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Diamlah dan Kenali Allah

(Kata Pengantar oleh Pasukan Penulis)

Shalom, semua!

Senang boleh bergabung dengan anda untuk 40-Hari Doa dan Puasa 2021!

Sepanjang tahun ini semua orang seperti menaiki ‘roller coaster’. Anda mengalami 
sesuatu yang tidak pernah anda alami sebelumnya dalam hidup, seperti memakai 
pelitup muka ke mana sahaja anda pergi, memeriksa suhu sebelum anda memasuki 
suatu tempat, menyertai kelas dalam talian dengan rakan sekelas anda dan saling 
bertanya khabar melalui skrin, dan menyembah Tuhan dan menghadiri Sekolah Minggu 
melalui zoom atau Youtube. Sebilangan daripada anda mungkin sangat gembira atau 
anda lebih kesal (oops!) Kerana ibu bapa anda berada di sekitar anda 24 jam sehari 
selama berbulan-bulan?

Apa yang akan berlaku seterusnya tidak diketahui oleh kita kerana semua keadaan 
boleh berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Namun, kita pasti telah belajar 
untuk mempercayai Allah dalam satu setengah tahun terakhir, bukan? Dan kita akan 
belajar untuk lebih mempercayai Dia, mengetahui bahawa hari-hari yang akan datang 
mungkin lebih mencabar.

Sekarang, bagaimana kita boleh mempercayai Allah dalam semua situasi, dan memiliki 
kepercayaan yang akan bertahan seumur hidup? Kita sangat muda, dan kita mungkin 
mempunyai 60, 70 atau 80 tahun lagi hidup di bumi yang menakutkan ini. Sesuatu 
seperti Covid-19 yang telah menyebabkan kita banyak masalah, ketakutan, dan 
kesusahan, bagaimanakah jika perkara-perkara buruk yang lain datang?

Yesus berkata kepada murid-murid-Nya yang kesusahan dalam Yohanes 14:27 (TB) 
Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, 
dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah 
gelisah dan gentar hatimu.” Ya, Allah telah memberi kita Roh Kudus yang memberikan 
kedamaian ke dalam hati kita pada masa kesusahan. Dia juga mengatakan kepada 
orang-orang yang takut akan Allah yang diancam oleh tentera Babel yang datang ke 
Yerusalem, “Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah! Aku ditinggikan di antara 
bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi!” Mazmur 46:10 (TB)

Rahsia untuk melepaskan diri dari ketakutan dan kegelisahan adalah dengan mengenal 
Allah. Ribut dalam hidup boleh ditenangkan oleh Firman Allah dan pekerjaan-Nya! 
Jangan biarkan hati dan fikiran anda diliputi oleh masalah tetapi dipenuhi oleh Allah 
dan watak ilahi-Nya yang indah.

Kandungan
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Biarkan 40 hari ini menjadi musim yang berbeza bagi anda untuk melatih diri datang 
di hadapan Allah, untuk lebih mengenali Dia dengan membaca 10 bab sehari (seperti 
yang ditunjukkan dalam renungan harian) dan dengan merenungkan Firman Allah dan 
menghayatinya (Ya! Anda harus membaca ayat firman Allah supaya lebih memahami 
apa yang dikatakan semasa anda merenungkannya!). Dan anda boleh berdoa kepada 
Allah dengan mengikuti pekara doa yang diberikan kepada anda setiap hari dalam buku 
kecil ini.

Sudah tentu, anda boleh memilih untuk berpuasa dengan menjauhkan diri dari makan 
atau makanan tertentu yang anda sukai, atau dari permainan game yang anda gemari, 
dll. Luangkan satu jam (atau setengah jam jika anda tidak mampu satu jam) setiap hari 
untuk mencari Allah bersama kanak-kanak di seluruh Malaysia!

Mari mulakan perjalanan untuk mengenal Allah dan berdiam di hadapan-Nya!
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Hari pertama: Datang kepada Yesus, Firman Allah

Hari ke-2: Datang Dan Ikut Dia

Hari ke-3: Datang dan Hidup Sesuai Dengan Janji-janji-Nya

Hari ke-4: Datang ke Dalam Istirehat Ilahi

Hari ke-5: Datang Dan Lihat Karya-karya Allah

Bacaan Alkitab: Kejadian 1-50

Bahagian 

1
Datang
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Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 1-10

Hari 1

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar semasa kita memulakan 40-Hari doa dan puasa ini, kita akan 
berdiam dan mengenal Allah dengan lebih baik; dan kita akan disentuh oleh 
kasih-Nya dan bertumbuh dalam kasih kita kepada orang lain.

•	 Berdoa untuk gereja-gereja dan orang-orang Kristian di Malaysia agar selalu 
menemui Tuhan pada masa-masa yang banyak tekanan dan sukar ini, dan 
agar mereka juga menyampaikan jemputan ini kepada orang-orang di sekitar 
mereka.

•	 Berdoa untuk anak-anak Orang Asli dan Orang Asal agar mendapat hak 
yang sama rata seperti rakyat Malaysia yang lain, dan agar mereka juga tidak 
menjadi buruh murahan, yang digunakan secara tidak adil oleh orang lain.

Sabtu, 7 Ogos 2021

Datang kepada Yesus, 
Firman Tuhan

Adakah anda masih ingat kisah bagaimana 
dunia diciptakan?

Alkitab beritahu kita bahawa pada mulanya, 
bumi itu kosong dan tanpa bentuk, dan 
pada dasarnya tidak mempunyai apa-apa! 
Kegelapan menutupi permukaan laut dan 
air yang menutupi seluruh bumi!

Kosong. Gelap. Tiada bentuk. Bolehkah 
anda bayangkan seperti apakah bentuk 
bumi ini?

Kemudian Tuhan berfirman. Kata-kata 
keluar dari mulut-Nya, dan semuanya 
menjadi ada.

Yang pertama adalah “terang” itulah “hari” 
pertama! Wah! Firman Allah memancarkan 
terang ke dalam kegelapan! Itulah “Terang” 
sama yang kita baca dalam Injil Yohanes, 
dan Dia juga telah masuk ke dalam dunia 
yang gelap!

Dengan adanya terang, maka muncul 
unsur-unsur asas lain untuk kehidupan 
bertumbuh. Langit muncul; bumi muncul; 
air berkumpul di dalam sempadan mereka; 

tumbuh-tumbuhan berbunga; matahari 
terbit; dan sebagainya.

Dari kosong, dunia berada dalam keadaan 
baik. Semuanya sudah siap. Selepas itu, 
semua makhluk hidup mula membiak!

Yesus adalah Terang dunia, dan Dia adalah 
Firman dan Hidup. Bukankah itu menarik? 
Firman. Terang. Hidup. Firman itulah yang 
memberi Terang, dan Terang inilah yang 
memberi hidup.

Tunggu sebentar! Matahari hanya wujud 
pada hari ke-4, bukan? Ia muncul setelah 
tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh di bumi 
pada hari ke-3. Ini memberitahu kita sesuatu 
yang sangat penting: bukan matahari yang 
merupakan sumber terang dan hidup, tetapi 
Firman Tuhan.

Di sini kami mengajak anda untuk “datang” 
dan berdiam dan mengenali Dia dengan 
lebih lagi melalui Firman-Nya yang hidup!

Fikirkan mengenainya:
Adakah anda akan menerima jemputan ini?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita memiliki iman yang sederhana seperti Abraham, dan agar 
kita juga taat dan bertindak balas Tuhan dengan meninggalkan tabiat buruk 
yang Dia mahu kita “tinggalkan” dan ikuti tabiat baik yang Dia galakkan 
untuk kita lakukan.

•	 Berdoa agar ibu bapa kita, para pastor dan guru, dll., mendengar dengan 
jelas dari Tuhan dan mereka boleh memimpin kita kepada-Nya dengan 
melakukan kehendak-Nya dan menyenangkan-Nya.

•	 Berdoa untuk Orang Asli dan Orang Asal yang terpaksa meninggalkan 
kampung halaman dan berpindah ke tempat yang mereka tidak biasa, 
agar mereka dapat mencari jalan yang baik untuk menetap dan sentiasa 
memiliki kecukupan untuk memberi makan kepada keluarga mereka.

Semasa Tuhan memanggil Abram (atau 
Abraham), “Mari dan ikutlah Aku,” Dia 
tidak memanggilnya untuk tinggal di 
tempatnya dan terus hidup bagaimana 
dia hidup. Tidak. Tuhan membawanya 
ke tempat yang Dia mahukan; dari Ur ke 
Haran, dan dari Haran ke Kanaan.

Abraham telah menetap bersama 
keluarga dan ayahnya, Terah, di Haran 
selama bertahun-tahun. Haran menjadi 
kampung halaman keduanya setelah dia 
meninggalkan tempat kelahirannya, Ur. 
Ketika Abraham meminta hamba yang 
sudah lama melayaninya untuk mencari 
isteri untuk Ishak, anaknya, dia tidak 
memintanya pergi ke Ur, melainkan ke 
Haran. Oleh itu, kita dapat menyimpulkan 
bahawa setelah Abraham dan keluarganya 
menetap di Haran, saudara-mara mereka 
juga datang untuk tinggal bersama mereka, 
dan mereka bertambah ramai menjadi puak 
yang besar dan kaya.

Kemudian, Tuhan memanggil Abraham 
untuk meninggalkan Haran, rumah 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 11-20

Hari 2
Ahad, 8 Ogos 2021

Datang Dan Ikutlah Dia

ayahnya, dan mengikut Dia ke Kanaan. Di 
manakah Kanaan? Tidak ada Google pada 
masa itu, dan Abraham tidak dapat mencari 
dalam talian untuk mendapatkan beberapa 
maklumat. Oleh itu, pada dasarnya, dia tidak 
tahu di mana Kanaan berada, bagaimana 
keadaannya, atau apa pun tentang Kanaan.

Sudah tentu, dia tidak tahu berapa lama 
perjalanannya. Sekiranya mereka tersalah 
jalan, mereka tidak mempunyai kereta, 
kereta api atau kapal terbang untuk 
membawa mereka kembali. Itu adalah 
sebuah perjalanan tanpa jalan kembali. 
Sekiranya mereka merindui saudara mereka, 
mereka tidak mempunyai telefon pintar 
untuk saling menghubungi. Berangkat ke 
Kanaan pada dasarnya adalah satu langkah 
berani, satu langkah iman, percaya dan taat 
kepada Tuhan.

Fikirkan mengenainya:
Apakah tabiat lama atau buruk yang Tuhan 
telah minta anda tinggalkan dan bertaubat, 
dan datang kepada-Nya dan ikuti Dia?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita menjadi seperti Ishak dalam hal kita tidak akan bertengkar 
dengan orang lain tetapi berdoa kepada Tuhan dalam semua keadaan dan 
sentiasa bersikap tenang dan lemah lembut.

•	 Berdoa untuk gereja-gereja dan orang-orang Kristian agar mengetahui 
bahawa kita adalah anak-anak Tuhan yang dijanjikan, dan agar kita juga 
akan berjalan di dalam Roh dan percaya Tuhan untuk menangani masa-masa 
sukar di negara kita.

•	 Berdoa agar masalah jalanraya yang lama di perkampungan Orang Asli dan 
Orang Asal segera diselesaikan oleh kerajaan dengan campur tangan Tuhan.

Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan 
untuk Abraham. Tuhan beritahu Abraham 
bahawa Dia akan menjadikannya satu 
bangsa yang hebat melalui anak ini.

Walaupun sudah berusia 75 tahun, Abraham 
harus menunggu 25 tahun lagi untuk 
kelahiran yang dijanjikan ini berlaku!

Dia mungkin menyangka bahawa Lot 
anak saudaranya, atau Eliezer hamba yang 
sudah lama melayaninya, atau Ismael anak 
sulungnya dari seorang hamba perempuan 
yang akan menjadi penggantinya. Ishak 
dilahirkan setelah Abraham menggunakan 
semua cara manusianya untuk memiliki 
seorang anak lelaki dan sepenuhnya hilang 
kepercayaan terhadap tubuhnya sendiri, 
yang ketika itu berusia 100 tahun, dan 
terlalu tua untuk mempunyai anak.

Cerita Ishak pendek dan indah. Tidak 
seperti Abraham ayahnya, dan Yakub 
anaknya, Ishak tidak pernah bertengkar 
dengan Tuhan. Abraham mengambil masa 
25 tahun bermain permainan meneka 
dengan Tuhan. Yakub terus berjuang untuk 
menjadi nombor satu dalam keluarganya. 
Ishak sangat berbeza: dia seperti seorang 
budak baik yang duduk diam, menunggu 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 21-30

Hari 3
Isnin, 9 Ogos 2021

Datang dan Hidup 
Dalam Janji-janji-Nya

giliran untuk menerima hadiah dari Tuhan.

Dia tidak melarikan diri semasa ayahnya 
yang sudah tua mengikatnya dan mahu 
mempersembahkannya sebagai korban 
bakaran di Gunung Moria walaupun, sebagai 
lelaki dewasa, dia dapat melakukannya 
dengan mudah. Bertahun-tahun dia tidak 
berusaha meneka siapa isterinya; dia dengan 
senang hati membawa Ribka ke khemahnya 
setelah melihatnya. Dia tidak bertempur 
dengan orang Filistin yang merampas 
telaganya, dia hanya menggali yang lain.

