi untuk muzik. Marilah kita memilih untuk menyanyikan mazmur 
pujian kepada Tuhan, dengan memetik gitar atau dengan bermain 
keyboard untuk melodi tambahan, kepada Dia yang menyelamatkan.

Fikirkan: Apakah yang kamu takuti? Beritahulah Tuhan tentang hal itu 
dan belajar takut hanya kepada-Nya. Nyanyikan mazmur pujian untuk 
membantu diri kamu mengatasi ketakutan ini.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, tolong penuhi saya dengan kasih-Mu 
supaya saya tidak takut akan apa-apa pun, kerana kasih-Mu yang 
sempurna membuang semua ketakutan dalam diri saya. Dalam nama 
Yesus, Amin.

Berdoa agar pemimpin pemuda-pemudi dan anggota mereka 
mempunyai hubungan yang baik antara satu sama lain, dan belajar 
daripada satu sama lain serta bergaul sebagai kawan sejati dan bukan 
hanya berkumpul untuk aktiviti.

Berdoa agar negara kita dapat menghasilkan produk yang berkualiti 
dengan harga yang berpatutan supaya kita dapat bersaing dengan 
negara jiran seperti Myanmar, Kemboja dan Laos dalam penjualan ke 
banyak negara di seluruh dunia.

Doa hari ini:

3 93 9
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22 Ogos 2022 (Isnin)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 76-85

Okey semua, keluarkan Kamus PERKATAAN BESAR kamu dan tambahkan 
perkataan ‘pemurni’. Pemurni ialah orang, peranti atau bahan yang 
membantu membuang kekotoran yang tidak diingini supaya kita 
hanya mempunyai bahan yang baik di akhir prosesnya.

Apabila kita membaca Alkitab, kita mendapati bahawa Tuhan 
adalah Pemurni kita melalui Roh Kudus. Dia boleh membantu para 
pengikut Yesus Kristus untuk menyucikan hati, fikiran dan roh mereka, 
membolehkan mereka menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan adalah 
suci dan kudus dan mahu para pengikut-Nya juga suci dan kudus.

Apabila kita mengisi fikiran kita dengan cerita-cerita seram dan 
permainan pembunuhan dan keganasan di komputer, itulah yang 
akan kita fikirkan, yang akan menjejaskan hati dan roh kita secara 
negatif. Itu pastinya, bukan pemurnian sebenar.

Namun, apabila kita berserah kepada Tuhan, setia untuk membaca 
Firman Tuhan, mengisi fikiran dan hati kita dengan Firman-Nya yang 
hidup dan mematuhinya, kita membenarkan hubungan rohani kita 
dengan Tuhan menjadi lebih kuat. Memang mengambil masa untuk 
menghentikan tabiat buruk dan membentuk tabiat baru, tetapi marilah 
kita membenarkan Tuhan Pemurni kita untuk melakukan kerja-Nya.

Sebagai contoh, jika kita ada masalah dengan kemarahan tetapi 
membaca, “Apabila kamu marah, janganlah sampai melakukan dosa” 
(Efesus 4:26), kemudian fikirkan masa Yesus memarahi para penjaja 
menggunakan kawasan Rumah Doa sebagai pasar, dan bagaimana 
Dia mengusir mereka; kamu akan melihat kemarahan Yesus adalah 

Pemurni Roh Kudus
(Ayat Fokus: Mazmur 78:6-7; 84:1-2)
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berbeza. Dia marah dengan tindakan yang tidak kudus. Bandingkan ini 
dengan jenis kemarahan kamu.

Renungan: Tanya diri kamu, “Apakah sebab saya marah?” Jawapan 
kamu akan membantu kamu menyedari di mana kamu memerlukan 
pemurnian untuk menjadi lebih seperti Kristus.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, saya berdoa agar Engkau membantu 
saya melihat di mana kelemahan saya supaya, semasa saya berseru 
kepada-Mu, saya akan menjadi kuat. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa agar para remaja di gereja membina kehidupan yang kuat 
dalam Kristus supaya mereka tidak terganggu oleh komitmen dan 
kesibukan lain apabila mereka dewasa kelak, mula bekerja dan 
mempunyai keluarga sendiri.
 
Berdoa agar masalah di negara kita seperti kenaikan harga, kejatuhan 
nilai ringgit dan pelabur asing yang menghentikan pelaburan mereka di 
Malaysia dapat diselesaikan supaya rakyat Malaysia dapat menjalani 
kehidupan yang lebih baik.

4 2
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23 Ogos 2022 (Selasa)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 86-95

Kita bertemu dengan pemazmur lain dalam bacaan hari ini. Penulis-
penulis ini ialah Etan, Musa dan yang mengejutkan, Adam, dipercayai 
oleh sesetengah orang, menulis Mazmur 92. Kita juga melangkah dari 
Buku ke-3 ke Buku ke-4 Mazmur di mana kita mendapati Tuhan kita 
yang maha hadir berada di atas kita. Perlu diingat juga, bahawa Tuhan 
adalah Pemurni kita dan mahu kita menjadi kudus.

Adakah kamu tahu bahawa di dalam bilik mahkamah, selain peguam 
dan orang yang dituduh melakukan kesalahan, terdapat seorang 
hakim? Dia duduk tinggi di tempat yang dipanggil “kerusi hakim”. Dari 
tempat di atas ini, hakim mempunyai pandangan yang baik dan boleh 
melihat semua orang.

Tuhan kita di atas kita sebagai “Hakim semesta alam.” Dia melihat 
semua kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan, bahkan “dosa-
dosa rahsia” kita. Tuhan Hakim kita tidak bersikap kritikal, tetapi Dia 
berkata, “Aku mengasihi kamu seperti apa adanya tetapi Aku sangat 
mengasihimu untuk membiarkan kamu kekal seperti itu.” Dia mahu kita 
memakai kekudusan sehingga terungkap dalam apa yang kita fikirkan, 
lakukan dan katakan.

Oleh itu, daripada bercakap menggunakan bahasa kotor, berbohong, 
atau memiliki fikiran-fikiran yang salah, kita haruslah memikirkan 
perkara yang jujur, betul, terbaik dan banyak perkara-perkara baik 
seperti ini (Filipi 4:8). Dari fikiran kita, ini boleh masuk ke dalam hati 
kita, dan kemudian tindakan kita akan menggembirakan Hakim kita 
yang kudus dan benar, dan kita akan memperoleh kesucian hati yang 
bijaksana yang semakin terarah kepada-Nya.

Tuhan Hakim Syurgawi Kita
(Ayat Fokus: Mazmur 89:15; 90:8,12)
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Renungan: Fikirkan perkara-perkara yang kudus yang akan 
menggembirakan Hakim Syurgawi kita yang mengasihi kamu dan 
mahu kamu membuangkan perkara yang tidak kudus.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, saya berdoa agar saya tidak berdosa 
terhadap-Mu dengan berbohong, memburuk-burukkan orang lain, 
atau dengan melayan fikiran yang jahat atau kotor, dan sebagainya. 
Saya bertaubat dan memohon keampunan-Mu. Dalam nama Yesus, 
Amin.

Berdoa untuk ibu bapa Kristian, gereja dan pemimpin supaya peka 
terhadap keperluan dan masalah yang dihadapi oleh para remaja 
semasa mereka melalui peralihan kehidupan supaya mereka dapat 
membimbing dan menasihati para remaja dengan baik dan tidak 
kehilangan mereka kepada dunia.

Berdoa agar guru-guru sekolah kita belajar cara kreatif untuk mengajar 
mata pelajaran mereka supaya pelajar tidak bosan atau hilang minat 
untuk belajar sebaliknya akan berinteraksi dan sama-sama terlibat. 
Berdoa juga agar ibu bapa memastikan anak-anak mereka belajar 
dengan baik dan berusaha dalam pelajaran mereka.

4 4
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24 Ogos 2022 (Rabu)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 96-105

Memerlukan masa dan latihan untuk belajar bermain piano atau gitar 
atau untuk membina otot kita. Juga memerlukan masa untuk pengikut 
Yesus Kristus menjadi semakin serupa seperti Kristus. Seperti buah 
di atas pokok, buah Roh Kudus (kasih, kegembiraan, kesabaran dan 
sebagainya) memerlukan masa untuk dipupuk dalam fikiran, hati dan 
roh kita dan diubah menjadi tindakan yang memuliakan Tuhan.

Sudah tentu, kita sentiasa mempunyai dua pilihan: kita boleh berkeras 
mengatakan, “TIDAK!” atau dengan rendah hati menerima, “Ya, Tuhan, 
saya akan mencari kehendak-Mu. Apakah yang Engkau mahu saya 
pelajari?” 

Ingat kisah Yusuf dengan sepuluh saudaranya yang iri hati mahu 
menjual dia sebagai hamba. Dia akhirnya berada di Mesir, difitnah dan 
dilupakan dalam penjara untuk jangka masa yang lama. Yusuf boleh 
menjadi marah dan kepahitan, berteriak, ‘TIDAK ADIL!” dan memulakan 
hura-hara di penjara tetapi dia memilih untuk bersabar dan menjalani 
kehidupan dengan kejujuran. Kejujuran bermaksud melakukan apa 
yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Sebaliknya, dia takut 
kepada Tuhan dan meletakkan harapan kepada-Nya. Kemudian, 
apabila tiba masanya, Tuhan mengeluarkan Yusuf dari penjara, dan 
dia menjadi orang terpenting di Mesir. Apabila saudara-saudaranya 
datang untuk membeli makanan kerana kebuluran yang dahsyat, dia 
memberitahu mereka, kamu bermaksud untuk mencederakan saya, 
tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan.

Apabila keadaan yang sukar menimpa kita, bertanyalah kepada Tuhan 
Pemurni kita apakah “otot” dan “buah” yang Dia ingin pupuk dalam 

Kesabaran dan Kejujuran
(Ayat Fokus: Mazmur 101:2; 105:4, 16-17)
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diri kita. Kesabaran dan kejujuran adalah tempat yang baik untuk kita 
mulakan. Marilah kita berkelakuan baik dengan bantuan Roh Kudus.

Renungan: Ciri-ciri buah Roh Kudus yang manakah perlu bertumbuh 
dan matang dalam hidup kamu? Mula latihkannya hari ini.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, tolong bantu saya untuk bersabar, jujur, 
baik hati, dan penyayang, dan sentiasa menyenangkan Engkau dan 
memberi kemuliaan kepada-Mu. Dalam nama Yesus, Amin.

Para remaja lelaki dan perempuan melakukan jenayah atas pelbagai 
sebab. Berdoa agar mereka yang melakukan jenayah mendapat 
kaunseling yang sewajarnya dan punca masalah mereka diselesaikan 
untuk menghalang mereka daripada melakukan sebarang jenayah 
lagi.