Ishak kaya, sangat kaya. Tuhan 
memberkatinya dengan kekayaan yang 
banyak. Walaupun begitu, lelaki kaya ini 
hanya berkahwin dengan seorang isteri.

Bolehkah anda melihat bahawa Ishak 
tidak pernah memperjuangkan haknya? 
Dia mengambil apa sahaja yang diberikan 
kepadanya dan hidup berpuas hati di dalam 
janji-janji Tuhan.

Fikirkan mengenainya:
Bolehkah kita memiliki ketenangan seperti 
itu di dalam Tuhan dan percaya kepada 
janji-janji-Nya dalam hidup kita?
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Doa Hari Ini:

•	 Setiap kita diciptakan secara unik dan Tuhan mempunyai rancangan untuk 
setiap kita. Berdoa agar kita gembira dengan siapa diri kita, dan tidak 
berusaha menjadi orang lain dengan cara kita sendiri.

•	 Berdoa agar mereka yang belum mengenal Yesus Kristus tidak akan 
berjuang sendirian dengan masalah mereka, tetapi mereka akan mengenal 
Yesus Kristus dan mendapat istirahat yang baik dalam Dia.

•	 Berdoa agar lebih ramai orang yang terlibat dalam penjagaan kesihatan 
dapat menolong Orang Asli dan Orang Asal yang tinggal di tempat yang 
tidak mempunyai hospital atau klinik berdekatan.

Nama Yakub mempunyai makna yang lucu: 
“pemegang tumit.”

Ia sama sekali tidak kedengaran baik. Dia 
mendapat namanya kerana dia didapati 
memegang tumit Esau, saudara kembarnya, 
ketika dilahirkan. Sepertinya bayi Yakub 
berusaha menghalang abangnya lahir 
dahulu sebelum dirinya!

Entah bagaimana, Yakub mempunyai 
keinginan yang kuat untuk menjadi anak 
sulung dalam keluarganya kerana sebagai 
anak lelaki sulung orang Israel selalunya 
mendapat bahagian dua kali ganda dari 
warisan keluarga.

Oleh itu, Yakub memujuk Esau untuk 
menjual hak kesulungannya dengan 
semangkuk rebusan kacang merah. Esau 
terlalu lapar untuk menolaknya. Arrgh! 
Esau pasti tergila-gila dengan warna merah! 
Sudah tentu, dia keluar merah ketika 
dilahirkan!

Selanjutnya, dengan mengenakan pakaian 
Esau, Yakub memasak makanan yang 
enak dan memberikannya kepada ayahnya. 
Dengan cara ini, dia menipu ayahnya, Ishak, 
yang hampir buta supaya memberinya 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 11-20

Hari 4
Selasa, 10 Ogos 2021

Datang Ke Dalam Istirehat 
Ilahi

berkat hak kesulungan. Setelah itu, dia lari 
dari kemarahan Esau dan pergi bekerja 
dengan bapa saudaranya, Laban, selama 20 
tahun. Dia sangat menderita di bawah terik 
matahari dan di musim dingin, dan tidak 
dapat tidur lena. Laban menukar upahnya 
sepuluh kali ganda.

Semasa Yakub meninggalkan Laban untuk 
kembali ke negeri asalnya, dia berusaha 
menyenangkan Esau dengan banyak hadiah 
yang baik. Dia bergelut dengan malaikat 
Tuhan untuk mendapatkan berkatnya dan 
tercedera dan namanya ditukar menjadi 
Israel, putera Tuhan. Setelah itu, Yakub 
menghentikan pergelutannya dengan 
Tuhan.

Meskipun telah dinubuatkan bahawa dia 
akan lebih kuat dari Esau, Yakub masih 
membuang masa selama bertahun-tahun 
dengan berusaha mendapatkan apa yang 
Allah sediakan untuknya. Pada akhirnya, 
dia hanya merosakkan hubungannya dengan 
keluarganya!

Fikirkan mengenainya:
Adakah Yakub pernah menikmati istirahat 
dan kedamaian ilahi semasa dia bergelut 
dengan Tuhan dan manusia?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita belajar memuji Tuhan sepanjang masa, sama ada kita 
berada dalam keadaan senang atau susah, dan ketahuilah bahawa Tuhan 
mempunyai tujuan yang baik untuk kita walaupun kita tidak melihat Dia 
menolong kita pada saat memerlukan dan menghadapi masalah.

•	 Berdoa agar lebih banyak pemimpin yang penuh dengan Roh dapat 
mengambil peranan penting dalam semua organisasi, termasuk kerajaan 
dan gereja, agar mereka bekerja dan melayani dengan kebijaksanaan 
Tuhan untuk membawa berkat kepada semua orang.

•	 Berdoa agar rumah kos rendah lebih banyak dibina untuk membantu 
memenuhi keperluan Orang Asli dan Orang Asal.

Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-
saudaranya sendiri yang membencinya 
kerana dia adalah anak kesayangan 
ayahnya. Yakub, ayah mereka, memberikan 
semua yang terbaik kepada Yusuf, dan itu 
benar-benar membuat semua saudaranya 
cemburu.

Mereka tidak sedar bahawa mereka 
telah membantu Yusuf dan Tuhan untuk 
menjual Yusuf. Yusuf tidak sedar bahawa 
itu adalah rancangan Tuhan agar dia dapat 
menyelamatkan bukan hanya bangsa Israel, 
tetapi juga bangsa Mesir dan bangsa-bangsa 
lain semasa kelaparan.

Bayangkan Yusuf yang masih muda dan 
keseorangan di negeri asing. Dia pasti 
menangis siang dan malam. Dia harus 
berkhidmat sebagai pelayan rendah di rumah 
Potifar sebelum dia dinaikkan pangkat 
sebagai pengawas. Hari-hari baiknya tidak 
bertahan lama; Potifar melemparkannya ke 
dalam penjara kerana isteri Potifar menuduh 
Yusuf mengganggunya.

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 41-50

Hari 5
Rabu, 11 Ogos 2021

Datang Dan Lihat 
Karya-karya Tuhan

Ia seolah-olah Tuhan telah melupakan Yusuf 
kerana juru minum tidak memberitahu 
Firaun tentang dia dan membiarkan 
dia tinggal di penjara selama bertahun-
tahun. Bila ada kesempatan untuk Yusuf 
memberitahu Firaun tentang maksud 
mimpinya, dia memberi pujian kepada 
Tuhan. Kebijaksanaannya mengejutkan 
Firaun dan menjadikannya perdana menteri 
Mesir.

Yusuf bangkit dari seorang tawanan menjadi 
lelaki kedua terpenting di Mesir. WOO-
HOO! Itu satu keajaiban! Hanya Tuhan 
yang dapat melakukan itu! Yusuf tahu 
bahawa Allah mempunyai tujuan yang baik 
untuk membiarkan perkara buruk terjadi 
kepadanya. Oleh itu, dia memberitahu 
saudara-saudaranya yang bersalah itu 
bahawa niat Tuhan adalah baik walaupun 
mereka berniat jahat.

Fikirkan mengenainya:
Adakah “nasib buruk” atau musibah dalam 
kehidupan umat Tuhan? Adakah anda dapat 
melihat niat baik Tuhan dalam setiap saat 
yang “buruk”?
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Sec$on  2  

Hari ke-6: Firaun yang tidak Bertaubat

Hari ke-7: Taubat yang Sejati

Hari ke-8: Taubat dan Berpusatkan Tuhan

Hari ke-9: Taubat dan Ketaatan

Hari ke-10: Taubat dan Kekudusan  

Bacaan Alkitab: Keluaran 1-40 & Imamat 1-10

Bahagian 

2
Taubat  
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Sec$on  2  

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita cepat bertaubat setiap kali Tuhan mengingatkan kita, baik 
melalui Firman-Nya yang hidup, suara lemah lembut Roh Kudus, atau 
peringatan yang diberikan oleh ibu bapa, guru atau rakan-rakan.

•	 Berdoa agar ramai orang yang menghadapi pelbagai masalah pada saat 
yang sukar ini, supaya hati mereka lembut dan mahu mendengar Tuhan 
dan Berita Baik-Nya dan memiliki hati yang peka terhadap suara Tuhan.

•	 Berdoa untuk kerajaan agar segera menyelesaikan masalah pencemaran 
alam sekitar yang mengancam kesihatan dan keselamatan penduduk di 
perkampungan Orang Asli dan Orang Asal.

Kisah Firaun dengan Allah memberitahu 
kita betapa degilnya manusia dalam hal 
pertaubatan.

Dia diberi sebelas peluang oleh Musa, iaitu 
membiarkan umat Tuhan pergi. Namun, dia 
menolak semuanya, membiarkan hatinya 
mengeras hingga tidak ada jalan baginya 
untuk kembali.

Mungkin ketidakpatuhan yang pertama 
masih boleh dimaafkan, kerana dia 
sebenarnya tidak tahu siapa Tuhan. Tuhan 
telah berdiam selama 430 tahun, dan bahkan 
orang Israel telah melupakan-Nya.

Adakah ini benar-benar berlaku? Ya! 
Tuhan memperkenalkan diri-Nya kepada 
Musa sebagai Tuhan kepada ayah Musa, 
Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. 
Selepas Yakub, kebanyakan orang Israel 
tidak mempunyai hubungan peribadi 
dengan Allah!

Oleh itu, Firaun menjawab Musa dengan 
tiada kesabaran, “Siapakah Tuhan yang aku 
harus patuhi suaranya dan membiarkan 
Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan!”

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Keluaran 1-10

Hari 6 
Khamis, 12 Ogos 2021

Firaun yang tidak 
Bertaubat

Sekarang, boleh dimaafkan jika kita tidak 
mentaati Tuhan buat kali pertama, tetapi 
tidak demikian ketika kita diingatkan 
berulang kali, seperti dalam hal Firaun.

Musa mengubah tongkatnya menjadi ular. 
Kemudian dia mengubah Sungai Nil dan 
semua perairan di Mesir menjadi darah. 
Kemudian dia membuat katak menutupi 
tanah Mesir, bahkan sampai ke tempat tidur 
dan dapur mereka. Firaun menjadi cemas 
dengan katak-katak yang dipanggil oleh 
Musa dan ahli sihirnya tidak dapat membuat 
katak-katak itu kembali semula ke air.

Namun, dia enggan mendengarkan Musa 
setiap kali masalah itu diselesaikan - 
sehingga wabak terakhir ketika anak 
sulungnya terkorban. Dia masih mengejar 
orang Israel sampai ke Laut Merah dan 
akhirnya mati lemas bersama seluruh 
tenteranya.

Fikirkan mengenainya:
Apakah yang menyebabkan kita berdegil 
dan tidak mahu bertaubat? Adakah kerana 
kebanggaan dan kesombongan kita?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar pemikiran dan tingkah laku kita sesuai dengan apa yang kita 
percaya dan kongsikan. Minta Roh Kudus untuk beritahu kita bahagian-
bahagian di mana kita perlu bertaubat dan mula berfikir dan berkelakuan 
mengikut jalan-Nya.

•	 Berdoa untuk gereja-gereja di Malaysia agar menjadi kota di atas bukit di 
mana tingkah laku baik mereka akan bersinar terang di dalam masyarakat 
mereka supaya Tuhan akan menerima semua kemuliaan dan pujian.

•	 Berdoa agar bekalan elektrik dibekalkan ke semua perkampungan Orang 
Asli dan Orang Asal yang belum mempunyai bekalan supaya keadaan 
hidup mereka dapat diperbaiki.

Taubat bermaksud “kembali” dalam bahasa 
Ibrani, dan “berbalik” atau “berubah fikiran” 
dalam bahasa Yunani. Ia memberitahu kita 
sesuatu berlaku samada dalam fikiran dan 
tingkah laku seseorang ketika dia bertaubat.

Ketika Allah memanggil orang Israel untuk 
kembali kepada-Nya sebagai bangsa yang 
kudus dan imamat rajani, Dia memberi 
mereka Sepuluh Hukum. Daripada 
Sepuluh Hukum, sembilan daripadanya 
ada hubungannya dengan situasi “tidak, 
tidak”. Orang Israel diberitahu untuk tidak 
melakukan perkara-perkara tertentu kepada 
Tuhan dan jiran mereka.

Tiada allah lain; tiada berhala; tidak 
menyalahgunakan nama Allah; tidak 
bekerja pada hari Sabat; tidak membunuh; 
tidak berzina; tidak mencuri; tidak memberi 
keterangan palsu; tidak tamak atas harta 
benda orang lain.

Semua hukum tidak ini berkaitan dengan 
pemikiran dan tingkah laku yang biasa 
dilakukan di antara mereka. Mereka 
menyembah dewa-dewa Mesir. Mereka 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Keluaran 11-20

Hari 7
Jumaat, 13 Ogos 2021

Taubat yang Sejati

membuat patung anak lembu emas. 
Mereka bersumpah dengan banyak nama-
nama dewa. Mereka bekerja tanpa henti 
di bawah Firaun. Mereka bergaduh dan 
membunuh. Mereka mempunyai hubungan 
yang sumbang di luar perkahwinan mereka. 
Mereka mencuri dan berbohong dan ingin 
memiliki barang yang dimiliki orang lain.

Untuk mereka bertaubat, pertama sekali 
ialah berubah dalam cara pemikiran mereka 
melihat semua perkara ini, dan kemudian 
berubah dalam tingkah laku mereka.

Mereka harus melepaskan semua allah lain 
dan hanya menyembah Tuhan orang Israel. 
Mereka harus berehat pada hari Sabat, Hari 
Kudus mereka. Mereka harus mengasihi 
sesama mereka, dengan mengatakan 
kebenaran dan mengambil berat tentang 
orang lain dan harta benda orang lain seperti 
mana mereka menjaga diri sendiri dan harta 
benda milik mereka.

Fikirkan mengenainya:
Bagaimanakah kita dapat membuktikan 
bahawa kita benar-benar bertaubat?
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Doa Hari Ini:

•	 Undanglah Tuhan untuk menjadi pusat kehidupan anda sekarang. Bukakan 
hatimu kepada-Nya dan berdoa agar anda menemukan-Nya setiap hari 
supaya anda tidak melakukan perkara yang salah terhadap-Nya.

•	 Berdoa untuk gereja-gereja di Malaysia agar menjadikan Tuhan sebagai 
pusat ibadat mereka, agar mereka saling bersekutu dan membangun 
sebagai Tubuh Kristus dan hidup di bawah berkat kesatuan yang sempurna.

•	 Berdoa untuk Jakoa, Jabatan yang mengurus hal ehwal Orang Asli, agar 
benar-benar menjaga keperluan asas dan kebajikan mereka.

Sepuluh Hukum diberikan kepada orang 
Israel untuk menolong mereka melakukan 
yang betul di mata Allah dan satu sama 
lain. Tuhan juga memberi mereka panduan 
terperinci untuk membangun Khemah Suci-
Nya.

Secara fizikal, Khemah Suci adalah pusat 
komuniti orang Israel. Dalam Bilangan, 
kita diberitahu bahawa dua belas suku 
berkhemah di sekitar empat sisinya.

Di sebelah utara adalah perkhemahan Dan 
bersama Asyer dan Naftali. Di sebelah 
selatan adalah perkhemahan Ruben 
dengan Simeon dan Gad. Ke Barat adalah 
perkhemahan Efraim bersama Manasye 
dan Benyamin. Dan di sebelah timur adalah 
perkhemahan Yehuda dengan Isakhar dan 
Zebulon. Orang Lewi mengelilingi Khemah 
Suci di lingkaran dalam, dengan Merari di 
Utara, Kehat di Selatan, Gerson di Barat 
dan Musa dan para imam di Timur.

Bolehkah anda melakar satu peta dengan 
keterangan ini? Mungkin anda boleh 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Keluaran 21-30

Hari 8
Sabtu, 14 Ogos 2021

Taubat dan Berpusatkan 
Allah

mencarinya di peta di belakang Alkitab 
anda atau mencari salinan secara online 
untuk membantu anda.

Setiap hari, bila orang Israel keluar dari 
khemah mereka semasa bangun pada waktu 
pagi, mereka menghadap Khemah Suci di 
mana Tabut Perjanjian Tuhan diletakkan, 
dan dinaungi oleh tiang awan pada waktu 
siang dan api-Nya pada waktu malam.

Pada dasarnya tidak ada yang dapat 
dilihat di padang gurun, dan Khemah Suci 
adalah pusat segalanya. Pekerjaan utama 
orang Israel selama 40 tahun itu adalah 
membangun Khemah Suci, memindahkan 
khemah mereka di bawah tiang awan 
dan api, mendengar Firman Allah, dan 
mempersembahkan korban. Semuanya 
adalah mengenai Tuhan dan semua hukum 
dan perintah-Nya.

Fikirkan mengenainya:
Bagi Tuhan, kehidupan pertaubatan 
berpusat di sekeliling-Nya. Adakah Tuhan 
adalah pusat ibadat anda sekarang?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita mencari petunjuk dan perintah Tuhan dalam setiap 
keputusan penting dalam hidup kita supaya kita berjalan di bawah 
perlindungan dan berkat Tuhan.

•	 Berdoa untuk para pastor dan pemimpin gereja dari pelbagai latar belakang 
gereja di Malaysia agar terlibat dalam pemuridan untuk Yesus Kristus dan 
membentuk mereka di jalan Tuhan.

•	 Berdoa agar terjadi penembusan dalam hubungan di kalangan semua 
Orang Asli dan Orang Asal, agar setiap suku ada kerja sama yang baik 
untuk maju bersama.

Semasa Tuhan memerintahkan orang 
Israel untuk membina Khemah Suci, Dia 
tidak membiarkan mereka sendirian untuk 
membayangkan bagaimana ia harus dibina, 
dan kegunaannya. Dia memberi mereka 
perincian yang sangat spesifik.

Seperti, siapa tukangnya, kayu apa yang 
harus digunakan, panjang dan lebar setiap 
perkakas, apa yang harus dimasukkan 
ke dalam Khemah Suci dan di mana 
meletakkannya, dan siapa yang akan 
menjaganya, dan lain-lain. Dia mahu 
mereka membina sesuatu yang akan 
mencerminkan rekaan, tujuan, penggunaan 
dan kemuliaan-Nya dengan tepat.

Setelah kita mengucapkan doa orang yang 
berdosa, Allah tidak meninggalkan kita 
sendirian untuk menguruskan kehidupan 
kita dengan cara kita sendiri. Dia memberi 
kita Alkitab agar kita tahu bagaimana hidup 
dengan betul, bagaimana berhubungan 
dengan Dia dan orang lain, sikap apa yang 
harus kita miliki, dan akhlak apa yang perlu 
kita kembangkan, dll.

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Keluaran 31-40

Hari 9
Ahad, 15 Ogos 2021

Taubat dan Ketaatan

Tidakkah anda merasa kagum melihat Musa 
mengingati setiap perincian yang disebut 
oleh Tuhan? Dia bukan seorang jurutera, 
walaupun sebagai putera Mesir, dia 
mungkin pernah melihat projek pembinaan 
yang hebat sebelumnya. Namun itu kira-
kira 40 tahun sebelumnya dan selama 40 
tahun terakhir, dia telah menjaga kambing 
biri-biri mertuanya di padang gurun! 
Dia mengingati semuanya kerana dia 
memandang serius arahan Tuhan!

Kita tidak boleh mengatakan bahawa 
kita benar-benar bertaubat sementara kita 
enggan mengikuti arahan umum atau khusus 
Tuhan untuk kita. Musa tahu bahawa rahsia 
mengikuti Tuhan adalah mendengar dengan 
teliti setiap perkataan yang Dia katakan, 
dan itu juga harus menjadi sikap kita.

Fikirkan mengenainya:
Adakah terdapat bahagian dalam hidup 
anda di mana anda tahu anda perlu patuh 
kepada perintah Tuhan?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita menetapkan fikiran dan hati kita untuk menjalani 
kehidupan yang kudus kerana, tanpa kekudusan, tidak ada yang akan 
melihat Tuhan.

•	 Berdoa untuk gereja-gereja di Malaysia agar saling menyokong sesama di 
mana sahaja mereka berada dan setiap rumah Tuhan tidak kekurangan apa-
apa dari segi fizikal dan rohani.

•	 Berdoa untuk semua pelayanan yang sudah dilakukan di kalangan suku 
Orang Asli dan Orang Asal akan membuahkan hasil dan agar anak-anak 
muda mereka dan generasi akan datang diberkati melalui pelayanan Injil.

Imamat 1-10 adalah petikan panjang yang 
membicarakan cara-cara korban bakaran 
dan persembahan orang Israel dan para 
imam besar yang membantu membuat 
korban bakaran dan persembahan di 
hadapan Tuhan.

Khemah Suci secara fizikal adalah pusat 
komuniti orang Israel, dan itu mewakili 
kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. 
Dengan adanya sistem korban, khemah 
suci kemudian menjadi tempat yang 
sangat sibuk dengan banyak aktiviti yang 
dilakukan setiap hari.

Terdapat lima persembahan yang 
disebutkan dalam Imamat 1-5 yang 
membantu mengingatkan orang Israel akan 
pentingnya menjaga hubungan yang benar 
dengan Tuhan dan satu sama lain. Mereka 
menyedari keperluan mereka untuk hidup 
dalam kekudusan Tuhan.

Sistem ini juga mengajar mereka satu 
pelajaran yang berharga - bahawa dosa 
membuat mereka akan membayar satu harga 
yang mahal dengan haiwan ternakan atau 
hasil tanaman mereka sendiri, agar mereka 
dapat menyenangkan Allah, menghargai-
Nya, atau meminta pengampunan-Nya atas 
kesalahan mereka.

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Imamat 1-10

Hari

Isnin, 16 Ogos 2021

Taubat Dan Kekudusan10
Orang Israel bergantung pada haiwan 
ternakan dan hasil tanaman untuk menyara 
hidup mereka, dan dengan menawarkan 
haiwan, mereka akan kerugian dari untung 
kasar hasil dari penjualan haiwan ternakan 
mereka, sayur-sayuran, telur atau bijirin 
(gandum, barli, dll.). Oleh kerana mereka 
tinggal dalam komuniti, kerugian mereka 
juga akan mempengaruhi orang lain secara 
langsung!

Sebenarnya, harganya lebih mahal daripada 
sekadar haiwan – ia juga melibatkan harga 
diri mereka! Bolehkah anda bayangkan 
betapa malu dan aibnya membawa haiwan 
dan berjalan di depan mata jiran tetangga? 
Semua orang akan meneka dosa apa yang 
telah dilakukannya terhadap Tuhan atau 
orang lain!

Oleh itu, sistem korban bakaran dan 
persembahan memainkan peranan dalam 
mendidik mereka dan menjauhkan mereka 
dari dosa dan tidak kudus!

Fikirkan mengenainya:
Apakah cara-cara yang dapat membantu 
kita menjauhkan diri dari dosa dan tidak 
kudus sekarang?
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Sec$on  3  

Hari ke-11: Allah Maha Kudus Dan Kita Harus Kudus

Hari ke-12: Allah Misteri Tetapi Dia Dapat Difahami

Hari ke-13: Allah adalah Peribadi bagi Setiap Kita

Hari ke-14: Allah Tidak Pernah Berubah

Hari ke-15: Allah adalah Hidup

Bacaan Alkitab: Imamat 11-27; Nombor 1-33

Bahagian 

3

Mengenal 
Al lah: 
Mengetahui 
Siapa Al lah
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa untuk kanak-kanak seperti kita agar menetapkan hati kita men-
jalani kehidupan yang kudus dengan mengasihi orang lain dan bertang-
gungjawab dalam semua bahagian dalam kehidupan kita.

•	 Berdoa untuk kumpulan B40 yang berpendapatan rendah dibantu oleh ker-
ajaan agar ada satu penembusan dalam kitaran kemiskinan mereka.

•	 Berdoa untuk suku Kensiu di Baling, Kedah, agar mereka dapat hidup den-
gan baik dengan perubahan yang berlaku di sekitar mereka dan mendengar 
Tuhan menjawab doa mereka.

Apabila anda membaca Imamat 11-20, 
anda mungkin akan terkejut melihat betapa 
rumitnya Tuhan menyenaraikan semua 
perkara yang seharusnya diketahui oleh 
orang Israel.

Dari makanan yang mereka makan hingga 
ke rumah tempat mereka tinggal, pakaian 
yang mereka pakai, penyakit kulit yang 
mereka derita, tempoh berpantang, dan 
hubungan seseorang dengan ibu bapa, 
saudara, dan masyarakatnya, dll.

Anda lihat, bagi Allah, kerohanian dan 
kekudusan bukan sekadar pergi ke bait 
suci (atau gereja) dan mempersembahkan 
korban (atau memberikan persembahan). 
Ini tentang kehidupan seharian itu sendiri. 
Mengenai bagaimana perilaku kita di 
rumah, sekolah, pusat jagaan harian, gereja, 
pasar, rumah jiran, dan lain-lain. Mengenai 
mentaati Tuhan dan mematuhi perintah-
Nya di semua bahagian kehidupan kita, 
seperti keluarga, pemakanan, kesihatan, 
kebersihan, hubungan sesama manusia 
dan ciptaan Tuhan yang lain (contohnya, 
persekitaran kita, haiwan, tumbuh-
tumbuhan, dan lain-lain? Ya!)

Hah! Itu sukar, bukan? Walaupun begitu, 
itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari 
kita! Dengan melakukan itu, kita akan 
dianggap “kudus.”

Hari ini, kita mungkin tidak melakukan 
beberapa perkara yang disebutkan dalam 
Imamat, tetapi pada dasarnya kita tetap 
menjaga prinsip dan semangat kecintaan 
dan kepatuhannya.

Kita makan makanan yang sihat. Kita 
menjaga kebersihan persekitaran kita. 
Kita berbuat baik kepada jiran kita. Kita 
menghormati ibu bapa kita. Kita mematuhi 
undang-undang negara kita. Oleh itu, 
kita menjalani kehidupan kudus yang 
menyenangkan Tuhan kerana Dia kudus 
dan tidak dapat bertolak ansur dengan hal-
hal yang tidak kudus.

Fikirkan mengenainya:
Adakah anda menyedari bahawa kekudusan 
itu sangat sederhana dan praktikal; dan 
bahawa kita dapat mengamalnya setiap saat 
dalam hidup kita?

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Imamat 11-20

Hari

Selasa, 17 Ogos 2021

Tuhan Itu Kudus Dan Kita 
Harus Kudus

11
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar bila kita tidak dapat memahami jalan-jalan Tuhan, kita yakin 
akan kasih-Nya kepada kita sehingga kita dapat memiliki keyakinan, 
harapan dan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya.