Berdoa agar guru-guru sekolah kita berpeluang menjalani latihan, 
mempelajari perkara baharu dan bertukar idea dengan guru-guru 
sekolah dari negara lain supaya mereka dapat berkhidmat dengan 
lebih baik kepada sekolah dan pelajar mereka.

4 6
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25 Ogos 2022 (Khamis)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 106-115

Bukankah ianya sesuatu yang lucu jika kamu pergi ke sekolah dan 
guru berkata, “OK, buka buku sejarah kamu, kita akan menyanyikan 
sejarah!” Kamu mungkin fikir ia sangat pelik. Namun, adakah kamu 
tahu bahawa kebanyakan Mazmur berkaitan dengan sejarah orang 
Israel dan bertujuan untuk dinyanyikan?

Mazmur tidak hanya menceritakan bagaimana mereka keluar dari 
Mesir, mengembara di padang gurun sebagai hukuman kerana tidak 
mentaati Tuhan tetapi juga bagaimana Tuhan berada di antara 
mereka dan semua perbuatan-Nya yang hebat dan mengagumkan. 
Salah satu daripada perbuatan itu adalah ketika mereka sangat 
dahaga dan Dia mengeluarkan air dari batu!

Sering kali, orang Israel melakukan kesalahan dan Tuhan mendatangkan 
hukuman. Ketika mereka berseru meminta pertolongan-Nya, Tuhan 
mereka yang berbelas kasihan memberi kelegaan yang luarbiasa. 
Kemudian orang Israel memuji Tuhan kerana Dia memberi kemenangan 
bagi mereka dan hadirat-Nya ada di antara mereka. Sememangnya, 
ini sesuatu yang patut dipuji.

Kita boleh mencatatkan sejarah kita sendiri dalam diari, terutamanya 
tentang pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Selepas 
beberapa halaman, kita boleh mengimbas kembali dan melihat 
semua berkat dan kemenangan yang kita perolehi kerana hadirat-Nya 
bersama kita. Kemudian kita boleh menyanyikan lagu-lagu pujian dan 
kesyukuran kepada Tuhan dari terbit matahari hingga terbenamnya.

Dengan cara ini, kita boleh mempelajari lebih banyak tentang kasih 

Nyanyikan Lagu Pujian
(Ayat Fokus: Mazmur 107:8,9; 110:2)
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Tuhan Pemurni kita yang tidak pernah berkesudahan semasa kita 
melalui masalah yang dahsyat. Semoga kasih kita kepada-Nya 
bertumbuh dalam fikiran, hati dan roh kita semasa kita belajar untuk 
lebih mempercayai-Nya setiap hari.

Renungan: Sebutkan satu perkara yang Tuhan telah lakukan untuk 
kamu. Sekarang bermazmurlah kepada-Nya.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, saya berdoa agar saya sentiasa 
bersyukur kepada-Mu, kepada ibu bapa saya dan kepada mereka 
yang mengasihi saya. Saya bersyukur kepada-Mu atas perkara-
perkara baik yang telah Engkau lakukan dan berikan kepada saya 
melalui mereka. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa untuk anak-anak pendatang atau warga asing yang datang 
ke Malaysia dan tidak dapat menerima Kad Pengenalan dan oleh itu 
tidak dapat ke sekolah, mendapatkan rawatan hospital kerajaan, atau 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai pada masa hadapan. Berdoa 
agar mereka mendapat bantuan dan mendapat hak asasi yang sama 
seperti anak-anak tempatan.

Berdoa agar guru-guru sekolah kita bukan sahaja mengajar tetapi 
juga meluangkan masa untuk memberi galakan dan inspirasi kepada 
murid-murid mereka, dan agar murid-murid akan terbuka untuk 
menerima dan rajin.

4 8
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26 Ogos 2022 (Jumaat)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 116-125

Kelmarin kita memulakan Buku Mazmur ke-5 di mana kita belajar 
bahawa Tuhan ada di antara kita. Dia ada di antara orang Israel semasa 
mereka berjalan melalui padang gurun. Dia ada di antara kita kerana 
Yesus Emmanuel (Tuhan bersama kita). Seorang paderi bernama Tony 
Evans berkata, “Yesus adalah Tuhan yang mengambil swafoto” kerana 
Yesus adalah gambaran sempurna kewujudan Tuhan (Ibrani 1:3 AVB).

Dalam Yohanes 1:1 kita membaca “Pada permulaan sudah wujud 
Firman, dan Firman itu bersama Allah dan Firman itu ialah Allah.” 
“Firman” merujuk kepada Yesus. Dalam Mazmur 119:11, pemazmur 
berkata dia telah “menyembunyikan firman Tuhan di dalam hatinya” 
supaya dia tidak berdosa terhadap Tuhan. Kemudian mazmur yang 
sama, dalam ayat 105, dia berkata firman Tuhan adalah “lampu bagi 
kakinya dan cahaya bagi jalannya”.

Apabila kita mempunyai Firman Yesus dalam hidup kita dan 
membenarkan Dia memimpin, membimbing dan memurnikan kita 
supaya kita tidak akan berdosa. Menghafal Firman Tuhan dalam minda 
kamu. Renungkannya dan patuhinya; begitulah caranya masuk ke 
dalam hati kamu dan memastikan roh kamu sentiasa suci. Tuhan, Yesus 
dan Roh Kudus bekerja bersama untuk kebaikan kita. Bersukacitalah, 
bergembiralah dan pujilah Tuhan apabila kamu mencari Dia dengan 
segenap hatimu.

Jika kita suka berbuat jahat tetapi kemudian kita menghafal, “Hendaklah 
kamu berbuat baik antara satu sama lain” (Efesus 6:9-10), kita mungkin 
berfikir, “Jika lain kali kotak pensil rakan sekelas saya jatuh ke lantai, 
saya akan membantu dia mengambilnya dan bukan menendangnya.” 

Firman Tuhan Berkarya
(Ayat Fokus: Mazmur 119:9, 11, 105)
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Hah, itu adalah membiarkan Firman Tuhan memurnikan kita untuk 
menjadi semakin serupa seperti Kristus.

Renungan: Fikirkan cara-cara kita boleh melakukan sesuatu tindakan 
mengikut Firman Tuhan, untuk membantu kita berlatih menjadi serupa 
seperti Kristus.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, saya berdoa agar saya bersedia untuk 
berubah setiap kali saya mendengar Firman-Mu berbicara kepada 
saya untuk berbuat demikian. Dalam nama Yesus, Amin.

Cara kebanyakkan remaja membelanjakan wang adalah 
membimbangkan. Berdoa agar hati mereka tidak terus mengingini 
benda-benda terbaharu, seperti telefon bimbit, gajet IT dan permainan. 
Berdoa agar mereka lapar akan Tuhan dan mendapat kepuasan 
daripada-Nya.

Berdoa agar ahli politik kita tidak mencintai wang atau 
menyalahgunakan agama untuk kepentingan mereka sendiri supaya 
kita boleh berkembang di bawah sebuah negara yang benar-benar 
demokratik. Berdoa juga untuk integriti di kalangan ahli politik dan 
semoga Tuhan akan terus menguatkan mereka dan memberi mereka 
kebijaksanaan.

5 0
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H A R I

21 - 25

Tuhan Pembaharu Kita
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T U H A N  P E M B A H A R U  K I T A

27 Ogos 2022 (Sabtu)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 126-135

Masa untuk membersihkan kamus kamu sekali lagi. Tambahkan 
perkaataan ‘pembaharu’. Menurut Google, seorang ‘pembaharu’ 
ialah seseorang yang membuat perubahan kepada sesuatu 
untuk memperbaharuinya. Tuhan adalah Pembaharu kita. Dia 
memperbaharui fikiran, impian, tindakan dan destinasi kita melalui 
Firman Tuhan.

Dalam Mazmur 127, pemazmur Salomo berkata bahawa “Melainkan 
TUHAN mendirikan rumah,” jerih lelah para pekerja akan sia-sia. Maka, 
sangat penting untuk mengetahui Firman Tuhan dan itulah sebabnya 
kita mesti membenarkan Tuhan Pembaharu kita bekerja dalam diri kita. 
Apabila kita menjadi pengikut Yesus Kristus, Dia memberi kita hati yang 
baru untuk melakukan kehendak-Nya dan itu adalah pembaharuan 
BESAR untuk kita mulakan.

Orang-orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan di 
Babel telah diperbaharui. Mereka dahulu menyembah banyak tuhan 
yang berbeza dan tidak mendengar Dia yang telah memimpin dan 
menolong mereka di padang gurun dan tinggal di antara mereka. 
Sekarang, mereka hanya mahu menyembah Tuhan yang Esa ini. 
Mereka benar-benar telah belajar dari pengalaman mereka.

Banyak daripada Mazmur dipanggil, “Nyanyian Ziarah”, yang bermaksud 
“naik”. Sebahagian daripada Mazmur ini menceritakan semula sejarah 
orang Yahudi dan mengingatkan mereka di mana kesilapan mereka; 
tentang pengampunan Tuhan setelah mereka bertaubat; dan mengajar 
mereka bagaimana menyembah Dia. Mereka menyanyikan lagu-lagu 

Tuhan Pembaharu
(Ayat Fokus: Mazmur 127:1; 130:3,4)
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ini dalam perjalanan ke Yerusalem untuk perayaan-perayaan dan 
menaiki tangga ke Bait Suci untuk menyembah Tuhan.

Saya fikir ianya sesuatu yang sangat baik menyanyikan lagu-lagu 
pujian di dalam kereta ketika dalam perjalanan ke gereja dan semasa 
menaiki tangga gereja untuk menuju ke tempat duduk kita. Anak-
anak muda, nyanyikan lagu-lagu tentang kasih Bapa Syurgawi kita 
yang tidak berkesudahan, tentang keselamatan melalui Yesus Kristus, 
tentang pengampunan dosa kita dan kehidupan kekal melalui Dia. 
Nyanyikanlah lagu pujian!

Renungan: Biarlah Firman Tuhan memperbaharui kita. Mintalah dari 
Tuhan, Tuhan Pembaharu kita, pertolongan-Nya.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, saya berdoa agar saya apabila bangun 
dan mendapati diri saya lebih mengasihi-Mu setiap pagi. Bantulah 
saya untuk mendekatkan diri kepada-Mu dan bertumbuh dalam rupa-
Mu. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa agar lebih ramai orang akan berkongsi tentang Kristus di 
sekolah-sekolah dan Berita Baik juga akan diberitakan kepada 
golongan muda yang bekerja. Berdoa agar generasi muda mencari 
wajah Tuhan.

Berdoa agar kita akan terus bertumbuh dengan kuat dalam Firman 
Tuhan dan kita akan membenarkan Kristus menjadi Batu Penjuru (asas) 
dan kita sebagai batu-batu hidup supaya Roh Kudus akan tinggal dan 
bekerja di dalam kita dan pintu-pintu neraka dan kuasa kegelapan 
tidak akan mengalahkan kita.