•	 Berdoa untuk masyarakat dan tempat kerja kita agar dapat menolong 
generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kekuatan mereka, dan 
agar mereka juga bersedia untuk terus membantu membangun negara kita.

•	 Bersyukur kepada Tuhan kerana ramai orang yang membantu menjaga 
budaya dan bahasa tradisional Kayaman yang tinggal di sepanjang Sungai 
Rejang, Sarawak. Berdoa agar berita baik Yesus Kristus disampaikan 
kepada mereka.

Bacaan Alkitab Hari Ini:  

         Imamat 21-27 

         Bilangan 1-3

Semasa orang Israel diminta untuk 
melakukan atau tidak melakukan hal-hal 
tertentu, mereka mungkin tidak diberitahu 
“MENGAPA” mereka harus atau tidak 
seharusnya melakukannya.

Contohnya, mereka diberitahu untuk 
tidak makan makanan tertentu kerana 
makanan tersebut tidak bersih. Apa yang 
dimaksudkan dengan “tidak bersih” tidak 
diberitahu secara khusus. Seperti daging 
babi. Oh! Berapa ramai di antara kita yang 
sangat suka dengan “char siew” (babi 
panggang)? Tidak boleh makan? Serius?!

Namun orang Israel yang percaya kepada 
Tuhan memilih untuk tidak makan makanan 
tersebut menurut perintah-Nya.

Sekarang, dengan sains dan kajian, kita tahu 
bahawa makanan itu agak tidak sihat. Kita 
memahami bahawa perintah itu bertujuan 
untuk kebaikan mereka sendiri, untuk 
menjauhkan mereka dari penyakit sebanyak 
mungkin.

Seperti orang Israel, kadang-kadang kita 
diberitahu oleh ibu bapa kita bahawa kita 
tidak boleh melakukan perkara-perkara 

Hari

Rabu, 18 Ogos 2021

Tuhan Itu Misteri Tetapi 
Dia Dapat Difahami

12
tertentu. Perkara-perkara itu tidak baik. Kita 
mungkin tidak mengerti MENGAPA, tetapi 
kerana percaya kepada ayah atau ibu kita, 
kita patuh.

Perkara yang sama berlaku dengan Tuhan 
dan Firman-Nya. Kita mungkin tidak 
mengerti MENGAPA Allah tidak menjawab 
doa kita atau mengapa Dia menahan sesuatu 
yang “baik” dari kita (seperti Hawa dan buah 
terlarang). Tetapi, jika kita mempercayai 
Allah, kita tahu bahawa itu adalah untuk 
kebaikan kita sendiri.

Kita tidak dapat memahami sepenuhnya 
Tuhan, bukan kerana Tuhan tidak dapat 
dikenali, tetapi kerana kita mempunyai 
pengetahuan yang terhad. Semakin kita 
mengenal Dia, kita akan semakin lebih 
mengenal Dia.

Dan suatu hari nanti, seperti yang Paulus 
katakan, kita akan mengenal Dia sepenuhnya 
ketika kita bersemuka dengan-Nya.

Fikirkan mengenainya:
Haruskah kita rajin untuk mengenal Allah 
dengan mengetahui firman-Nya di dalam 
Alkitab?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita lebih mengenali Allah dan bertumbuh menjadi lebih 
seperti Dia dan kita menjadi semakin berkurang.

•	 Berdoa untuk kanak-kanak seperti kita agar berhati-hati semasa membuat 
komen dalam talian atau di luar talian, dan agar kita tidak mengucapkan 
kata-kata yang tidak baik kepada orang yang tidak sependapat dengan kita 
atau dengan hal-hal yang kita percaya adalah benar.

•	 Berdoa untuk suku Temoq di Temerloh, Pahang, yang sering dianggap oleh 
orang lain sebagai liar dan tidak berbudaya. Berdoa agar mereka mengenal 
Tuhan dan mendapat penyembuhan-Nya.

Di padang gurun, Tuhan berbicara kepada 
orang Israel melalui Musa. Ini seolah-olah 
Tuhan jauh dari mereka, bukan?

Mereka tidak dapat mendekati Tuhan 
secara peribadi seperti Musa yang pergi 
ke Gunung Sinai untuk menemui Tuhan. 
Dan, tidak seperti kita hari ini, mereka tidak 
dapat menemui Allah secara langsung dan 
bebas atau berbual dengan-Nya mengenai 
apa sahaja di bawah cahaya matahari.

Namun, Tuhan masih merupakan Tuhan 
peribadi bagi orang Israel. Dia mungkin 
tidak berbicara dengan mereka secara 
langsung, tetapi Dia berbicara tentang 
mereka kepada Musa.

Lihatlah kitab Bilangan - bagaimana Allah 
mengatur pekerjaan untuk semua orang 
Lewi, bagaimana Dia menangani masalah 
keluarga, dan bagaimana Dia menegur 
Miriam dan Harun.

Di samping itu, anda membaca banyak 
nama dalam kitab Bilangan, bukan? 
Banyak nama disebut secara individu 
kerana Allah mengenali mereka secara 
peribadi. Dia membiarkan nama-nama itu 
(kebanyakan dari mereka hanya muncul 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Bilangan 4-13

Hari

Khamis, 19 Ogos 2021

Allah adalah Peribadi 
bagi Setiap Kita

13
sekali) dimasukkan dalam petikan terhad-
Nya! Maksudnya, setiap orang penting bagi 
Dia!

Dia menjaga semua yang telah Dia ciptakan. 
Semuanya. Semua orang. Dia tidak 
pernah meninggalkan mereka sendirian 
dan membiarkan mereka menyelesaikan 
masalah mereka sendiri.

Dia bahkan mengutus Anak-Nya, menjadi 
seperti kita dan tinggal di antara kita, untuk 
menunjukkan kepada kita siapa Tuhan.

Allah itu peribadi dan ini semestinya 
sangat bermakna bagi kita. Bolehkah anda 
bayangkan jika anda mempunyai ibu bapa 
yang hanya memberi anda makanan ketika 
anda lapar tetapi tidak pernah peduli dengan 
apa yang anda lakukan, bagaimanakah 
perasaan anda, bila anda bersalah, dan 
bagaimana anda boleh menjadi lebih baik, 
dll?

Fikirkan mengenainya:
Adakah anda gembira dan terhibur apabila 
mengetahui bahawa Tuhan mengenal 
anda secara peribadi dan berharap dapat 
berhubungan dengan anda secara peribadi?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoalah agar kita tidak meragukan Allah hanya kerana orang lain 
mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Firman Allah.

•	 Berdoalah agar orang yang terlibat dalam politik tidak akan melompat parti 
kerana cinta akan wang atau kedudukan sehingga orang yang memilihnya 
dapat mempercayai mereka untuk memperjuangkan keperluan dan hak 
mereka.

•	 Berdoalah untuk orang Kanowit di Kampung Bedil di sepanjang Sungai 
Rajang, Sarawak, agar mereka menemukan identiti sebenar mereka dalam 
Kristus Yesus walaupun mereka kehilangan bahasa dan budaya mereka.

Kita membaca kitab Bilangan dan kitab-
kitab lain dari Alkitab dan kadang-kadang 
merasakan bahawa orang Israel adalah 
orang yang aneh.

Aneh kerana kepercayaan mereka kepada 
Tuhan begitu lemah dan tidak tetap. 
Tidakkah anda berfikir begitu? Mereka 
memberontak terhadap Tuhan dan enggan 
mempercayai Dia walaupun setelah banyak 
mukjizat terjadi, seperti menyeberangi Laut 
Merah, hujan Manna dari syurga, pancuran 
air dari batu, dan sebagainya.

Bila dua belas pengintip itu kembali dari 
Tanah Kanaan, mereka membawa laporan 
baik dan buruk. Yosua dan Kaleb berbicara 
mengenai peluang tetapi sepuluh yang lain 
berbicara mengenai ancaman dan bahaya. 
Orang Israel memilih untuk mempercayai 
sesuatu yang tidak pernah diberitahu oleh 
Tuhan kepada mereka - ancaman dan 
bahaya!

Mereka sangat takut sehingga mereka ingin 
kembali ke Mesir - tempat di mana mereka 

Hari

Jumaat, 20 Ogos 2021

Allah Tidak Pernah Berubah14

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Bilangan 14-23

dulu diperlakukan dengan sangat teruk, 
di mana anak-anak mereka dibunuh, dan 
di mana banyak kerja diletakkan di bahu 
mereka!

Walaupun orang Israel tidak konsisten 
dalam fikiran dan tindakan mereka, Allah 
sentiasa konsisten. Dia berjanji kepada 
Abraham bahawa dia akan memimpin 
keturunannya ke Tanah Perjanjian dan Dia 
tidak pernah melupakannya sejak itu.

Bahkan ketika orang Israel berada di Mesir 
selama 430 tahun, dan mereka akhirnya 
melupakan Dia; Allah Abraham, Ishak, dan 
Yakub. Bahkan ketika orang Israel berlegar 
legar dengan-Nya selama 40 tahun di 
padang gurun, menganggap kasih karunia 
dan belas kasihan-Nya begitu saja dan 
menguji kesabaran-Nya!

Fikirkan mengenainya:
Oleh kerana Allah tidak pernah berubah, 
menurut anda siapakah atau apa sahaja yang 
boleh mengubah fikiran dan rancangan-Nya 
untuk anda?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoalah agar kita bertemu Allah setiap hari dan menikmati komunikasi 
dua hala dengan-Nya.

•	 Berdoalah agar hak kanak-kanak dilindungi dengan baik, terutama di 
negeri Sabah, Sarawak dan Kelantan di mana perkahwinan bawah umur 
dipraktikkan secara meluas menurut berita yang dikeluarkan pada tahun 
2020.

•	 Berdoa untuk suku Jah Hut (atau Cheres) di Jerantut dan Termeloh, Pahang, 
agar Allah mendengar tangisan mereka kerana banyak dari mereka dibuli 
dan dibayar dengan tidak adil.

Adakah anda mempunyai Tmall Genie 
atau mainan elektronik yang boleh anda 
perintahkan untuk melakukan sesuatu 
untuk anda?

Orang bercakap dengan semua alat ini 
seolah-olah mereka bercakap dengan orang 
yang sebenar. Alat ini berada di bawah 
perintah dan kawalan mereka dan hampir 
seperti lampu Aladdin zaman moden.

Sebilangan orang memperlakukan Allah 
seperti Tmall Genie atau lampu Aladdin. 
Mereka hanya mahukan komunikasi sehala 
dengan Allah seperti ini: Yesus, saya 
katakan, engkau dengar, dan engkau hanya 
melakukan itu untuk saya. Terima kasih.

Namun, Allah bukanlah alat elektronik 
yang hanya menjawab permintaan kita 
walaupun Dia mungkin melakukannya 
dengan penuh kasih dan murah hati semasa 
kita berdoa kepada-Nya.

Balak berpendapat bahawa dia dapat 
memberi rasuah kepada Allah dan nabi-
Nya. Dia membayar sejumlah wang yang 
banyak dan meminta Bileam membantu 
mengutuk umat Allah. Bileam berfikir dia 
juga dapat memanipulasi Allah.

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Bilangan 24-33

Hari

Sabtu, 21 Ogos 2021

Allah adalah Hidup15
Namun, Allah melarangnya mengutuk 
orang Israel tetapi, sebaliknya, menjadikan 
kutukan itu menjadi berkat. Bileam harus 
taat kepada Allah dan menyatakan kehendak 
Allah untuk umat-Nya.

Allah adalah Allah yang hidup. Dia 
tidak pasif hanya dalam memberi tindak 
balas. Dia mengambil tindakan. Dia 
tidak menikmati komunikasi sehala yang 
dilakukan oleh kebanyakan kita. Dia 
menuntut komunikasi dua arah di mana kita 
memberitahunya apa yang kita perlukan 
dan Dia dapat memberikan apa yang kita 
minta, dan di mana kita perlu mendengar 
apa yang Dia mahukan sehingga kita juga 
dapat mempertimbangkannya.

Dia tidak akan memaksa kita sama seperti 
Dia tidak memaksa orang Israel, meletakkan 
jalan hidup dan mati di hadapan mereka 
di mana mereka harus membuat pilihan 
sendiri.

Fikirkan mengenainya:
Bagaimanakah kita dapat menjadikan 
hubungan kita dengan Allah yang hidup 
lebih bermakna dan indah?
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Sec$on  4  
Hari ke-16: Allah & Lima Pahlawan Wanita Israel

Hari ke-17: Allah Adalah milik Pusaka Kita

Hari ke-18: Kota Perlindungan

Hari ke-19: Peringatan Dan Kesempatan Kedua

Hari ke-20: Ingat tentang Menyeberang

Bacaan Alkitab: Bilangan 34-36; Ulangan 1-34; Yosua 1-13

Bahagian 

4

Mengenal Allah: 
Mengetahui 
Karya-karya-Nya 
(Pada Masa Lalu)
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Sec$on  4  

Doa Hari Ini:

•	 Berdoalah agar kita selalu yakin untuk mendekati takhta rahmat agar kita 
mendapat belas kasihan dan mendapat rahmat untuk menolong pada saat 
memerlukan.

•	 Berdoalah untuk menteri-menteri kerajaan dalam Kabinet kita agar bekerja 
dengan baik antara satu sama lain dan kerja berpasukan mereka dapat 
membantu menyelesaikan masalah di negara kita.