Doa hari ini:

5 35 3
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28 Ogos 2022 (Ahad)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 136-145

Apakah cita-cita kamu apabila dewasa nanti? Doktor, peguam atau 
jurutera? Bagaimanakah dengan menjadi seorang guru? Ia bukan 
pekerjaan yang mudah tetapi negara ini memerlukan guru-guru 
Kristian. Bagaimanakah pula dengan menjadi seorang paderi di 
kampung yang sangat terpencil? Malaysia memerlukan orang-orang 
Kristian yang bersedia dan telah diperbaharui untuk menyerahkan diri 
mereka kepada pekerjaan Tuhan, terutamanya di kawasan terpencil. 
Adakah ia salah satu daripada cita-cita kamu?

Saya ada seorang kawan yang anak lelakinya bercita-cita untuk 
menjadi seorang paderi muda-mudi. Kehidupannya, yang tidak senang 
dan mudah, memberinya pengajaran yang baik yang membantunya 
memenuhi impian itu.

Dalam Mazmur 140:12-13, pemazmur Daud menulis, “Aku tahu 
TUHAN akan membela nasib orang yang menderita dan membela 
kepentingan orang miskin…” Kita sering berdoa memohon pertolongan 
untuk Orang Asli dan Orang Asal. Ramai daripada mereka adalah 
miskin dan menerima layanan yang tidak adil. Adakah kamu sanggup 
menjadi orang yang Tuhan pakai untuk menjadi alat yang membawa 
pertolongan kepada mereka? 

Jika ya, mintalah Tuhan untuk mengajar kamu dengan bantuan Kitab 
Suci dan melalui Roh Kudus, untuk menjalani kehidupan yang jujur 
walaupun kamu masih muda. Persiapkan diri dengan mempelajari 
Bahasa Malaysia (BM) dengan baik sekiranya belum fasih sebelum 
mempelajari bahasa dan adat resam mereka. Perbaiki prasangka 
kamu terhadap orang kampung. Ketahuilah bahawa Tuhan yang kaya 

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

Cita-Cita Kamu
(Ayat Fokus: Mazmur 140:12-13; 143:8 & 145:21)
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dengan kasih sayang akan memberikan kamu hati seperti hati-Nya. 
Dia menyayangi orang kampung sepertimana Dia menyayangi kamu. 
Mengetahui beberapa pertolongan cemas dan undang-undang 
negara boleh membantu kamu membantu mereka.

Renungan: Apakah “cita-cita” yang boleh saya gunakan untuk 
melayani Tuhan? Buatlah persiapan lebih awal.

Doa: Mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada kamu jalan yang 
patut kamu ambil untuk melayani Dia dengan melayani umat-Nya.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, tunjukkan kepada saya bagaimana saya 
boleh melayani-Mu dengan melayani orang-orang di sekeliling saya. 
Dalam nama Yesus, Amin.

Ramai kanak-kanak sama ada terlalu gemuk atau terlalu kurus, dengan 
sesetengahnya membazir makanan mereka manakala mereka yang 
lain mengalami kelaparan kerana kekurangan makanan. Kegemukan 
dan kekurangan zat makanan tidak baik untuk kanak-kanak. Berdoa 
agar kerajaan dan ibu bapa dapat mencari penyelesaian untuk 
masalah pemakanan yang dihadapi oleh anak-anak di Malaysia.

Berdoa agar paderi dan pemimpin kita memberi perhatian yang teliti 
kepada diri mereka sendiri dan kita di bawah jagaan mereka supaya 
kita tetap berjaga-jaga dan berwaspada untuk menolak si iblis.

Doa hari ini:

5 55 5
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29 Ogos 2022 (Isnin)Bacaan Alkitab: 
Mazmur 146-150; Amsal 1-5

Hari ini kita membaca beberapa bab terakhir dari Mazmur. Mazmur 
sangat baik untuk mengajar kita bagaimana untuk memuji dan 
menyembah TUHAN kerana Dia maha kuasa, maha hadir dan maha 
tahu (mengetahui segalanya); aspek sifat-Nya seperti kesetiaan, 
kebenaran, anugerah keselamatan-Nya yang menakjubkan, kebaikan, 
ciptaan-Nya yang agung dan banyak lagi.

Apabila kita melihat ciptaan Tuhan yang luarbiasa, kita dapat 
memahami dalam beberapa cara yang sederhana bahawa Dia lebih 
daripada satu juta trilion kali ganda hebat. Kita boleh belajar mengenali 
hati-Nya dengan lebih lagi iaitu dengan memikirkan semua yang telah 
Dia lakukan. Marilah kita memuji Dia seperti seorang pemazmur.

Berikut adalah contoh betapa baiknya menyanyi, berdoa dan memuji 
dengan Mazmur. Buka Alkitab kamu dalam Mazmur 146 hingga 150 dan 
mulakan…

“Bapa Syurgawi, aku memuji-Mu kerana kebaikan-Mu, kasih-Mu yang 
tiada berkesudahan, dan kesetiaan-Mu. Semua jalan-Mu adalah adil. 
Mulutku akan memuji-Mu dan nama-Mu untuk selama-lamanya kasih 
setia-Mu. Engkau setia maka aku menaruh harapan kepada-Mu.

Engkaulah satu-satunya Pencipta yang hebat dan maha kuasa. Apabila 
aku melihat bintang-bintang-Mu yang indah pada waktu malam dan 
menonton tentang makhluk-makhluk laut dalam dokumentari, aku 
menyedari bahawa Engkau benar-benar menakjubkan kerana hanya 
dengan beberapa perkataan, “Jadilah terang” dan “Biarlah air penuh 
dengan makhluk hidup” (Kejadian 1:14- 16, 20), ia terjadi! Tiada orang lain 

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

Pujilah Tuhan
(Ayat Fokus: Mazmur 148:13; 150:2)
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yang boleh melakukannya! “Kuasa perbuatan-Mu” dan “kebesaran-
Mu yang luar biasa” (Mazmur 150:2) membuat aku memuji-Mu, Bapa.

Terpujilah Tuhan!

Dalam nama Yesus, aku memuji dan berdoa.

Amin.”

Renungan: Pujilah Tuhan setiap hari menggunakan Mazmur untuk 
membantu kamu.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, tanamkan dalam diri saya tabiat memuji-
Mu setiap hari dalam hidup saya. Saya ingin memberitakan keajaiban-
Mu dan menyembah-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus, Amin.

Kanak-kanak menghadapi banyak penipuan dalam talian terutamanya 
semasa perintah kawalan pergerakan pandemik apabila mereka mesti 
mengikuti kelas dalam talian dan belajar. Berdoa agar ibu bapa dan 
pihak sekolah memberikan garis panduan keselamatan kepada kita 
agar mereka tidak ditipu.

Berdoa agar kita membantu satu sama lain untuk mengasihi dan 
berbuat baik, dan sering bersekutu untuk saling mendorong satu sama 
lain selepas tidak bertemu di gereja untuk satu jangka masa yang 
lama.

Doa hari ini:

5 75 7
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30 Ogos 2022 (Selasa)Bacaan Alkitab: 
Amsal 6-15

Kitab Amsal kebanyakannya ditulis oleh Raja Salomo yang bijaksana. 
Dia meminta kebijaksanaan daripada Tuhan dan Tuhan telah 
memberikannya. Tulisan-tulisan yang bijaksana ini amat baik untuk 
kita ketahui kerana ia berupaya untuk memperbaharui pemikiran, 
impian, tindakan dan destinasi kita apabila kita mendengarnya.

2 Korintus 5:17 memberitahu kita, “Sesiapa yang ada dalam Kristus 
adalah ciptaan baru…” Tuhan memberi hati yang baru dalam diri kita, 
untuk memberi kita keupayaan untuk berubah dan memperbaiki diri. 
Dia mahu kita menghasilkan buah yang baik untuk Dia.

Apabila kita menanam benih betik, kita mengharapkan untuk mendapat 
pokok betik yang memberi kita buah betik. Ia seperti hati kita yang baru 
apabila ditanam dengan Roh Kudus - Tuhan mengharapkan untuk 
melihat buah Roh. Amsal memberi kita banyak nasihat tentang ini.

Salomo menggunakan banyak antonim atau perkataan berlawanan 
untuk menunjukkan kepada kita tentang apa yang berlaku apabila 
kita mempunyai atau tidak mempunyai sifat tersebut. Buat beberapa 
senarai untuk sifat-sifat ini dalam buku nota kamu; contohnya: senarai 
untuk fasik lawan saleh; bodoh lawan bijak; malas lawan rajin; dusta 
dan tidak jujur lawan jujur, dan sebagainya. Di bawah ruangan orang 
jahat, perhatikan apa yang Salomo katakan tentang mereka. Di bawah 
ruangan orang saleh, perhatikan juga perbuatan mereka. Lakukan ini 
untuk setiap satu.

Kamu boleh mencari lebih banyak pasangan antonim. Saya dapati 
kira-kira lapan belas dalam bacaan hari ini sahaja. Semak semua dan 

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

Pohon Kehidupan dan Kebenaran
(Ayat Fokus: Amsal 6:23; 8:17; 11:10)
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minta Tuhan untuk membantu kamu menanam “pohon kehidupan 
dan kebenaran” dalam roh dan jiwa kamu. Ia adalah satu perkara 
yang bijak untuk dilakukan.

Renungan: Jadikan Firman Tuhan sebagai pelita, cahaya dan biji mata 
kamu.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, penuhilah saya dengan Roh-Mu supaya 
orang di sekeliling saya dapat melihat buah Roh dalam hidup saya 
dan memuji-Mu, dan mengetahui bahawa Engkau baik. Dalam nama 
Yesus, Amin!

Sesetengah kanak-kanak hidup dalam kemiskinan tegar kerana 
mereka berasal daripada keluarga miskin. Berdoa agar kerajaan 
kita dan badan-badan bukan kerajaan mengumpulkan kemahiran, 
wang, guru-guru, dan sumber lain yang mencukupi untuk membantu 
kanak-kanak miskin dengan memberi mereka pendidikan, makanan, 
penjagaan dan perlindungan yang sewajarnya, dan sebagainya.

Berdoa agar kita akan membiarkan Firman Kristus tinggal dengan 
berlimpah di dalam kita, agar kita mengajar dan membetulkan satu 
sama lain, menyembah dalam satu roh dan bersyukur kepada Tuhan 
di dalam hati kita.

Doa hari ini:

5 95 9
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31 Ogos 2022 (Rabu)Bacaan Alkitab: 
Amsal 16-25

Untuk 40-Hari Puasa & Doa ini, kita membaca Amsal seolah-olah 
kita sedang menunggang seekor kuda lumba. Amsal penuh dengan 
hikmat, disarankan untuk membaca semula satu bab sehari, atau 
bahkan hanya beberapa ayat sehari untuk direnungkan dengan lebih 
mendalam. 