•	 Berdoalah untuk anak-anak Orang Kuala Duano agar mereka suka belajar 
dan supaya mendapat pendidikan tinggi di universiti sehingga mereka 
dapat mencari pekerjaan yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang 
lebih baik.

Dalam sejarah Alkitabiah, kita mendengar 
beberapa perempuan hebat yang berjuang 
melalui komuniti yang sebahagian besarnya 
dikuasai oleh lelaki.

Lima anak perempuan Zelafehad, yang 
dikenal sebagai Mahla, Noa, Hogla, Milka 
dan Tirza, disebutkan dua kali dalam 
Bilangan 27 & 36.

Mereka datang di hadapan Musa dan seluruh 
umat Israel dan mengemukakan permintaan 
yang sangat kritikal dan berani agar 
sebahagian harta harus diberikan kepada 
mereka. Ayah mereka telah mati di padang 
gurun dan sangat tidak adil bagi mereka 
sekiranya nama ayah mereka hilang dalam 
keluarga dan tidak ada bahagian tanah 
pusaka yang diberikan kepada keluarganya 
hanya kerana dia tidak mempunyai anak 
lelaki untuk mewariskannya.

Mereka mungkin berkata, “Inilah kami, 
Musa dan rakan senegara kami. Kami 
datang dan meminta hak dan bahagian 
kami. “

Lima perempuan muda itu berdiri di 
hadapan orang ramai dengan yakin, 
mengetahui bahawa Allah menjaga 

Hari

Ahad, 22 Ogos 2021

Allah & Lima Pahlawan 
Perempuan Israel

16

Bacaan Alkitab Hari Ini:  

         Bilangan 34-36 

         Ulangan 1-7

janda dan anak yatim, dan Dia pasti akan 
menolong mereka.

Musa meminta Allah, dan Allah 
menyuruhnya memberikan apa yang 
mereka minta!

Undang-undang diumumkan pada hari itu 
bagaimana pembahagian tanah pusaka harus 
dibuat bagi mereka yang tidak mempunyai 
anak lelaki untuk mewarisi kekayaan 
mereka. Kelima-lima perempuan itu bukan 
sahaja mendapat apa yang mereka minta, 
mereka juga memenangkan perjuangan 
untuk perempuan Israel turun temurun!

Sebagai balasannya, mereka mematuhi 
arahan Musa dan bersetuju untuk berkahwin 
dengan sepupu mereka sendiri sehingga 
harta mereka akan dipelihara di bawah lot 
yang diberikan kepada Manasye, nenek 
moyang mereka.

Fikirkan mengenainya:
Adakah anda melihat dari kes anak-anak 
perempuan Zelafehad bahawa Allah 
menjaga mereka yang berada dalam 
kedudukan yang lebih lemah? Dia bercakap 
untuk mereka dan memberi mereka hak 
mereka!
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Doa Hari Ini:

•	 Bersyukurlah untuk semua yang kita miliki hari ini dan ingat bahawa 
setiap perkara kecil yang kita miliki berasal dari Pemberi kehidupan kita. 
Berdoalah agar kita dengan senang hati akan menerima Allah sebagai 
milik pusaka kita.

•	 Orang yang kehilangan pekerjaan sejak penyebaran Covid-19. Doakan 
agar kerajaan kita merancang rancangan yang baik untuk membangunkan 
negara kita dan mewujudkan pekerjaan untuk rakyat.

•	 Berdoalah agar “Jakun,” (yang bermaksud “hamba”), kumpulan Orang 
Asli kedua terbesar di Johor dan Pahang, akan menemukan identiti mereka 
yang sebenar dalam Kristus dan dengan rela melayani Yesus sebagai Satu-
satunya Guru mereka.

Orang Israel hendak menyeberangi Sungai 
Yordan apabila Musa mengingatkan 
mereka tentang kegagalan masa lalu dan 
memberitahu mereka tentang harapan 
masa depan mereka, memperingatkan 
mereka tentang kemungkinan bencana akan 
berlaku jika mereka gagal untuk takut dan 
menyembah Allah.

Di antara banyak perkara yang dia bagikan, 
orang Lewi telah disebut. Semua orang 
akan memiliki tanah mereka sendiri. Dari 
hamba dan pengembara, mereka akan 
segera menjadi pemilik tanah.

Akan tetapi, suku Lewi tidak akan 
diberi tanah. Allah berjanji bahawa Dia 
akan menjadi milik pusaka mereka! Dia 
memerintahkan dua belas suku orang 
Israel untuk menjaga mereka. Pada akhir 
setiap tiga tahun, semua persepuluhan akan 
dikongsi bersama oleh orang Lewi, orang 
asing, tanpa ayah dan janda.

Kedengarannya agak pelik dan 
menyedihkan, bukan? Seolah-olah orang 

Hari

Isnin, 23 Ogos 2021

Allah adalah Milik Pusaka 
Kita

17

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Ulangan 8-17

Lewi akan menjadi antara yang memerlukan 
- orang miskin, lemah dan orang luar yang 
hidup atas belas kasihan orang lain!

Namun, orang Lewi diberi 48 kota yang 
tersebar di seluruh Tanah Perjanjian. 
Mereka benar-benar tinggal di mana-mana 
di antara dua belas suku di kota-kota yang 
berbeza, dan tujuan utama dalam hidup 
mereka adalah melayani Allah sepenuhnya 
di Bait Suci-Nya.

Orang Lewi tidak mempunyai “bahagian” 
mereka sendiri, tetapi Allah adalah 
bahagian dan milik pusaka mereka, dan 
Dia mengusahakan sistem ekonomi yang 
menolong mereka. Teka bagaimana? 
Sebilangan besar persepuluhan dan 
persembahan diberikan kepada mereka!

Fikirkan mengenainya:
Orang benar tidak akan kelaparan. Orang 
Lewi mendapat bahagian terbaik. Bolehkah 
anda memikirkan milik pusaka yang lebih 
baik daripada Allah sendiri?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita menjadi seorang yang mengampuni sama seperti 
bagaimana Allah mengampuni kita. Berdoalah juga agar kita mempercayai 
Allah dalam menangani masalah kita dengan rakan-rakan dan kita juga 
akan mengasihi yang bersalah dengan kasih Allah.

•	 Berdoalah untuk orang-orang yang tertekan kerana masalah kewangan, 
keluarga, kesihatan atau hubungan, agar Allah menyembuhkan mereka 
secara luar biasa dan mereka akan mendapat kekuatan, harapan dan terang 
dalam Kristus Yesus.

•	 Berdoalah agar suara suku Sian dapat didengar kerana mereka adalah yang 
paling sedikit di antara 19 kumpulan Orang Asli. Berdoalah agar mereka 
juga mendapat hak mereka sebagai warganegara Malaysia.

Terdapat 6 kota perlindungan di 48 kota 
yang dihuni oleh orang Lewi, dengan 
Golan, Ramoth dan Bosor di sebelah timur, 
dan Kedesh, Shechem dan Hebron di 
sebelah barat Sungai Yordan.

Kota-kota ini dikhaskan untuk mereka yang 
membunuh orang secara tidak sengaja. 
Mereka boleh lari ke sana dan bersembunyi 
sehingga orang yang mengejar mereka 
tidak dapat membahayakan mereka dan 
akan dilindungi semasa imam besar itu 
masih hidup.

Contohnya, jika seorang lelaki masuk ke 
hutan untuk menebang pokok dan semasa 
mengayunkan kapaknya, tiba-tiba kepala 
kapaknya terlepas dan terkena orang di 
sebelahnya dan dia terbunuh.

Ini akan menjadi kemalangan, bukan? 
Tepat! Ia boleh berlaku di mana sahaja, 
bila-bila saja, dan kepada sesiapa sahaja. 
Sesiapa sahaja boleh melakukannya tanpa 
niat. Namun keluarga mangsa mungkin 
telah dibutai oleh kemarahan dan kesedihan 
mereka sehingga tidak terkawal dan mereka 
mungkin hanya ingin membalas dendam 
dengan cara membunuh pembunuh itu.

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Ulangan 18-27

Hari

Selasa, 24 Ogos 2021

Kota Perlindungan18
Kota-kota perlindungan berfungsi untuk 
kebaikan kedua-duanya iaitu pesalah dan 
yang tersinggung sehingga tidak ada lagi 
dosa yang seterusnya dari masa ke masa. 
Ini mengajar kita beberapa kebenaran yang 
sangat sederhana mengenai hubungan kita 
dengan Allah dan sesama kita.

Pertama. Berlarilah kepada Allah pada masa 
kesusahan. Dia adalah tempat perlindungan 
dan kekuatan kita, dan Dia akan melindungi 
kita dan menyatakan kita tidak bersalah 
mengikut cara dan masa-Nya.

Kedua. Tenangkan diri dan maafkan mereka 
yang mungkin menyakiti kita dengan 
sengaja atau tidak sengaja. Banyak kali, kita 
juga menerima belas kasihan dengan orang-
orang yang pernah kita singgung perasaan 
mereka. Biarkan Allah menangani kes kita.

Fikirkan mengenainya:
Adakah anda berlari kepada Dia untuk 
berlindung? Menunggu Dia melakukan 
perkara yang adil dan betul? Atau anda 
tergesa-gesa menyelesaikan masalah 
dengan cara anda sendiri?
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Doa Hari Ini:

•	 Ingatlah rahmat dan belas kasihan Allah dan hargai Dia untuk peluang 
kedua! Berdoalah agar kita seperti Yosua dan Kaleb, fokus pada perintah 
dan janji Allah, dan terus berlari ke arah tujuan syurga yang telah ditetapkan 
untuk kita.

•	 Berdoalah untuk pekerja asing yang sakit dan menderita kerana virus, agar 
mereka yang menganggur dapat pulang ke negara asal dan mereka yang 
tinggal untuk terus bekerja akan mendapat penjagaan yang baik dari majikan 
mereka.

•	 Berdoalah untuk orang Kristian Penan agar lebih mengenal Allah melalui 
pembacaan Alkitab dan menghadiri Gereja dan agar mereka juga tahu bahawa 
mereka adalah anak-anak Allah dan warga kerajaan surgawi. Berdoalah juga 
untuk kerajaan kita agar menjaga semua keperluan mereka.

Semua orang memerlukan peringatan. 
Berapa kali ayah atau ibu anda mengingatkan 
anda untuk tidak bermain terlalu banyak 
permainan video game? Tidak lupa 
menyelesaikan kerja rumah anda sebelum 
tidur, dll?

Arrh! Bunyinya seperti membebel. Anda 
pasti pernah mendengarnya seribu kali! 
Adakah suara batin anda berkata: Saya 
sangat muak! Bolehkah engkau berhenti 
membebel? Saya sudah mengetahuinya!

Namun, anda dapati diri anda berulang kali 
gagal melakukan perkara yang diingatkan 
untuk dilakukan.

Itulah yang berlaku kepada orang Israel. 
Musa bersama mereka selama 40 tahun dan 
walaupun dia terus mengingatkan mereka 
tentang perlunya takut dan menyembah 
Allah, mereka semua memberontak dan 
akhirnya mati di padang gurun.

Tidak ada dari mereka yang dapat masuk 
ke Tanah Perjanjian, kecuali Yosua dan 
Kaleb yang percayai dan mentaati Allah 
yang mengatakan kepada mereka bahawa 
mereka akan memilikinya walaupun di sana 

Bacaan Alkitab Hari Ini:  

         Ulangan 28-34 

         Yosua 1-3

Hari

Rabu, 25 Ogos 2021

Peringatan Dan Peluang 
Kedua

19
penduduknya besar dan kuat!

Musa mengingatkan generasi baru orang 
Israel tentang perjanjian Allah dengan 
bapa mereka dahulu tetapi sekarang 
dengan mereka. Mereka pernah mendengar 
sebelumnya tetapi sekarang Allah akan 
mengadakan perjanjian dengan mereka 
secara peribadi.

Musa mendorong mereka dengan berkat-
berkat ketaatan yang dijanjikan dan memberi 
peringatan kepada mereka akan kutukan 
jika mereka tidak mentaati Allah. Mereka 
teringatkan tentang lingkaran pengembaraan 
yang tidak berkesudahan dari ayah mereka 
yang membuang 40 tahun di padang gurun 
yang sepatutnya sampai ke destinasi mereka 
dalam masa 11 hari!

Mereka merasakan rahmat dan belas kasihan 
Allah kerana mereka diberi peluang kedua. 
Dan kali ini, mereka memilih untuk taat.

Fikirkan mengenainya:
Bolehkah anda mengingati masa anda 
mengecewakan Allah atau ibu bapa 
anda, tetapi diberi peluang kedua untuk 
melakukannya?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoalah agar kita akan memupuk kebiasaan untuk selalu mengingat 
kebesaran dan perbuatan indah Allah supaya iman kita dapat diperkuat 
setiap kali kita mengingatnya.

•	 Berdoalah agar para guru dan para pelajar dapat menyesuaikan diri dengan 
perubahan pembelajaran dalam kelas. Doakan juga agar semua guru lebih 
kreatif dalam kaedah pembelajaran secara maya mereka supaya lebih 
menarik untuk membantu kanak-kanak belajar dengan lebih baik.

•	 Berdoalah untuk orang-orang Kristian dalam kumpulan suku Murik Kayan 
yang tinggal di rumah panjang yang dibina di sepanjang Sungai Baram 
di Sarawak, agar mereka takut kepada Allah dan menjadi pengikut dalam 
Firman Allah.