Cara lain adalah dengan meneruskan seperti yang disarankan 
kelmarin. Baca dan cari pasangan antonim (berlawanan) seperti 
kebanggaan lawan kerendahan hati dan kemudian bulan berikutnya 
miskin lawan kaya dan seterusnya.

Kenapa? Ini kerana pembaharuan dan pemurnian kita adalah proses 
yang memerlukan masa, usaha dan kesabaran. Semasa kamu 
membaca dan memikirkan setiap pasangan antonim, lihat sama ada 
atau bagaimana ia dipakai untuk diri kamu. Dengan cara ini kita juga 
boleh menjadi lebih dekat kepada Tuhan, mengenali hati-Nya dengan 
lebih baik dan hidup untuk menyenangkan Dia.

Kebanyakan dari buku Amsal ini menunjukkan seorang bapa 
memberikan arahan dan pengajaran kepada anak lelakinya (atau 
anak perempuan). Misalnya, “Dengarlah nasihat dan terimalah 
didikan…” (19:20); “Dengarlah, anakku dan jadilah bijak…”; “Dengarlah 
ayahmu…”; “Anakku berikanlah hatimu kepadaku…” (23:19, 22, 26). 
Seorang bapa sangat sayangkan anaknya dan mahu agar dia bijak 
dalam hidup. Adakah kamu tahu apa yang dijawab oleh anak lelaki 
itu? “Aku memandangnya dan merenungkan hal itu; aku melihatnya 
lalu mengambil iktibar.” (Amsal 24:32)

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

Berikan Aku Hatimu
(Ayat Fokus: Amsal 19:20; 23:19,22,26; 24:32)
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Wahai anak-anak muda yang bijaksana, dengarkanlah, perhatikanlah, 
pelajarilah dan lakukanlah apa yang berkenan di mata Tuhan. Orang 
bijak tahu adalah penting untuk memberikan hati mereka kepada ibu 
bapa mereka dan mengenal hati mereka, dan yang paling penting 
adalah untuk memberikan hati kamu kepada Tuhan dan mula 
mengenal hati-Nya.

Renungan: Adakah kamu akan menjadi bijak dan rela mendengar 
nasihat ibu bapa kamu dan bimbingan Firman Tuhan?

Bapa Syurgawi yang dikasihi, saya ingin menjadi bijak dan peka 
(mempunyai pertimbangan yang baik) di mata-Mu dan di mata 
orang-orang di sekeliling saya. Tolonglah saya untuk takut kepada-
Mu kerana itulah cara saya akan bertumbuh menjadi lebih bijak setiap 
hari. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa agar kanak-kanak dalam keluarga Kristian dilatih mengikut 
cara Tuhan seperti membaca Alkitab dan berdoa bersama ibu bapa 
setiap hari supaya mereka bertumbuh dalam kasih dan takut akan 
Tuhan.

Berdoa agar pakcik dan makcik Kristian berani berkongsi Injil dengan 
keluarga mereka supaya semua keluarga mereka menyembah Yesus 
sebagai Ketua dan Tuhan mereka.

Doa hari ini:

6 16 1
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Tuhan Penghidup Kita
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1 September 2022
(Khamis)

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

Sesetengah budak lelaki dan perempuan di sekolah rendah tidak akan 
memikirkan hubungan di antara lelaki dan perempuan lagi. Malah, 
jika kamu seorang budak perempuan, kamu mungkin berkata, “Yuck!” 
terhadap lelaki dan jika kamu seorang budak lelaki, “Eeek!” terhadap 
perempuan. Walau bagaimanapun, apabila kamu mencapai usia 
remaja, pendapat kamu mungkin akan berubah. Pada masa inilah 
kamu mesti lebih berhati-hati untuk berfikir dan bertindak dengan bijak.

Firman Tuhan boleh membantu kamu kerana “…semua firman Allah 
adalah murni” (Amsal 30:5). Dengar nasihat ibu bapa kamu juga. 
Dalam Amsal 31, seorang ibu memberitahu anaknya Lemuel ciri-ciri 
yang dicari dalam seorang isteri yang soleh. Kamu semua tidak terlalu 
muda untuk mula memikirkan ciri-ciri yang baik ini.

Seorang isteri yang soleh menjaga keluarganya dengan baik. Dia 
seorang ahli perniagaan yang cerdik, tukang jahit yang hebat, prihatin 
terhadap orang miskin dan memerlukan, suaminya dihormati dan 
sebagainya. Seorang wanita begitu berharga ini hanya mahu lelaki 
yang sama nilainya untuk menjadi suaminya. Kualitinya yang paling 
penting ialah dia “takut kepada Tuhan”.

2 Korintus 6:14 berkata, “Janganlah berpasangan dengan orang yang 
tidak beriman”. Jika kamu adalah milik Yesus maka penting untuk 
memiliki pasangan yang juga milik-Nya. Terdapat begitu banyak 
gadis dan lelaki yang baik yang bukan Kristian TETAPI jika kamu ingin 
menyenangkan Tuhan, kamu akan mengikut kehendak dan rencana-
Nya. Mintalah Dia untuk menunjukkan kepada kamu seorang yang 
istimewa yang taat kepada Tuhan dan menjalani kehidupan yang 

Bangkitlah dan Pujilah
(Ayat Fokus: Amsal 31:10-31)
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memuliakan Tuhan. Tunggulah dia. Sementara itu, persiapkan diri 
kamu dan berdoa untuk calon pasangan kamu, dan jadilah lelaki atau 
wanita yang anak-anaknya akan bangkit dan memuji.

Renungan: Adakah kamu akan sabar menunggu dan berdoa untuk 
bakal isteri/suami yang soleh ini sehingga masa Tuhan yang tepat 
untuk berkahwin?

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, terima kasih untuk bakal isteri/suami 
yang telah Engkau sediakan untuk saya sekarang. Saya berdoa agar 
kami akan bertumbuh menjadi berkat bagi satu sama lain, dan untuk 
keluarga dan masyarakat juga. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa agar kita memberi perhatian kepada ibu bapa kita apabila 
mereka mengajar atau melatih kita dengan Firman Tuhan di rumah 
supaya kita boleh menjadi “pengikut muda” Kristus, dan agar kita 
memiliki sikap seperti Yesus dalam keluarga kita, sekolah kita dan 
kehidupan masyarakat.

Berdoa agar walaupun kita masih muda, kita akan menetapkan 
matlamat hidup kita untuk memperkenalkan Kristus kepada rakan-
rakan dan orang-orang di sekeliling kita. 

6 4
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2 September 2022
(Jummat)

Bacaan Alkitab: 
Pengkhotbah 5-12; Kidung Agung 1-2

Anak muda, sila tambahkan perkataan ‘penghidup’ pada Kamus 
Perkataan BESAR kamu. Google menjelaskan bahawa ‘penghidup’ 
ialah orang yang menyalakan semula api atau menghidupkan semula 
sesuatu yang hilang atau luput supaya dia boleh menghidupkan atau 
memperbaharui ‘benda’ itu. Tuhan adalah Penghidup kita yang boleh 
menyalakan semula kasih, harapan dan iman kita kepada-Nya!

Yesus Kristus tetap sama – kelmarin, hari ini dan esok. Kasih-Nya 
kepada kita tidak pernah gagal. Kasih kita kepada-Nya boleh menjadi 
seperti roller coaster yang banyak pasang dan surutnya. Kita mungkin 
berkata kepada Tuhan, “Saya tidak akan berkawan dengan-Mu lagi 
kerana Engkau tidak menjawab doa saya seperti yang saya mahukan.” 
Dengan perubahan kasih itu, maka datang perubahan dalam harapan 
dan iman kerana kita menggunakan ‘perasaan’ kita dan bukannya 
bergantung pada fakta tentang Tuhan dan Yesus.

Ingat semua yang telah kita pelajari tentang sifat Tuhan, Dia maha 
kuasa, setia dan sebagainya. Dia TIDAK PERNAH berubah dan baik 
sepanjang masa. Ini seperti sauh kapal yang nakhoda turunkan untuk 
menahan kapal itu tidak hanyut. Yesus adalah Sauh bagi jiwa kita.

Apabila kita menyedari bahawa kita telah hanyut daripada Tuhan dan 
api dalam hati kita hampir padam, ketahuilah bahawa orang yang 
bijak akan membiarkan Dia memperbaharui mereka. Seperti lagu yang 
berbunyi, “Ia hanya memerlukan satu percikan untuk menyalakan api”. 
Biarkan rasa takut kepada Tuhan dalam hati kita menjadi percikan 
api yang menyalakan semula kasih, harapan dan iman kita kepada 
Penyelamat kita Yesus dan Tuhan Bapa Syurgawi kita yang pengasih.

Tuhan Penghidup Kita
(Ayat Fokus: Pengkhotbah 7:19; 12:13)
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Renungan: Apabila kamu berasa seperti kamu telah hanyut, mintalah 
Yesus, Sauh kamu, dan Penghidup kamu untuk menyalakan semula 
hati kamu untuk-Nya.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, kadang-kadang saya hilang minat 
dengan-Mu dan Firman-Mu. Tolong bantu nyalakan semula kasih saya 
kepada-Mu agar saya mengasihi-Mu walau bagaimana pun perasaan 
saya. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa agar kita meluangkan masa untuk berdoa untuk diri kita sendiri, 
keluarga, pelajaran, rakan-rakan, dan perkara penting yang lain. 
Berdoa juga agar kita belajar daripada ibu bapa kita yang mengajar 
kita untuk hidup suci dan pandai bergaul dengan orang lain.

Berdoa agar kita tidak malu dengan Injil tetapi akan memberitahu orang 
lain tentang Yesus kerana kuasa Tuhan yang membawa keselamatan 
kepada setiap orang yang percaya.

6 6
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3 September 2022
(Sabtu)

Bacaan Alkitab: 
Kidung Agung 3-8; Yesaya 1-4

Pada suatu masa dahulu, terdapat dua belas suku Israel. Mereka 
adalah orang-orang yang Tuhan minta Musa pimpin keluar dari Mesir 
dari perhambaan, melalui padang gurun, dan ke Tanah Perjanjian. 
Yosua mengambil alih setelah Musa mati dan membawa mereka ke 
negeri yang dikenali sebagai Israel. Tuhan minta mereka untuk takut, 
mengasihi, menyembah dan beribadah hanya kepada-Nya, satu-
satunya Tuhan yang benar.

Malangnya, mereka tidak taat sehingga Tuhan membenarkan musuh 
menyerang mereka dan membawa orang Israel pergi, tersebar dan 
menjadi hamba semula! Suku yang tidak dibawa pergi adalah Yehuda, 
orang Lewi yang menjadi imam, Benyamin dan beberapa suku lain. 
Yesus berasal daripada suku Yehuda. Mereka ini dikenali sebagai 
‘Yahudi’.

Sangat menyedihkan, mereka berpaling dari Tuhan. Tuhan menghantar 
Yesaya untuk memberi amaran kepada mereka jika mereka tidak 
bertaubat, mereka juga akan dibawa pergi menjadi tawanan. Akhirnya, 
hal itu berlaku. Walau bagaimanapun, Yesaya telah memberi mereka 
harapan bahawa akan ada pertaubatan dan suatu hari nanti mereka 
akan kembali ke Yerusalem. Sekali lagi, hadirat TUHAN akan berada di 
samping, di hadapan, di sekeliling, di atas dan di antara mereka. Seperti 
anak yang hilang, mereka akhirnya bertaubat, menghidupkan semula 
hati mereka untuk mengasihi Tuhan.

Ada kalanya kita hanya pergi ke gereja kerana itu telah menjadi satu 
kebiasaan atau kerana mereka memerlukan seorang pemuzik, ketua 
penyembahan, atau pembantu di Sekolah Minggu walaupun hati 

Kasih Dihidupkan Semula
(Ayat Fokus: Kidung Agung 8:13; Yesaya 4:2,5)
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kita sebenarnya tidak mahu berada di sana. Kasih kita kepada Tuhan 
telah berkurangan. Namun, masih ada harapan untuk kita, apabila 
kita meminta, mencari, dan mengetuk sehingga kita menemui Tuhan. 
Kamu akan menemukan tangan-Nya yang penuh kasih masih terbuka 
kepada kamu seperti yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya yang 
hilang itu. 

Renungan: Tuhan sangat mengasihi kamu. Terus fikirkan tentang hal 
itu.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, bantu saya menemui kasih-Mu yang 
tidak berkesudahan dan tanpa syarat setiap hari semasa saya bangun 
setiap pagi. Saya ingin lebih mengenali-Mu dan semakin dekat dengan-
Mu ketika saya sedang meningkat dewasa. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa agar kita serius apabila kita menghadiri sekolah minggu, 
dan tidak menggunakan masa untuk bermain dengan rakan-rakan, 
tetapi untuk mempelajari Firman Tuhan, mendengar degupan jantung 
Yesus melalui pengajaran, mencari cara untuk membantu orang lain 
dan berkongsi tentang Yesus dengan rakan-rakan yang mungkin 
mempunyai masalah.

Berdoa agar semua penganut Kristus di Malaysia tahu bagaimana 
menjawab apabila kita ditanya mengapa kita menaruh harapan 
kepada Yesus.

6 8
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4 September 2022
(Ahad)

Bacaan Alkitab: 
Yesaya 5-14

Kelmarin kita membaca tentang dua belas suku Israel dan bagaimana 
kira-kira sepuluh daripada mereka tersebar di seluruh wilayah musuh 
dan dipaksa menjadi hamba semula. Mereka dikenali sebagai Bani 
Israel. Satu suku lagi, dan saki-baki yang lain, dikenali sebagai Bani 
Yehuda. Merekalah yang tidak dibawa pergi oleh musuh.

Namun, mereka berpaling daripada Tuhan kepada berhala, membuat 
undang-undang yang tidak adil yang menyakiti dan memudaratkan 
orang miskin, yang memerlukan, janda dan anak yatim, membangkitkan 
kemurkaan Tuhan kerana kejahatan itu. Negara-negara musuh yang 
kejam menyerang dan menawan mereka juga sebagai hukuman. Ia 
seperti Yesus menghalau pengurup wang dari Bait kerana mereka 
tidak menghormati rumah doa Bapa-Nya dan menipu orang ramai.

Sebelum orang Yahudi dihapuskan, Tuhan telah mengutus nabi Yesaya 
untuk memberi amaran kepada mereka tentang hukuman berat yang 
akan datang tetapi juga ada pengharapan. Dia memberitahu mereka 
seorang anak, seorang anak lelaki, akan diberikan untuk membawa 
terang dan nama-Nya ialah Imanuel - Tuhan bersama kita. Dia 
akan menjadi tempat perlindungan bagi kedua-dua bani tersebut 
dan lebih-lebih lagi, mereka semua akan dikumpulkan dari tempat 
di mana mereka telah tersebar dan dihimpunkan semula di Tanah 
Perjanjian mereka, di mana mereka akan menetap di tanah mereka 
sendiri! Mereka memiliki Tuhan pengharapan yang penuh dengan 
belas kasihan! Kita juga memiliki Dia sekarang.

Pembaca muda, kita perlu menderita akibat daripada kesalahan 
kita, tetapi Yesus adalah Imanuel kita, dan Dialah yang membawa 

Harapan Dihidupkan Semula
(Ayat Fokus: Yesaya 7:14; 8:13; 10:1-2, 20; 11:12; 14:1, 30, 32)
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keselamatan dan pengampunan kepada kita apabila kita bertaubat. 
Itulah satu pengharapan yang besar! Hidupkanlah semula 
pengharapan kamu hanya dalam Kristus sahaja.

Renungan: Terang Yesus membawa pengharapan dalam kegelapan 
kita.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, terima kasih kerana memberikan saya 
Yesus, Putera-Mu yang tunggal, kerana melalui Dia, Engkau telah 
mengampuni saya atas semua perkara jahat yang telah saya lakukan 
kepada-Mu. Saya berdoa agar Yesus membantu saya menjadi orang 
yang lebih baik. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa agar kita belajar daripada ibu bapa kita yang saleh untuk takut 
kepada Tuhan dan mematuhi perintah-Nya, dengan menghormati 
mereka dan membantu mereka di rumah supaya mereka dapat 
merasakan kasih kita kepada mereka.

Berdoa agar kita menghasilkan buah yang baik dengan sikap dan 
tingkah laku yang baik supaya orang tahu bahawa kita adalah pengikut 
Yesus, memuliakan Tuhan Bapa kita.

7 0
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5 September 2022
(Isnin)

Bacaan Alkitab: 
Yesaya 15-24

Masih ingat Hari ke-17 apabila kita belajar tentang Tuhan Hakim Syurgawi kita 
yang duduk di atas memerhati seperti seorang hakim manusia lakukan dari 
Kerusinya? Dalam Yesaya 18:4 yang kamu baca hari ini, Tuhan berfirman, “Aku 
akan memandang dengan tenang dari kediaman-Ku.” Dia memerhatikan 
semua bangsa seperti Mesir, Babel, Yerusalem dan sebagainya. Dia melihat 
semua kejahatan yang mereka lakukan dan tahu apa yang difikirkan bahawa 
mereka akan terselamat. Namun, beberapa penghakiman dan hukuman yang 
mengerikan telah dinubuatkan terhadap mereka oleh Yesaya jika mereka tidak 
bertaubat.

Ia sama dengan kita pada hari ini juga. Kita boleh memilih untuk melakukan 
apa sahaja dosa yang kita mahu tetapi kita tidak boleh memilih akibatnya. 
Alkitab berkata, “upah dosa ialah maut”. Kematian dan Neraka adalah bagi 
semua orang yang tidak bertaubat dan menerima Yesus sebagai Penyelamat. 
Bunyinya agak kasar tetapi itulah kebenaran Tuhan. Berita baiknya ialah, “Kurnia 
Allah ialah kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita” (Roma 6:23).

Jika kita sudah menjadi pengikut Kristus Yesus, kita perlu menjalani kehidupan 
yang kudus, melakukan apa yang betul di mata Tuhan. Jika kita berbuat dosa, 
kita tidak akan kehilangan keselamatan kita kerana kehidupan kekal adalah 
untuk selama-lamanya. Kita bukan sahaja tidak gembira, malah iman kita 
juga akan menjadi lemah sehinggalah kita bertaubat dan mengaku, dan Yesus 
mengampuni (1 Yohanes 1:9).

Mungkin kita telah jauh daripada Yesus. Mintalah Dia untuk menghidupkan 
semula iman kamu supaya kamu tinggal di dalam Dia. Dia akan bersama 
dengan kamu hingga ke akhir zaman (Matius 28:20).

Renungan: Apakah yang boleh kamu lakukan sekarang yang akan 
menggembirakan Tuhan Yesus?

Iman Dihidupkan Semula
(Ayat Fokus: Yesaya 18:4)
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Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, ajar saya bagaimana untuk menjadi baik 
kepada semua orang, bagaimana untuk tidak mengucapkan kata-kata 
yang menyakitkan hati atau sinis, dan bagaimana untuk membantu 
rakan apabila mereka memerlukan. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa agar lebih banyak undang-undang untuk melindungi kanak-
kanak supaya mereka boleh hidup dalam persekitaran yang selamat 
bebas daripada sebarang situasi yang mengancam nyawa.

Berdoa agar semua pengkhotbah akan mengajar Firman Tuhan 
dengan setia dan agar mereka bersabar dan berhati-hati apabila 
membetulkan dan mendorong jemaah gereja mereka.

7 2
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6 September 2022
(Selasa)

Bacaan Alkitab: 
Yesaya 25-34

Begitu ramai pembuli di dunia sehingga tidak terhitung oleh kamu 
tetapi pembuli yang kamu mungkin kenal, adalah sentiasa yang 
paling teruk. Harap kamu bukanlah pembuli itu. Orang yang menyakiti 
dan mencederakan orang lain adalah perbuatan yang sangat salah. 
Kadang-kadang mereka akan mencederakan kamu tanpa diketahui 
oleh orang lain dan memberi amaran kepada kamu untuk tidak 
memberitahu sesiapa atau mereka akan mencederakan kamu dengan 
lebih teruk lagi. Dosa seperti ini amat mengerikan dan berkemungkinan 
mangsa akan berasa takut, malu dan marah, dan mahu membalas 
balik.

Orang Yahudi mengalami hal yang sama di Yerusalem dari bangsa-
bangsa lain. Bangsa-bangsa itu sepakat dan berkata, “Siapakah yang 
melihat kita? Mereka telah melupakan Tuhan”. Hakim yang maha tahu, 
boleh. Adakah kamu tahu bahawa Tuhan telah merancang satu hari 
untuk pembalasan? Dia ada satu hari untuk negara-negara pembuli 
itu. Dia adalah Pembela orang Yahudi dan kini adalah milik kita.

‘Pembela’ ialah seseorang yang mengambil tindakan untuk membawa 
keadilan kepada mereka yang melakukan kesalahan terhadap orang 
lain. (Kamu boleh meletakkan perkataan ini dalam kamus perkataan 
BESAR kamu.) Mereka yang menderita salah laku tidak perlu merancang 
untuk menuntut pembalasan.