Orang Israel mendengar bagaimana Allah 
membelah Laut Merah untuk nenek moyang 
mereka. Benarkah? Bagaimana? Soalan ini 
pasti terlintas di fikiran mereka setiap kali 
mereka mengingati peristiwa itu.

Kemudian, mereka mengalami keajaiban 
hampir seperti itu. Di hadapan mereka 
terdapat Sungai Yordan yang banjir. Di 
seberangnya adalah Tanah yang Dijanjikan. 
Allah memerintahkan mereka untuk 
menyeberanginya setelah 3 hari pengudusan 
(mengabdikan diri kepada Allah.) Tidak ada 
penangguhan. Tiada tawar-menawar.

Mereka harus memutuskan apakah akan 
tinggal di padang gurun atau menyeberang 
untuk memiliki rumah masa depan mereka.
Dengan iman mereka mematuhi arahan dan 
mereka menyeberangi Sungai tersebut!

Wah! Adakah mereka melihat tanah kering? 
Bunyi air mengalir jauh?! Air berhenti di 
hulu di sebuah bandar bernama Adam.

Generasi yang keliru itu menyeberangi 
Sungai Yordan. Mereka mungkin 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Yosua 4-13

Hari

Khamis, 26 Ogos 2021

Ingat tentang Menyeberang20
mengingati pemandangan yang diceritakan 
oleh ayah mereka semasa Laut Merah 
terbelah. Di sana mereka - mengalami 
bagaimana Sungai Yordan menjadi kering! 
Sungguh mengagumkan!

Supaya mereka mengingat keajaiban itu, 
Allah meminta Yosua untuk mengatur 
sesuatu. Dua belas lelaki harus membawa 
dua belas batu dan meletakkannya di dasar 
sungai, dan dua belas imam lagi harus 
membawa Tabut Perjanjian dan berdiri 
di atasnya. Kemudian dua belas batu itu 
dibawa dan ditempatkan di khemah mereka.

Allah mahu mereka mengingati apa yang 
berlaku tentang menyeberangi. Paskah 
mengingatkan mereka akan perjalanan 
mereka dan dua belas batu itu mengingatkan 
mereka tentang menyeberangi! Dari 
perhambaan dan kebebasan dalam Kristus!

Fikirkan mengenainya:
Adakah anda melakukan sesuatu untuk 
menolong anda mengingati tentang 
kebaikan Allah?
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Sec$on  5  

 Hari ke-21: Saling Menolong

 Hari ke-22: Setiap Generasi Mempunyai Kisahnya Sendiri Untuk Diceritakan Tentang Allah

 Hari ke-23: Itu Kekuatan-Nya, Bukan milikmu

 Hari ke-24: Mengenal Allah Adalah Mempercayai Dia

 Hari ke-25: Mengetahui Karya Allah Dengan Mengetahui Firman-Nya

 

Bacaan Alkitab:  Yosua 14-24;  Hakim 1-21;  Rut 1-4;  1 Samuel 1-16

Bahagian 

5

Mengenal Allah: 
Mengetahui Karya-
karyanya (Pada 
Masa Hadapan)
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Sec$on  5  

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita tetap percaya kepada Tuhan dan terus saling menolong 
untuk memuliakan Tuhan dalam corak hidup yang baru.

•	 Berdoa agar aktiviti pelancongan di negara kita menjadi tarikan bagi para 
pelancong sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk.

•	 Banyak anak-anak Bajau Laut tidak bersekolah dan oleh itu tidak 
mempunyai pendidikan dan kemahiran untuk pekerjaan yang lebih baik. 
Berdoa agar mereka berpeluang untuk ke sekolah.

Bagaimanakah pendapat anda tentang 
perasaan ibu bapa anda sekiranya anda 
menolong saudara kandung anda atau 
orang lain?

Mereka akan sangat gembira sekiranya 
anak-anak mereka hidup dalam keadaan 
harmoni, saling menjaga dan menolong. 
Itu akan menjadi salah satu perkara paling 
selesa yang dapat mereka lihat dari anak-
anak mereka!

Allah juga menghendaki umat-Nya hidup 
dalam kesatuan yang sempurna, seperti 
bagaimana Bapa, Anak dan Roh Kudus 
bersatu.  Pemazmur mengatakan bahawa, 
“betapa baik dan betapa indahnya jika 
saudara-saudara tinggal dalam kesatuan!”

 Dua belas suku bangsa Israel diberi sebidang 
tanah di lokasi yang berlainan.  Petikan 
panjang dalam Yosua 14-21 memberitahu 
anda tentang perkara ini.  Orang Ruben, 
Gad, dan suku Manasye yang setengahnya 
pertama kali diberi tanah mereka di 
sebelah timur Sungai Yordan.  Namun, 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Yosua 14-24

Hari

Jumaat, 27 Ogos 2021

Saling Menolong21
mereka diberitahu untuk menyeberangi 
Sungai bersama-sama dengan semua orang 
Israel dan berperang sebagai satu pasukan 
melawan orang Kanaan sebelum mereka 
dapat menetap di tanah mereka sendiri.

Oleh itu, mereka meninggalkan isteri dan 
anak-anak mereka dan pergi berperang 
untuk menakluki negeri itu.  Mereka tidak 
berkata, “Hei!  Itu bukan urusan saya.  Saya 
sudah mempunyai tanah sendiri dan saya 
perlu mengusahakannya untuk kebaikan 
saya sendiri.” Mereka bersatu dengan 
saudara-saudara mereka sehingga mereka 
menang peperangan, dan akhirnya semua 
orang mendapat tanah mereka. Kemudian, 
mereka kembali ke tempat yang sepatutnya, 
dan mendirikan rumah mereka dan bercucuk 
tanam di sana.

Fikirkan mengenainya:
Apakah yang boleh kita lakukan bersama 
sebagai satu keluarga?  Atau dalam bidang 
apakah kita dapat menolong ahli keluarga 
kita untuk membuat satu sama lain lebih 
baik?
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Doa Hari Ini:
•	 Berdoa agar kanak-kanak di negara kita selalu mengingati karya Tuhan 

dan perbuatan-perbuatan-Nya yang luar biasa dalam hidup mereka, dan 
agar iman mereka tetap kuat walau apa pun yang terjadi di dunia.

•	 Berdoa untuk pemuda-pemudi agar mereka saling memperlakukan satu 
sama lain dengan baik dalam hubungan lelaki dan wanita dan mengetahui 
bahawa kesucian itu penting, dan kehidupan adalah anugerah dari Tuhan, 
agar mereka juga tidak mudah mahu membunuh atau membuang bayi.

•	 Berdoa agar sekolah-sekolah di perkampungan Orang Asli dan Orang 
Asal mempunyai guru yang mencukupi untuk bekerja bagi keperluan dan 
perkembangan para pelajar. 

Sekarang, kita memasuki ke zaman 
Alkitabiah yang terburuk dalam sejarah 
Israel.

Yosua meninggal dunia dan tidak lama 
kemudian, selepas dia, semua penatua yang 
mengenal Tuhan.   Israel gagal mengusir 
orang Kanaan yang hidup dalam kalangan 
mereka dan dipengaruhi oleh mereka.  
Mereka melayani Baal, idola orang Kanaan, 
dan akhirnya, pelbagai tuhan lain.

Orang Israel pada masa itu tiada raja, dan 
semua orang melakukan apa yang betul 
di mata mereka sendiri. Tidak ada raja, 
tidak ada undang-undang. Oleh kerana 
mereka tidak menganggap Tuhan sebagai 
Raja mereka, pada dasarnya mereka tidak 
memiliki kebenaran.

Yang paling teruk, mereka dikelilingi 
oleh kerajaan-kerajaan jiran dan sering 
dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, 
menjadi hamba bagi mereka sama seperti 
apa yang telah terjadi pada nenek moyang 
mereka di Mesir.

Lucu, bukan? Tuhan memanggil mereka 
keluar dari Mesir, membebaskan mereka 
dari perhambaan, dan menjadikan mereka 

Hari

Sabtu, 28 Ogos 2021

Setiap Generasi Mempunyai 
Kisahnya Sendiri Untuk 
Diceritakan Tentang Tuhan

22

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Hakim-hakim 1-10

pemilik tanah. Mereka seharusnya menjadi 
bos besar tetapi, kerana mereka tidak taat 
kepada Tuhan, mereka menjadi hamba 
berulang kali ketika mereka berpaling dari 
Tuhan.

Jadi, setiap kali mereka diancam oleh musuh 
mereka, mereka berseru kepada Tuhan. 
Tuhan mengampuni mereka berulang kali 
dengan mengirimkan hakim-hakim, para 
pahlawan hebat yang memimpin mereka 
menuju kemenangan.

Kitab hakim-hakim adalah kitab yang 
memberitahu kita tentang banyak kegagalan 
orang Israel. Mereka tidak pernah belajar 
dari pengalaman buruk mereka, dan mereka 
selalu melupakan kebaikan Allah setiap kali 
kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Kitab hakim-hakim juga merupakan kitab 
yang memberitahu kita tentang kesetiaan, 
kasih sayang dan belas kasihan Tuhan 
terhadap umat-Nya yang tidak tahu berterima 
kasih. Itu menunjukkan bahawa Tuhan 
bekerja di setiap generasi, bahkan di antara 
mereka yang enggan mendengarkan Dia.

Fikirkan mengenainya:
Bolehkah anda memberitahu tentang 
pekerjaan Allah dalam hidup anda?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita tidak berbangga dengan diri sendiri apabila kita 
mempunyai kebolehan atau bakat tertentu, tetapi kita harus belajar 
menghargai dan berterima kasih kepada Pemberi kurnia dan bakat kita.

•	 Berdoa untuk doktor dan jururawat yang membantu pesakit untuk 
melawan penyakit dan virus agar dilindungi, dan Tuhan memberi mereka 
ketenangan semasa merawat pesakit mereka.

•	 Berdoa untuk kerajaan dan kumpulan-kumpulan masyarakat agar membuat 
rancangan yang baik untuk menolong penduduk peribumi supaya hidup 
dalam keadaan yang lebih baik.

Simson adalah salah seorang yang paling 
terkenal di antara dua belas hakim yang 
memerintah orang Israel. Kisahnya 
diceritakan sebelum dia dilahirkan ketika 
malaikat dihantar untuk memaklumkan ibu 
bapanya mengenai panggilannya sebagai 
seorang penazar.

Seorang penazar adalah seseorang yang 
dikhususkan untuk Tuhan, dan dia harus 
mematuhi tiga sumpah: tidak boleh minum 
anggur, memotong rambutnya atau makan 
benda-benda yang haram.

Simson membesar menjadi seorang 
lelaki yang sangat kuat. Pernahkah anda 
mendengar tentang Popeye, lelaki pelaut 
yang memperoleh kekuatannya dengan 
memakan bayam dalam tin?  Lengan 
kecilnya menjadi besar dan kuat sehingga 
dia dapat mengalahkan musuhnya. Simson 
tidak bertambah besar dari segi saiz 
tubuhnya tetapi bertambah kuat ketika Roh 
Tuhan turun ke atas-Nya.

Tuhan memanggil Simson untuk 
menyelamatkan orang Israel dari gangguan 
orang Filistin, tetapi Simson cuai dalam 
misi hidupnya. Dia memakan madu yang 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Hakim-hakim 11-21

Hari

Ahad, 29 Ogos 2021

Itu Kekuasaan-Nya, Bukan 
Kuasamu

23
dijumpainya pada bangkai singa yang telah 
dibunuhnya di kebun anggur beberapa hari 
sebelum itu.

Kebun anggur?!  Bayangkan lebah setelah 
mereka mengumpulkan madu dari anggur 
(digunakan untuk menghasilkan air anggur), 
mengerumuni tubuh singa dan menghasilkan 
madu!  Simson mendekati singa yang mati, 
mengambil madu itu dan memakannya! Dia 
melakukan dua kesalahan dalam satu masa! 
Dia seharusnya tidak memakan madu dari 
bangkai singa, yang dianggap “najis.”

Kemudian, Simson jatuh cinta dengan 
Delila, seorang wanita yang menipu 
dan membuat dia memberitahu rahsia di 
sebalik kekuatannya yang luar biasa. Delila 
memotong rambutnya, dan dia kehilangan 
seluruh kekuatannya dan dihina oleh orang 
Filistin.

Namun, semasa dia meminta belas kasihan 
Tuhan, Tuhan memberinya kekuatan untuk 
membunuh orang Filistin!

Fikirkan mengenainya:
Adakah rambut panjangnya atau Allah yang 
menjadikan Simson kuat?
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 Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita terus percaya kepada Allah untuk kebaikan orang yang 
kita sayangi, kesihatan, pelajaran dan masa depan kita.

•	 Berdoa untuk kerajaan kita agar memiliki kebijaksanaan dalam menangani 
masalah kesihatan yang dihadapi negara kita yang disebabkan oleh 
pandemik Covid-19.

•	 Berdoa agar hak Orang Asli dan Orang Asal dihormati oleh semua orang 
dan agar mereka juga dapat menggunakan tanah nenek moyang mereka 
secara bebas untuk bertani dan mendapat bayaran yang sewajarnya jika 
tanah mereka digunakan oleh orang lain.