Sebaliknya, firman Tuhan berkata supaya kejahatan dibalas dengan 
kebaikan; melakukan kebaikan sebagai balasan kepada kejahatan; 
berbuat baik kepada orang lain selagi kamu mampu (Roma 12:17-
21). Berdoalah untuk mereka yang bersalah kepada kamu agar 

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

Menantikan Pembalasan Tuhan
(Ayat Fokus: Yesaya 29:15; 31:5; 34:8)
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mereka bertaubat dan kembali kepada Yesus sebelum terlambat. 
Dalam kesusahan kamu berserulah kepada Tuhan untuk meminta 
pertolongan dan beritahu orang dewasa yang kamu percayai, sama 
ada kepada ibu bapa, paderi, polis atau guru, tentang perbuatan yang 
salah. Berdoa agar mereka mempercayai kamu.

Renungan: Berdoa untuk pembuli agar mereka bertaubat, mencari 
Tuhan dan berhenti melakukan perbuatan salah mereka.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, tolong bantu pembuli di sekolah saya 
untuk menyedari bahawa perbuatan mereka adalah sangat salah. 
Biarlah kasih Yesus menyentuh mereka. Dalam nama Yesus, Amin.

Jenayah atau buli adalah perkara biasa di sekolah dan menyebabkan 
sesetengah kanak-kanak takut untuk pergi ke sekolah. Berdoa agar ibu 
bapa dan pihak sekolah berusaha untuk mencari punca di sebaliknya 
dan menangani masalah ini dengan betul.

Berdoa agar polis dan mahkamah menjalankan tugas mereka dengan 
baik supaya mereka yang tidak bersalah tidak didakwa dan mereka 
yang bersalah tidak dibebaskan.

Doa hari ini:

7 57 5
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7 September 2022
(Rabu)

Bacaan Alkitab: 
Isaiah 35-44

Pembacaan hari ini memberi kita satu contoh yang sempurna tentang 
pembuli dan perkara yang boleh dilakukan oleh mangsa buli dan 
bagaimana Tuhan Pembela kita bekerja untuk membawa pembebasan. 
Pembulinya ialah Raja Asyur, Sanherib, panglima perangnya dan para 
tenteranya yang ramai dan kuat. Yang menjadi mangsa ialah Raja 
Hizkia dan Bani Yehuda.

Mereka benar-benar pembuli yang menakutkan kerana apa yang 
mereka bangga-banggakan ada kebenarannya. Raja dan tentera 
ini telah menakluki banyak negara. Mereka berkata tuhan mereka 
menolong mereka dan Tuhan Israel lemah dan tidak akan menolong 
Yehuda. Mereka sangat bangga dan menghina Tuhan. Itu adalah 
kesilapan besar mereka!

Dua kali panglima perang mengejek dan mencabar mereka dengan 
kata-kata hinaan. Dua kali, Raja Hizkia pergi ke bait untuk memberitahu 
TUHAN tentang hal itu. Dia bahkan membawa surat penghinaan itu 
dan membukakannya di hadapan Tuhan. “Tuhan, lihatlah!” dia berseru. 
“Pembuli ini benar-benar kuat! Engkau lebih kuat. Kami perlukan 
bantuan-Mu! Tolong selamatkan kami!”

Tuhan mengutus nabi Yesaya dengan satu jawapan. Tuhan berfirman, 
“Aku akan menyelamatkan kamu kerana kamu telah berdoa kepada-
Ku, kamu adalah umat-Ku, dan Nama-Ku telah dihina.”

Raja Hizkia dan tenteranya tidak perlu pergi berperang. Tuhan yang 
maha kuasa berperang bagi pihak mereka dan mengubah keadaan. 
Pembuli berundur dan berdepan dengan masalah mereka sendiri.

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

Kepentingan Doa
(Ayat Fokus: Yesaya 37:1; 6, 14; 39:3, 8)
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Orang muda, ketahuilah akan kepentingan doa, minta campur tangan 
Tuhan. Lakukan apa yang kamu mampu untuk melindungi diri tetapi 
hiduplah di bawah perlindungan ilahi Bapa Syurgawi kita. Dia adalah 
Pembela kita dan akan bertindak, kadang-kadang melalui orang lain 
seperti yang berlaku di antara Yesaya dan Hizkia.

Renungan: Apabila kamu hadapi keadaan yang kelihatan tiada 
harapan akibat penindasan, berserulah kepada Tuhan Pembela kamu 
dan beritahu ibu bapa, paderi, guru atau seseorang yang kamu boleh 
percayai.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, tolong bantu mangsa-mangsa buli yang 
berdiam diri kerana takut, agar mereka akan menceritakan keadaan 
mereka dengan ibu bapa atau guru-guru mereka dan mendapatkan 
bantuan daripada mereka. Dalam nama Yesus, Amin.

Sesetengah kanak-kanak terpaksa berkahwin pada usia yang sangat 
muda, justeru kehilangan peluang untuk bersekolah. Sesetengah kanak-
kanak perempuan juga mati ketika mereka bersalin. Berdoa agar tiada 
sesiapa pun bersetuju dengan perkahwinan kanak-kanak dan semoga 
Tuhan membantu gadis bawah umur yang sudah berkahwin.

Berdoa agar kita mempunyai kebebasan beragama dan tidak 
diganggu oleh mereka yang cuba menyoal kita atau menghalang kita 
daripada percaya kepada Yesus.

Doa hari ini:

7 77 7
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8 September 2022 
(Khamis)

Bacaan Alkitab: 
Yesaya 45-54

Meratap! Bukan pelajaran sejarah dan geografi sekali lagi! Ya, maaf. 
Lihatlah tamadun purba pada zaman Alkitab. Cuba cari tempat-
tempat ini pada peta. Bangsa Asyur adalah bangsa yang sangat 
berkuasa seperti bangsa Babel. Mereka berasal dari tempat biasa yang 
dipanggil Mesopotamia. Tempat asal Bapa Abraham, di mana Yunus 
harus pergi ke Niniwe, di mana Daniel berada di dalam lubang singa 
dan kemungkinan besar di mana Taman Eden berada. Hari ini, wilayah 
ini dikenali sebagai Iraq, Syria dan Turki. Kemudian, rakyat menyembah 
berhala malah menjadikan raja dan maharaja mereka sebagai ‘tuhan’.

Apabila orang Babylon menakluki Yehuda, orang Yahudi dibawa ke 
negeri Babel dan dipaksa untuk menjadi hamba. Majikan mereka 
tidak berbelas kasihan malah kepada datuk dan nenek. Namun, Tuhan 
telah membenarkan hal ini berlaku kerana mereka berdegil enggan 
mentaati-Nya, berpaling dari Dia dan menyembah tuhan-tuhan lain. 
Namun, kerana layanan buruk itu, Tuhan kemudiannya menghukum 
orang Babel, tidak kira betapa kuatnya mereka seperti yang mereka 
sangkakan, dan membawa orang Yahudi kembali ke Yerusalem 
dengan sukacita dan kegembiraan.

Sejak itu dan sehingga hari ini tidak ada keamanan yang berkekalan 
di Israel di mana sebilangan besar orang Yahudi masih tinggal di 
sana. Suatu hari nanti mereka akan mendapat keselamatan, sukacita 
dan kebaikan yang kekal (Roma 11:26) tetapi kita boleh memilikinya 
sekarang dalam hati kita kerana Penyelamat kita telah datang untuk 
menolong kita.

Yesus telah dipukul dan disalibkan untuk mati bagi dosa saya dan dosa 

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

Keselamatan Kekal Muncul
(Ayat Fokus: Yesaya 45:8; 53:3-12)
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kamu kerana Dia mengasihi kita. Sama ada kita Yahudi, Tamil, dari satu 
komuniti suku, Cina atau Inggeris, kita boleh menerima Yesus sebagai 
Penyelamat dan mendapat keselamatan, sukacita dan kebaikan 
yang kekal daripada-Nya. Yesus bukan seorang pembuli. Sebaliknya, 
Dia menderita bagi pihak kita kerana Dia adalah pelayan Tuhan yang 
menyelamatkan umat-Nya.

Renungan: Jika kamu belum berbuat demikian, datanglah kepada 
Yesus dan terimalah Dia sebagai Penyelamat peribadi kamu hari ini.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, saya berdoa untuk rakan-rakan saya 
yang masih belum mengenali Yesus Putera-Mu secara peribadi. 
Tunjukkanlah kasih-Mu kepada mereka dengan cara yang mereka 
boleh fahami dan rasai. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa agar anak-anak pendatang asing tidak menjadi pelacur 
kerana mereka perlu mencari wang untuk menyara keluarga mereka 
dan Tuhan akan menyediakan jalan untuk mereka.

Berdoa agar semua bapa dalam keluarga akan meluangkan masa dan 
tenaga untuk membimbing keluarga mereka dalam menyembah dan 
melayani Tuhan supaya keluarga mereka boleh bertumbuh bersama 
dalam Kristus.

Doa hari ini:

7 97 9
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9 September 2022
(Jumaat)

Bacaan Alkitab: 
Yesaya 55-64

Hai semua! Pada Hari ke-32 kita bercakap tentang kepentingan doa 
dan kerana ini adalah satu renungan untuk 40-Hari Puasa & Doa, 
kita juga harus bercakap tentang puasa. Puasa yang sejati, menurut 
tafsiran Tuhan seperti yang ditulis oleh Yesaya dalam bab 58 dan 
ayat 6-11, adalah menakjubkan. Selepas kamu membaca ayat-ayat 
tersebut, sila jawab soalan berikut.

Adakah dengan tidak makan atau minum air selama sebulan adalah 
puasa sejati jika kamu selalu bertengkar dan menyakiti hati orang lain? 
Saya rasa kita semua tahu jawapannya, ‘TIDAK’! Menurut Yesaya, puasa 
yang sejati ialah menolong orang yang ditindas dan diperlakukan 
secara tidak adil, berkongsi makanan dan tempat tinggal dengan 
orang yang lapar dan miskin serta memberi pakaian kepada mereka 
yang memerlukannya. Bukankah ini kedengaran lebih baik!?

Seorang wanita mubaligh bernama Amy Carmichael yang 
meninggalkan rumahnya di Ireland untuk pergi ke India. Dia 
tahu bagaimana melakukan puasa yang sejati. Cari dan tonton 
dokumentari tentang hidupnya. Di India dia menjaga ratusan anak 
yatim yang kelaparan dan ditindas, hamba kepada orang jahat. Amy, 
yang mereka panggil, “Amma,” memberi mereka penjagaan dengan 
penuh kasih sayang dan kebebasan kepada mereka. Dia meletakkan 
kepercayaannya kepada Tuhan Pembela kita dan Dia membantunya 
dengan cara yang luarbiasa untuk membantu kanak-kanak ini.

Akhirnya, dia membina sebuah rumah anak yatim, sekolah, hospital 
dan gereja. Dia juga berjaya mengubah undang-undang yang tidak 
adil terhadap wanita di India! Sejak tahun 1901 hingga ke hari ini, 

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

Puasa yang Sejati
(Ayat Fokus: Yesaya 58:6-11)
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walaupun sekarang Amma bersama Yesus, beberapa kanak-kanak 
itu telah dewasa dan anak-anak serta cucu-cucu mereka telah 
membawa obor ini untuk Yesus. Terpujilah Tuhan! Sama-samalah kita 
belajar menjalani ibadah puasa yang sejati ini.

Renungan: Bersama dengan ibu bapa atau gereja kamu, fikirkan cara 
kamu boleh melakukan puasa yang sejati.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, bantu saya untuk memahami makna 
puasa yang sejati supaya saya tidak hanya mengikuti secara membuta 
tuli tetapi akan mematuhi Firman-Mu dengan hati yang tulus dan 
benar-benar berpuasa dengan membantu mereka yang memerlukan 
dan mereka yang tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Dalam 
nama Yesus, Amin.

Berdoa untuk kanak-kanak yang dipukul atau didera dengan teruk oleh 
ibu bapa, penjaga, atau ahli keluarga mereka yang lain, agar mereka 
boleh menerima bantuan dan diselamatkan.

Berdoa agar kita bertumbuh menjadi pemimpin yang saleh pada 
masa hadapan, memimpin keluarga, gereja, syarikat, dan sebagainya 
di jalan Tuhan dan membantu memperluaskan Kerajaan Tuhan.

Doa hari ini:

8 18 1
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10 September 2022
(Sabtu)

Bacaan Alkitab: 
Yesaya 65-66; Yeremia 1-8

Saya akan ceritakan kepada kamu satu rahsia. Semasa saya masih 
muda dan melakukan sesuatu yang salah, ibu saya akan menerangkan 
apa perkara salah yang saya telah lakukan dan perkara yang perlu 
saya lakukan untuk berkelakuan baik. Kadang-kadang dia memetik 
ayat-ayat Alkitab untuk memberitahu saya apa yang perlu dilakukan 
untuk menggembirakan Yesus. Sudah tentu ada hukuman kerana 
setiap kesalahan yang kita lakukan ada akibatnya. Apabila masa 
hukumannya telah tamat, biasanya ibu akan menerangkan semuanya 
sekali lagi dan berdoa dan memeluk saya, memulihkan hubungan.

Pembacaan hari ini, kita mulakan dengan kitab Yeremia. Yeremia 
adalah seorang nabi Tuhan yang diutus kepada umat-Nya Yehuda 
untuk memberitahu mereka tentang kesalahan dan kejahatan yang 
telah mereka lakukan. Yeremia sering memberi amaran bahawa 
mereka akan dihukum jika mereka tidak mendengar dan bertaubat. 
Oleh kerana kedegilan, pemberontakan dan ketidaktaatan mereka, 
akibatnya rumah dan bait mereka dimusnahkan, dan mereka dibawa 
pergi, jauh, jauh dari rumah mereka untuk tinggal selama 70 tahun di 
wilayah musuh.

Anak muda, ketahuilah bahawa apabila ibu bapa kita mengajar dan 
mendisiplinkan kita, biasanya mereka melakukannya kerana menjaga 
kita dengan penuh kasih sayang, berdoa agar kita mengikut cara yang 
sepatutnya. Tuhan Bapa Syurgawi kita bekerja dengan cara yang sama, 
dan Dialah yang meletakkan ibu bapa kita di atas kita seperti payung 
yang melindungi kita daripada hujan atau matahari yang panas. Ini 
adalah perlindungan ilahi Tuhan yang kita perlukan.

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

Payung Perlindungan Ilahi
(Ayat Fokus: Yeremia 3:21, 4:7-8, 14 & 7:3)
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Renungan: Fikirkan perkara yang baik untuk kamu mentaati ibu bapa 
kamu dan untuk menggembirakan Yesus dan kemudian melakukan 
perkara tersebut.

Bapa Syurgawi yang dikasihi, terima kasih kerana memberi kami ibu 
bapa dan dari mereka kami belajar bagaimana untuk taat. Bantulah 
saya untuk mematuhi dan tidak memberontak terhadap mereka 
apabila mereka menyuruh saya berkelakuan baik. Dalam nama Yesus, 
Amin.

Negara kita tidak mempunyai cukup rakyat yang tahu menjaga 
kanak-kanak autistik. Berdoa agar lebih ramai orang dilatih dan pusat 
ditubuhkan untuk membantu melatih kanak-kanak ini, dan agar ibu 
bapa atau penjaga mereka tidak berputus asa tetapi bertambah kuat 
dan bijak dalam mengasuh anak-anak autistik mereka.

Berdoa agar orang Kristian di Malaysia diperbaharui dalam roh dan 
mengalami Tuhan dengan cara yang menakjubkan supaya kehidupan 
kita akan diubah dan kita akan menjadi bijak dalam segala perkara 
yang kita lakukan pada masa hadapan.

Doa hari ini:

8 38 3
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11 September 2022
(Ahad)

Bacaan Alkitab: 
Yeremia 9-18

Pejabat pos lama di Kota Kinabalu, Sabah adalah salah satu daripada 
tiga bangunan yang tidak rosak akibat letupan bom semasa Perang 
Dunia Kedua. Selama bertahun-tahun ia terbiar dan menjadi rosak 
sehingga ia perlu dipulihkan kepada keadaan asalnya. Sebuah syarikat 
kejuruteraan berusaha untuk memulihkannya sehingga kelihatan 
hebat sekali lagi. Jika kamu datang ke Sabah, kamu boleh melawat 
tempat berusia 106 tahun ini kerana ia kini menjadi Pusat Pelancongan 
Sabah.

Tambahkan perkataan ‘pemulih’ dalam kamus perkataan BESAR kamu, 
dengan mengatakan bahawa ia adalah seseorang atau sesuatu 
benda yang mengembalikan seseorang atau sesuatu benda kepada 
keadaan sebelumnya. Inilah yang Nabi Yeremia mahu Tuhan lakukan 
untuk orang Yehuda.

Walaupun dua Bani - Israel dan Yehuda - dipisahkan, Tuhan melihat 
mereka sebagai satu, memanggil mereka bani Israel atau hanya 
Israel. Kita tahu daripada Alkitab bahawa suatu hari nanti Dia akan 
memulihkan semua 12 suku sebagai satu kumpulan besar umat Tuhan.
Kita sering perlu dipulihkan. Apabila kita menerima Yesus sebagai 
Penyelamat kita, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Apabila kita 
berbuat dosa, ia memberi kesan kepada tubuh kita dan ia seperti kita 
sedang merobohkan bait. Ada akibat bagi dosa kita tetapi apabila kita 
bertaubat dan mencari Tuhan, Yesus Pemulih akan mengampuni dan 
membantu kita membina semula hubungan dengan Dia dan bait suci-
Nya. Jika kita terus berdegil berbuat dosa dan tidak membenarkan 
Yesus memulihkan kita, hubungan kita dengan Dia tidak akan begitu 
bahagia dan akibatnya kehidupan dan bait kita mungkin akan rosak.

Yesus Pemulih
(Ayat Fokus: Yeremia 12:14-16; 15:19; 18:8)
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Jika itu berlaku, ia mungkin menerima akibat yang menyakitkan untuk 
memulihkan orang itu sama seperti yang dilalui oleh Israel dan Yehuda. 
Walau bagaimanapun, apabila kita bertaubat dan Yesus memulihkan 
kita melalui proses pemurnian dan pembaharuan seperti yang 
dipelajari pada Hari ke 16-20 dan 26-30, kita akan dapat menyanyikan 
pujian dan menyembah Dia dari hati yang telah dipulihkan.

Renungan: Biarkan baitmu dipulihkan oleh Pemulih kita yang pengasih, 
Yesus.

Doa hari ini:

Bapa Syurga yang dikasihi, saya mahu masuk ke hadirat-Mu setiap hari 
dan jujur kepada-Mu tentang bagaimana saya menjalani hari saya. 
Saya tidak mahu menyimpan sebarang kesalahan atau kemarahan 
sebelum matahari terbenam. Pulihkan hubungan saya dengan-Mu dan 
dengan orang lain setiap kali saya datang dan mengaku di hadapan-
Mu. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa agar kanak-kanak yang menghabiskan sebahagian besar 
masa mereka di sekolah, pusat tuisyen atau pusat jagaan harian akan 
mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan ibu bapa mereka 
yang bekerja dan agar mereka dapat meluangkan lebih banyak masa 
melakukan perkara bersama sebagai satu keluarga.

Berdoa agar gereja kita membantu orang di kawasan kejiranan kita 
dan kita boleh membawa Berita Baik kepada mereka yang tinggal 
berdekatan.

8 6
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12 September 2022
(Isnin)

Bacaan Alkitab: 
Yeremia 19-28

Bila memikirkan ayat-ayat dalam Yeremia yang dinyatakan di atas, 
hati saya tersentuh dan rasa ingin menangis walaupun hati saya 
gembira. Kita telah membaca Yesaya dan sekarang Yeremia dan 
menemui semua perkara yang benar-benar menakutkan seperti yang 
dinubuatkan. Tuhan telah memberitahu kedua-dua nabi ini tentang 
perkara yang menakutkan ini akan berlaku untuk menyakiti dan 
menghina kedua-dua Bani Israel dan Yehuda kerana mereka telah 
memalingkan hati mereka daripada Tuhan.

Walaupun ada hukuman, Tuhan Allah Israel yang penuh belas kasihan, 
memberitahu Yeremia bahawa Dia, Pemulih mereka yang hadir di 
mana-mana akan “menjaga mereka demi kebaikan mereka” dan 
“membawa mereka kembali” ke Tanah Perjanjian mereka (ayat 6). 
Kemudian Dia akan “membangun mereka dan… menanam mereka” di 
sana (ayat 6). Tambahan pula, Dia akan “memberi mereka hati untuk 
mengenal Dia” dan Dia “adalah TUHAN” (ayat 7). Kamu tahu mengapa? 
Ini kerana mereka telah belajar dari kesilapan mereka dan akan kembali 
kepada Tuhan “dengan segenap hati mereka” (ayat 7).

Ini benar-benar berlaku. Ingat kembali Hari 1-3 di mana Ezra dan 
Nehemia membina semula Bait dan Tembok Yerusalem. Tuhan telah 
menepati janji-Nya.

Ini memberikan saya sukacita.

Adakah kamu ingin mengenali Tuhan dengan sepenuh hati kamu? Jika 
jawapan kamu, “Ya!” ketahuilah bahawa Tuhan akan memulihkan hati 
yang Dia berikan ketika kamu menerima Yesus sebagai Penyelamat. 