Rut, perempuan Moab, seperti sebutir 
bintang bersinar terang di langit dalam 
kegelapan malam semasa orang Israel 
kehilangan kepercayaan mereka kepada 
Tuhan. Ibu mertuanya, Naomi, dan 
keluarganya telah meninggalkan Betlehem 
dan pergi ke Moab kerana kelaparan di 
Israel. Di sana, Rut berkahwin dengan 
Mahlon.

Walaupun Betlehem bermaksud “Rumah 
Roti”, ia kehabisan roti dan orang merasakan 
perlu mencari makanan di tempat lain!  
Betapa menyedihkan orang-orang yang 
memberontak!

Suami Naomi Elimelekh dan dua anak 
lelakinya, Mahlon dan Kilyon, meninggal 
dunia sejurus mereka tiba di Moab. 
Pasti sukar bagi ketiga-tiga janda yang 
ditinggalkan. Cara terbaik untuk membantu 
mereka ialah mereka berkahwin semula. 
Naomi mendengar bahawa ada makanan 
di Betlehem.  Dia memutuskan untuk 
menghantar dua orang menantunya kembali 
ke rumah ayah mereka dan dia akan pulang 
ke Betlehem, seorang diri.

Namun, Rut enggan meninggalkannya 
walaupun dia tahu bahawa Naomi tidak 

Bacaan Alkitab Hari Ini:  

         Rut 1-4 

         1 Samuel 1-6

Hari

Isnin, 30 Ogos 2021

Mengenal Allah Adalah 
Mempercayai Dia

24
dapat melahirkan anak lelaki lagi yang 
akan bertumbuh dewasa dan berkahwin 
dengannya. Tetapi tinggal bersama Naomi 
bermaksud dia akan menjadi seorang janda 
seumur hidupnya!

“Tidak, saya tidak akan meninggalkan 
kamu.  Tuhanmu akan menjadi Tuhanku, 
dan bangsamu akan menjadi bangsaku. 
Saya akan mati di mana tempat engkau 
akan mati.” Rut berdiri teguh dalam 
kepercayaannya yang kuat kepada Tuhan. 
Dia ingin mengikuti Tuhan Israel. Adakah 
anda terkejut?  Rut tidak mengatakannya 
kerana dia diberkati oleh Tuhan. Malah 
dia menderita dengan perkara buruk 
yang berlaku kerana ketidaktaatan dalam 
keluarga Elimelekh.

Tuhan menghormati kepercayaan Rut. 
Kemudian, dia berkahwin dengan Boas dan 
menjadi orang yang diberkati dan seseorang 
yang istimewa dalam rancangan Tuhan 
untuk orang Israel.

Fikirkan mengenainya:
Adakah kita akan mempercayai Tuhan 
seperti yang dilakukan Rut, walaupun kita 
tidak merasakan bahawa kita diberkati oleh-
Nya?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita kuat dalam memahami Firman Tuhan, sama ada melalui 
pelajaran yang dipelajari di gereja atau di rumah, dan agar kita juga akan 
melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan.

•	 Orang yang mengalami tekanan dan ramai yang mengalami masalah 
mental. Berdoa agar mereka dapat mencari jalan untuk menghilangkan 
tekanan mereka dan agar mereka juga mendapat pertolongan dari Gereja.

•	 Berdoa agar Orang Asli dan Orang Asal yang tinggal di kawasan yang 
tercemar akan segera mendapat pertolongan.

Orang Israel kurang senang kerana Samuel 
yang memimpin mereka sebagai pemimpin.

Tidak syak lagi, Samuel seorang yang baik. 
Dia memperlakukan mereka dengan adil. 
Dia tidak pernah menipu atau menggunakan 
mereka untuk kebaikannya sendiri. Dia 
akan buat lawatan dan menilai orang secara 
peribadi.

Namun, Samuel bukanlah pemimpin 
kegemaran mereka. Anda lihat, negara-
negara yang berjiran dengan mereka 
semua mempunyai raja. Bila mereka pergi 
ke medan perang, mereka mempunyai 
raja yang memimpin mereka di depan. 
Orang Israel tidak. Mereka melihat 
Samuel berseru kepada Tuhan dalam doa, 
mempersembahkan korban kepada Tuhan 
dan Tuhan memenangkan pertempuran 
untuk mereka.

Tetapi… tetapi… Samuel ini hanya pandai 
berdoa, memberi ceramah panjang, dan 
mempersembahkan korban kepada Allah. 
Dia tidak tahu bagaimana untuk bertempur! 
Apa yang mereka mahukan adalah raja. 
Mereka tidak pernah mempunyai raja dan 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         1 Samuel 7-16

Hari

Selasa, 31 Ogos 2021

Mengetahui Karya Tuhan 
Dengan Mengetahui 
Firman-Nya

25
itulah sebabnya mereka merasakan mereka 
selalu dibuli!

Samuel memperingatkan mereka tentang 
bahaya memiliki raja mereka sendiri: 
mereka harus memberikan banyak hasil 
kebun, tanaman, dan binatang kepada 
raja mereka, dan anak-anak mereka harus 
menjadi hamba raja dan sebagainya. Orang 
lsrael tidak berputus asa: mereka tetap 
mahukan seorang raja! Akhirnya mereka 
mendapat apa yang mereka inginkan, 
dan Saul dipilih sebagai raja Israel yang 
pertama.

Orang Israel meminta raja kerana mereka 
tidak pernah menerima Tuhan sebagai Raja 
mereka. Jalan Tuhan berbeza dengan cara 
dunia, tetapi mereka tidak menghargainya. 
Mereka tidak melihat kenyataan bahawa 
Raja syurgawi mereka jauh lebih berkuasa 
daripada semua raja di negara jiran mereka!

Fikirkan mengenainya:
Adakah anda berfikir bahawa kadang-
kadang anda bersikap seperti orang Israel 
kerana anda lebih mempercayai kemampuan 
manusia daripada cara Tuhan?
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Sec$on  6  

Hari ke-26: Budak Lelaki Yang Menyembah Allah

Hari ke-27: Kita Boleh Mempercayai Allah yang Mengetahui Masa Depan

Hari ke-28: Seorang Ibu yang Memperjuangkan Nasib Anaknya

Hari ke-29: Seorang Lelaki yang Tidak Mengenal Allah

Hari ke-30: Minta Perkara Yang Betul

Bacaan Alkitab: 1 Samuel 17-31, 2 Samuel 1-24; 1 Raja 1-10

Bahagian 

6

Mengenal Allah: 
Mengetahui 
Karya-karyanya 
(Di Masa Depan)
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita hidup hanya untuk menyembah Yesus Kristus dan 
mengenal Dia melalui perjumpaan harian kita dengan-Nya dan seperti 
Daud, kita juga akan percaya pada kuasa nama Tuhan.

•	 Berdoa untuk gereja-gereja dan orang-orang yang beriman kepada Kristus 
di Malaysia agar hidup dan bernafas demi kemuliaan nama Tuhan, dan 
agar mereka juga bersungguh-sungguh menyebarkan kemasyhuran Tuhan 
dan berjalan dalam rancangan dan tujuan ilahi-Nya.

•	 Berdoa untuk suku Berawan (Timur, Barat dan Tengah) yang tinggal di 
rumah panjang di sepanjang Sungai Baram, Sarawak agar terus mengalami 
sentuhan Tuhan dalam memenuhi keperluan fizikal, mental, dan rohani 
mereka.

“Daud dan Goliat” adalah kisah alkitabiah 
yang terkenal yang pernah kita dengar.

Ia menggembirakan kita setiap kali 
kita mendengar bagaimana Daud yang 
berbadan kecil boleh mengalahkan Goliat, 
orang Filistin yang berbadan besar seperti 
raksasa yang menakutkan, dengan hanya 
melemparkan seketul batu kecil tepat 
mengenai dahinya!

Beng! Peristiwa yang dahsyat itu telah 
mengejutkan tentera Israel. Mereka 
menyangka Daud akan kalah dan bukannya 
Goliat. Seorang yang suka menyakitkan 
hati, suka bermain dan melamun itu 
mendakwa dia boleh mengalahkan Goliat 
- dengan lima batu kecil di dalam begnya!

Eliab, abangnya, memandang rendah dan 
memarahinya. Saul, raja pengecut, telah 
meragukannya.  Goliat, berbadan besar itu, 
juga memandang rendah akan dia.

Mereka tidak percaya apa yang telah mereka 
lihat. Tentera Israel dan Filistin terkejut. 
Gergasi itu jatuh dan mati di tangan seorang 
budak gembala!

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         1 Samuel 17-26

Hari

Rabu, 1 Sep 2021

Budak Lelaki Yang 
Menyembah Allah

26
Daud telah memenangi “pertempuran” itu 
bukan dengan pedang atau tombak atau 
lembing, senjata yang dipegang oleh Goliat, 
tetapi dengan nama Tuhan!

Daud kemudian menjadi terkenal sebagai 
seorang pejuang yang gagah berani. Dia 
dulu tiada apa-apa, hanya budak gembala 
yang tidak penting di padang belantara. 
Tidak ada yang tahu bahawa di sanalah 
Tuhan melatih tangannya untuk berlawan!

Dia melawan singa dan beruang! Dia 
melawan Goliat! Dia melawan musuh 
jiran! Dan dia melawan syaitan - dengan 
memainkan kecapi dan menakutkan roh 
jahat dari Saul!

Dari mana Daud memperoleh kekuatan dan 
kemahiran yang luar biasa itu?  Dari Dia 
yang disembahnya semasa bersendirian 
di padang gurun! Daud mengenal Tuhan, 
Nama-Nya, Firman-Nya dan Kuasa-Nya, 
dan itulah senjata rahsia-Nya!

Fikirkan mengenainya:
Adakah anda akan menyembah Tuhan setiap 
hari dan secara peribadi (seperti Daud) 
walaupun tidak ada orang yang melihat 
anda?
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Doa Hari Ini:
•	 Berdoa agar kita belajar dari keputusan tepat yang dibuat oleh Daud dalam 

menangani krisis hidup, dan agar kita juga tunduk kepada-Nya dan pada 
pemimpin-pemimpin yang telah Dia tempatkan kepada kita.

•	 Berdoa untuk pemimpin muda negara agar menjaga masa depan negara 
kita, dan mereka tidak akan mengejar keuntungan demi kepentingan diri 
sendiri.

•	 Berdoa untuk suku Batiq (atau Batek) yang tinggal berdekatan dengan 
Taman Negara agar datang untuk berkongsi kehidupan Yesus sebagai 
sebuah komuniti dan menikmati kedamaian-Nya kerana perkongsian 
adalah gaya hidup, budaya dan kedamaian mereka.

Daud mengalahkan Goliat dan kemudian 
menjadi dewasa sebagai seorang pemimpin 
hebat dalam tentera Saul.

Saul menjadi sangat cemburu dengan Daud 
kerana Daud lebih cemerlang dari dia dalam 
ketenteraan.  Dia telah mencuba segala cara 
untuk membunuh Daud sehingga Daud 
terpaksa meninggalkan Yehuda, melarikan 
diri ke sebuah kota Filistin di bawah Akhis, 
musuhnya yang tidak dapat diterima.  Ingat 
Goliat? Dia adalah orang Filistin!

Akhis memberikan kota Ziklag kepada 
Daud sebagai penempatan bagi dia dan 
pengikutnya. Daud banyak kali berbohong 
kepada Akhis mengenai penjarahannya 
terhadap orang Israel. Akhis mempercayai 
dan memintanya untuk bergabung dengan 
mereka dan berperang melawan orang Israel.

Apa?! Terhadap bangsanya sendiri?

Daud tidak pernah menyakiti umat Tuhan, 
bahkan Saul, yang diurapi Tuhan. Namun 
dia terpaksa bersetuju dengan permintaan 
Akhis untuk menunjukkan kesetiaannya. 
Namun, pemimpin Filistin itu menolak 
untuk membawa Daud bersama kerana 

Bacaan Alkitab Hari Ini:  

         1 Samuel 27-31 

         2 Samuel 1-5

Hari

Khamis, 2 Sep 2021

Kita Boleh Mempercayai 
Allah yang Mengetahui 
Masa Depan Kita

27

bimbang Daud akan menentang mereka 
dalam pertempuran. Dia dihantar kembali ke 
Ziklag.

Daud tidak tahu bahawa, semasa dia pergi, 
semua keluarganya, pengikut dan harta 
benda di Ziklag diserbu dan diambil oleh 
orang Amalek!

Adakah anda melihat tangan Tuhan bekerja 
untuk kebaikan Daud?

Sekiranya Daud pergi berperang dengan 
orang Filistin dan membunuh orang-
orang sebangsanya, bagaimana dia dapat 
memimpin mereka suatu hari nanti tanpa rasa 
bersalah dan malu? Selain itu, bagaimanakah 
dia dapat menyelamatkan keluarganya dan 
orang-orang di Ziklag?

Daud dipanggil oleh Tuhan. Dia mengenal 
dan mengasihi Tuhan. Dia mempercayai 
cara Tuhan dalam berurusan dengan Saul. 
Dan Tuhan melakukan segala perkara sesuai 
dengan kehendak-Nya untuk kebaikan Daud.

Fikirkan mengenainya:
Adakah kita mempunyai “pengetahuan” 
sehingga kita dapat mempercayai Allah 
untuk masa depan kita?
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Doa Hari Ini:

•	 Adakah anda berani bersuara bila berlaku sesuatu yang penting untuk anda 
lakukan? Berdoa agar Tuhan memberi anda kebijaksanaan dan keberanian 
untuk menyampaikan kebenaran dalam kasih.