Hati Yang Mengenal Dia
(Ayat Fokus: Yeremia 24:4-7; 27:22)
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Dia menjaga kita untuk kebaikan kita - bukan untuk membahayakan 
tetapi untuk membawa pembaharuan dan pemulihan ke dalam hidup 
dan hati kita. Janji Allah sentiasa baik.

Renungan: Kita boleh mencari Tuhan dengan segenap hati dan 
mengenali hati-Nya.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, lazimnya saya ingin belajar banyak 
perkara baru di dunia, tetapi tolong berikan saya hati yang ingin 
mengenali-Mu dengan lebih lagi. Bantu saya untuk tetap dalam 
keadaan terjaga semasa membaca Alkitab dan memberi perhatian 
apabila seseorang berkongsi Firman Tuhan dengan saya. Dalam nama 
Yesus, Amin.

Kanak-kanak kecil diculik di mana-mana dan kerajaan kita telah 
meluluskan undang-undang baharu untuk membantu menyelesaikan 
masalah itu. Berdoa agar ibu bapa, polis, guru, pakcik dan makcik yang 
tinggal berhampiran kita turut membantu memastikan kita selamat 
dan penculik insaf dan berhenti menculik kanak-kanak.

Berdoa agar walaupun dengan banyak masalah yang berlakui di 
negara kita, seperti banjir, Covid-19, pengangguran dan makanan yang 
mahal, Tuhan akan membantu orang Kristian mengatasi masalah 
mereka supaya mereka boleh terus mengkongsikan apa yang mereka 
ada dengan orang lain dan memberitahu mereka tentang kasih Allah.

8 8
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13 September 2022
(Selasa)

Bacaan Alkitab: 
Yeremia 29-38

Hari Tunjukkan dan beritahu di sekolah boleh menjadi hari yang 
menyeronokkan dan menarik, bukan? Adakah kamu tahu bahawa 
Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk membuat satu demonstrasi 
tunjukkan dan beritahu untuk orang Yehuda?

Tuhan menyuruh Yeremia untuk membeli ladang sepupunya. Dia 
berbuat demikian di hadapan ramai orang di mana mereka semua 
boleh melihat dan mendengar apa yang sedang berlaku. Kemudian 
dia meletakkan semua dokumen yang menunjukkan ladang itu kini 
menjadi miliknya ke dalam balang tanah supaya ia dapat bertahan 
lama – iaitu selama 70 tahun.

Agak tidak bijak bagi Yeremia untuk membeli tanah itu jika semuanya 
akan dimusnahkan oleh orang Babel tetapi, ketahuilah, Tuhan adalah 
pengasih! Dia mahu orang Yahudi tahu, bahawa walaupun ada 
malapetaka yang dahsyat datang dan mereka akan dibawa pergi ke 
negeri Babel, dia akan membawa mereka kembali dan memulihkan 
keadaan mereka. Juga, mereka akan dapat membeli semula tanah 
dan akan ada sukacita dan kegembiraan kerana pertaubatan mereka.
Mungkin ada masanya dalam hidup kita tidak mendengar Tuhan, dan 
kita menderita akibatnya. Namun, apabila kita bertaubat, Tuhan akan 
memulihkan kita, dan kita akan dapat sukacita dan kegembiraan. 
Dalam hal ini kita boleh belajar mengenal hati Penyelamat kita yang 
mengasihi kita dan sedia memulihkan hubungan kita dengan Dia 
apabila kita bertaubat.

Bersyukurlah dengan nyanyian kepada Tuhan, yang baik, yang kasih-
Nya kekal untuk selama-lamanya.

Tunjukkan & Beritahu
(Ayat Fokus: Yeremia 32:14-15, 43)
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Renungan: Tunjukkan dan beritahu perkara-perkara baik yang Tuhan 
lakukan dalam hati kamu apabila kamu bertaubat dan Dia memulihkan.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, pakailah saya untuk tunjuk dan beritahu 
orang lain tentang Engkau dengan cara yang sederhana dan kreatif. 
Bantu saya untuk menjadi seorang pencerita yang baik supaya orang 
akan tersentuh dengan cerita itu. Dalam nama Yesus, Amin.

Semakin ramai kanak-kanak Melayu dan India bersekolah di sekolah 
rendah Cina. Berdoa agar anak-anak warga Malaysia yang bergaul 
sejak kecil, mereka bukan sahaja belajar bahasa lain tetapi juga untuk 
menyayangi dan menerima rakan-rakan yang berbeza budaya.

Berdoa agar kita dapat belajar melihat sesuatu dan memahami 
peristiwa yang Alkitab beritahu kita supaya kita boleh berkongsi 
dengan rakan-rakan kita yang mempunyai pemikiran yang salah dan 
telah melakukan kesalahan.

9 0
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14 September 2022 
(Rabu)

Bacaan Alkitab: 
Yeremia 39-48

“Yesus semakin membesar dan bijaksana. Dia diredai Allah dan 
manusia” (Lukas 2:52). Ibu bapa kita dan Bapa Syurgawi kita, Tuhan, 
suka melihat kita bertumbuh secara fizikal dan rohani, dan mengenali 
Tuhan dan hati-Nya dengan hati kita yang rela untuk berbuat demikian.

Nabi Yeremia adalah seperti ini, seperti Barukh. Barukh adalah jurutulis 
yang menulis segala sesuatu yang Tuhan suruh Yeremia katakan. 
Tuhan boleh berharap pada mereka berdua. Mereka mendapat 
keredaan-Nya.

Walau bagaimanapun, orang ramai nampaknya tidak memihak 
kepada mereka. Orang ramai membenci pesanan yang disampaikan 
oleh Yeremia. Ia membuat mereka marah dan ingin membunuhnya 
kerana bercakap benar tentang semua bencana yang akan datang. 
Mereka memasukkannya ke dalam penjara untuk masa yang lama; 
pernah dimasukkan ke dalam perigi di mana dia tenggelam ke dalam 
lumpur, dan juga pernah dirantai di halaman seperti anjing. Dia hadapi 
semua ini kerana setia bercakap benar selama 40 tahun.

Akhirnya, kesabarannya diakui oleh panglima tentera musuh! “Yeremia,” 
katanya, “kerana kamu telah meramalkan semua perkara itu, kamu 
boleh memilih untuk tinggal di sini bersama bangsamu sendiri atau 
datang ke Babel dan aku akan menjaga kamu!”

Yeremia tinggal di Yehuda tetapi panglima tentera memberi dia 
makanan dan hadiah. Dia telah mendapat keredaan manusia seperti 
halnya Barukh yang dapat melarikan diri menyelamat nyawanya.

Diredai Tuhan dan Manusia
(Ayat Fokus: Yeremia 40:3-5)
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Walaupun kita menjalani kehidupan yang soleh, kita masih akan 
menghadapi masalah. Kita pasti mendapat keradaan Tuhan tetapi 
tidak selalu dengan manusia. Namun, kita perlu setia kepada Tuhan 
Pemulih kita yang mengasihi kita.

Renungan: Bertumbuhlah dalam kebijaksanaan dan perawakan bagi 
Tuhan.

Doa hari ini:

Bapa Syurgawi yang dikasihi, Firman-Mu berkata bahawa Engkau akan 
menjadikan musuh-musuh saya menjadi kawan-kawan saya jika saya 
hidup benar dengan-Mu. Tolonglah saya untuk hidup benar bagi-Mu 
supaya saya mendapat sebanyak mungkin kawan dalam hidup saya 
dan membawa mereka mengenali Putera-Mu. Dalam nama Yesus, 
Amin.

Berdoa agar kesihatan murid sekolah dilindungi semasa wabak ini dan 
mereka tidak mengalami sebarang kesan sampingan jika dijangkiti.

Berdoa agar orang di Malaysia diselamatkan apabila mereka 
mengenali Yesus dan orang Kristian akan menjangkau jiran mereka.

9 2
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15 September 2022 
(Khamis)

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

PHEW! Kita telah sampai pada Hari ke-40! Ini adalah satu perkataan 
terakhir untuk kamus perkataan BESAR kamu: ‘Ratapan’, yang 
bermaksud ‘lagu pengebumian’. Apabila kamu membaca kitab 
Ratapan, yang mungkin penulisnya adalah nabi Yeremia, kita dapat 
melihat bagaimana dia berduka dan meratap seolah-olah seseorang 
telah meninggal dunia. Dia menangis dan menangis dengan ratapan 
kerana Yerusalem dan Bait telah diruntuhkan dan umat pilihan Tuhan 
tidak menyembah dan mengenali Dia dengan segenap hati, jiwa dan 
fikiran mereka.

Jika ada di antara kita yang berpaling daripada Tuhan dan hidup 
seolah-olah tiada nilainya, ketahuilah bahawa kita boleh meratap 
dengan penuh keinsafan dan berdoa seperti ini, “Pulihkan kami kepada-
Mu, ya TUHAN, supaya kami kembali; perbaharui hari-hari kami…” Tuhan 
mendengar setiap tangisan kita.

Berpalinglah dan berpalinglah dan palingkanlah hatimu kepada Yesus 
Penyelamat, Pemulih kita. Semoga kebenaran Firman Tuhan menjadi 
seperti pokok yang berbuah yang ditanam dan berakar di dalam kita 
supaya kita mengenali Yesus yang mati untuk kita. Kemudian kita boleh 
berfikir seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, dan melayani 
serta menyembah Dia sahaja. Yesus hidup, penuh kasih, belas kasihan 
dan kebaikan, dan boleh memperbaharui dan memulihkan kita apabila 
kita bersedia. Semoga hidup kita sentiasa menjadi nyanyian sukacita 
dan kegembiraan dari hati yang penuh pujian kerana kita mempunyai 
hati yang lebih mengenali Dia dan menyedari nilai kita yang ditemui di 
dalam Dia, sebagai putera atau puteri-Nya yang berharga.

Ratapan & Pujian
(Ayat Fokus: Ratapan 5:21)

Hari Ke-40
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Renungan: Ingatlah untuk berterima kasih kepada Yesus setiap hari 
kerana di dalam Dia kita boleh meletakkan harapan kita (Roma 15:13).

Doa hari ini:

Bapa Syurga yang dikasihi, terima kasih kerana sentiasa membiarkan 
saya melakukan kesilapan dan sentiasa membenarkan saya kembali 
kepada-Mu kerana kesabaran dan kebaikan kasih-Mu. Pulihkan kasih, 
harapan dan kepercayaan saya kepada-Mu. Dalam nama Yesus, Amin.

Berdoa untuk kanak-kanak dalam keluarga yang bermasalah, 
agar mereka menerima kehangatan, keselesaan, kekuatan dan 
penyembuhan daripada Tuhan dan agar keperluan mereka dipenuhi.

Berdoa agar sebilangan kecil penganut Kristian di Kedah, Perlis, 
Kelantan dan Terengganu tetap kuat dan tidak patah semangat 
apabila menghadapi kesulitan dan menjadi terang dalam kegelapan.
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