•	 Ramai wanita Malaysia adalah pemimpin dalam syarikat mereka; berdoa agar 
sifat-sifat wanita yang baik akan dihargai oleh semua orang, dan agar mereka 
juga memiliki pengaruh yang saleh dengan karunia yang diberikan Tuhan.

•	 Lahanan (atau Baram-Kenyah) suku di Sarawak yang mempercayai dan 
mencari manusia abadi luar biasa. Berdoa agar mereka memberikan nyawa 
mereka kepada Manusia Luar Biasa yang sebenar, Yesus Kristus, Anak Tuhan 
yang abadi dan hidup untuk selama-lamanya.

Batsyeba adalah watak di dalam Alkitab yang 
terkenal, tetapi bukan untuk alasan yang 
baik kerana bila anda memikirkannya, anda 
memikirkan perzinaannya dengan Daud.

Seperti Helen dari Troy yang menjatuhkan 
sebuah negara dengan kecantikannya, 
sesetengah orang mungkin melihat Batsyeba 
sebagai wanita yang menjatuhkan Daud, 
pahlawan yang berani, dan menjadikannya 
seorang pembunuh dan penzina!

Bagaimanakah perasaan Batsyeba ketika 
dia dipanggil ke istana - tempat yang dapat 
memberikan kekayaan dan penghormatan 
kepadanya? Kita tidak dapat mengetahuinya 
kerana Alkitab tidak menceritakannya. 
Mungkin dia gembira kerana dapat menikmati 
kehidupan yang sangat baik di sana. Mungkin 
tidak gembira kerana dia mencintai suaminya, 
Uria.

Namun, dia merasakan, Batsyeba tahu 
rancangan Tuhan untuk anaknya, Salomo, 
yang dilahirkan kemudian. Daud menyukai 
Salomo kerana dia mengasihi Batsyeba, dan 
dia berjanji untuk menjadikan Salomo sebagai 
raja menggantikannya pada masa depan.

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         2 Samuel 6-15

Hari

Jumaat, 3 Sep 2021

Seorang Ibu yang 
Memperjuangkan Nasib 
Anaknya

28

Bila Daud menjadi tua dan tidak 
menghiraukan hal-hal lain, anaknya 
Adonia berkomplot secara senyap-senyap 
dan diisytiharkan sebagai raja oleh para 
penyokongnya.

Batsyeba tahu dia perlu mengingatkan Daud 
akan janjinya kepada dia untuk menjadikan 
Salomo sebagai raja yang menggantikannya. 
Itu adalah permintaan yang berbahaya untuk 
dibuat ketika raja masih hidup. Tetapi juga 
berisiko baginya untuk tidak melakukan apa-
apa kerana dia dan Salomo boleh dibunuh 
jika Adonia menjadi raja.

Oleh itu, dia mendengar Natan, nabi itu, 
dan mengambil langkah yang berani untuk 
bercakap dengan Daud. Daud kemudian 
memerintahkan Salomo untuk dijadikan raja. 
Batsyeba menyelamatkan nyawanya sendiri 
dan Solomon, dan menjamin masa depan 
mereka yang telah dijanjikan!

Fikirkan mengenainya:
Apa yang membuat Batsyeba berani adalah 
pengetahuannya tentang hati Tuhan untuk 
dia dan masa depan anaknya! Adakah anda 
juga tahu apa milik anda?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar Tuhan membimbing hati kita dan tidak membiarkan hati yang 
tidak memaafkan dan keinginan jahat tumbuh di dalam diri kita yang boleh 
menyebabkan kita melakukan perkara yang salah.

•	 Berdoa untuk ibu bapa Kristian agar mempengaruhi anak-anak mereka 
dengan sifat-sifat Kristus, dan hidup untuk meninggalkan warisan yang 
baik bagi anak-anak mereka.

•	 Berdoa untuk orang Kristian yang melayani di antara suku Semoq agar 
peka terhadap keperluan mereka, menolong mereka untuk meningkatkan 
taraf hidup dan melatih mereka dengan kemahiran untuk memperoleh 
pendapatan.

Absalom adalah salah seorang anak lelaki 
Daud.

Hubungan dengan ayahnya, Daud, menjadi 
buruk dan dia diusir dari istana kerana dia 
membunuh saudara tirinya, Amnon, yang 
telah memperkosa adiknya, Tamar.

Ketika Absalom dibawa kembali ke istana, 
dia dikatakan sebagai lelaki paling tampan 
di Israel.  Tiada jerawat di wajahnya. 
Tiada jeragat pada kulitnya. Sempurna! 
Rambutnya panjang. Wah! Itu seperti 
mahkota kemuliaannya!

Daud enggan berjumpa dengan Absalom 
setelah kepulangannya kerana mungkin 
baginya ia sesuatu yang menyedihkan bila 
mengingati kematian Amnon. Absalom 
tidak gembira mengenainya.  Setelah dua 
tahun, dia bermain helah pada Yoab, dan 
Daud terpaksa menemuinya.

Bukankah Absalom sudah berdamai dengan 
ayahnya semasa Daud menciumnya? Tidak 
begitu di hatinya.

Dia memulakan satu rancangan rahsia 

Hari

Sabtu, 4 Sep 2021

Seorang Lelaki yang Tidak 
Mengenal Allah

29

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         2 Samuel 16-24

untuk menjadikan dirinya raja atas Israel. 
Dia membuat orang senang dengan 
menjadi pendengar dan menolong dalam 
kesusahan mereka. Dia memenangi hati 
beberapa pegawai Daud. Dia kemudian 
memberontak dan mengambil alih istana, 
tidak dijangkakan oleh Daud. Daud terpaksa 
melarikan diri!

Kemudian semasa menunggang kuda 
dalam usaha untuk membunuh ayahnya 
sendiri, rambut Absalom (ingat mahkota 
kemuliaannya?) tersangkut pada sebatang 
pohon tarbantin yang besar dan dia 
tergantung di sana. Yoab membunuhnya 
tanpa belas kasihan.

Absalom mengalami pengakhiran yang 
menyedihkan. Dia boleh terus hidup untuk 
melayani Tuhan dan memiliki masa depan 
yang cerah dan bukannya mengambil 
tindakan membunuh diri dengan 
pemberontakannya.

Fikirkan mengenainya:
Absalom telah melakukan perkara yang 
dahsyat! Adakah anda fikir dia mengenali 
Allah?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita mengetahui hati Allah dan niat-Nya untuk hidup kita 
supaya kita meminta perkara-perkara yang betul dan berbuah dalam doa 
kita.

•	 Berdoa untuk sekolah-sekolah kita agar dapat menolong kita berkembang 
dalam semua bidang supaya kita bukan sahaja mempunyai pengetahuan 
dan kemahiran buku tetapi juga perwatakan yang baik dan perhubungan 
secara sihat.

•	 Berdoa untuk orang Kristian yang bekerja di kalangan suku Mendriq agar 
membantu memberi nilai dan pemahaman Alkitabiah kepada kanak-kanak 
dan remaja.

Terdapat tiga watak dalam 1 Raja-raja 1-10 
(petikan yang anda baca hari ini) yang 
meminta perkara berbeza yang mereka 
mahukan.

Salomo meminta kebijaksanaan untuk 
memimpin umat Tuhan dan dia tidak 
hanya menerima hikmat tetapi kekayaan, 
kehormatan dan umur panjang. Hebat, 
bukan? Seperti anda pergi ke kedai mainan 
untuk membeli satu mainan dan diberi 3 
mainan percuma untuk dibawa pulang!

Ratu Sheba mengajukan banyak pertanyaan 
kepada Salomo dan mendapat jawapan 
bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga 
hadiah yang mahal! Dia pulang dengan puas 
hati dari segi mental, rohani, dan fizikal.

Anda lihat, Tuhan adalah seorang Pemberi 
yang murah hati dan Salomo, yang 
menerima kebaikan Tuhan, juga bermurah 
hati terhadap Ratu Sheba yang mengajukan 
pertanyaan yang betul.

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         1 Raja-raja 1-10

Hari

Ahad, 5 Sep 2021

Minta Perkara Yang Betul30
Adonia, sebaliknya, meminta perkara 
yang salah. Dua kali dalam hidupnya, dia 
telah meminta perkara-perkara yang tidak 
seharusnya menjadi miliknya.

Pada mulanya, dia berfikir bahawa dia 
dapat menggantikan Daud, ayahnya, untuk 
menjadi raja Israel. Dia tidak pernah belajar 
dari peristiwa yang menimpa Absalom 
dan tidak pernah mempedulikan kehendak 
Tuhan dan ayahnya. Rancangannya 
untuk memberontak telah gagal tetapi dia 
dibiarkan hidup oleh Salomo.

Kemudian dia meminta Abisag, perempuan 
Sunem yang melayani Daud pada hari-hari 
terakhirnya.  Itu membuat Salomo sangat 
marah kerana, dengan berbuat demikian, 
dia benar-benar meminta pemerintahan raja.

Adonia kehilangan nyawanya kerana 
keinginannya yang bodoh.

Fikirkan mengenainya:
Bagaimanakah kita dapat menghindari dari 
meminta perkara yang salah daripada Tuhan 
atau membuat permintaan yang bodoh?
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Hari ke-31: Apa yang Seorang Bapa Boleh Berikan Kepada Anak-Anak-Nya

Hari ke-32: Pengejaran Tanpa Pulangan

Hari ke-33: Tidak Kira Berapa Umur Anda

Hari ke-34: Pekerjaan Tuhan Dalam Seorang Anak Muda Bernama Yosia

Hari ke-35: Seorang Lelaki yang Tidak Setia

Bacaan Alkitab: 1 Raja-raja 11-22;  2 Raja 1-25;  1 Tawarikh 1-15

Bahagian 

7

Mengenal Tuhan: 
Mengetahui 
Firman-Nya
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita selalu memiliki teladan seperti Kristus dalam keluarga, 
sekolah, gereja dan tempat kita tinggal supaya kita dapat memimpin 
menurut jalan Tuhan.

•	 Berdoa untuk keluarga di Malaysia agar mereka terus bahagia dan diberkati 
dalam satu kesatuan, dan pasangan suami isteri akan tetap bersama walau 
apa pun yang berlaku dalam hidup mereka.

•	 Berdoa untuk suku Che Wong (Siwang) agar mendapat bantuan kerana 
mereka miskin, kurang zat dan sering tidak mendapat makanan yang 
cukup untuk kekal kuat dan sihat. Berdoa agar mereka juga mengenal 
Yesus Kristus sebagai Roti Kehidupan mereka.

Salomo pernah menjadi seorang yang bijak. 
Kebijaksanaannya lebih tinggi dari semua 
manusia yang pernah hidup di bumi.

Dia memiliki kekayaan yang banyak kerana 
dia sangat pandai menguruskan sumbernya. 
Kerajaannya damai kerana dia tahu 
bagaimana menjaga hubungan baik dengan 
semua orang. Tidak ada negara jiran yang 
pernah mengangkat senjata menentangnya. 
Orang Israel menikmati kehidupan yang baik 
di bawah pemerintahannya.

Semuanya sempurna dari segi luaran. 
Ratu Syeba melakukan kunjungan untuk 
mendengar kebijaksanaan Salomo dan lebih 
kagum setelah melihat kerajaannya yang 
hebat. Dunia pasti kagum dengannya!

Seorang yang bijak. Seorang raja yang kaya. 
Seorang alim yang damai.

Namun Salomo tidak mematuhi Firman 
Tuhan dengan melakukan tiga perkara 
yang dilarang oleh Tuhan bagi seorang 
raja. Dia mengumpulkan banyak perak dan 
emas, membina sepasukan bala tentera, dan 
berkelakuan buruk dengan wanita!

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         1 Raja-raja 11-22

Hari

Isnin, 6 Sep 2021

Apa Yang Seorang Bapa 
Boleh Berikan Kepada 
Anak-Anak-Nya

31
Boleh anda bayangkan? Dia bahkan 
menyembah dewa-dewa isteri dan gundik 
kafirnya dan membina mezbah untuk mereka. 
Dia tidak lagi mencari Tuhan dengan setia.

Semasa muda Salomo tidak meminta apa-apa 
selain kebijaksanaan untuk memerintah umat 
Allah, dan yang pernah dua kali bermimpi 
Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan sepenuh 
hati.

Apa yang Salomo tinggalkan untuk anaknya, 
Rehabeam? Kerajaan, Kekayaan, Keamanan 
dan Kesejahteraan. Ya! Namun, Salomo juga 
meninggalkannya dengan lambakan berhala 
dan roh penyembahan kafir!

Kemudian, Rehabeam mendengar beberapa 
nasihat bodoh dan membuat orang menderita 
dengan teruk hingga mereka memberontak. 
Kerajaan kemudian dibahagi dan diambil 
darinya.

Fikirkan mengenainya:
Takut kepada Allah adalah permulaan 
kebijaksanaan. Adakah keadaan akan 
berbeza jika Salomo berhati-hati untuk 
mendisiplinkan dirinya dan anak-anaknya 
dalam Firman Tuhan?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita jujur dalam berbicara dan mengatakan Firman Tuhan. 
Berdoa juga agar para nabi, guru, dan pemberita Firman Tuhan hari ini 
dapat menanganinya dengan betul.

•	 Berdoa untuk Parlimen Malaysia agar beroperasi dengan baik, dan agar 
cadangan dan pendapat yang berlainan akan diambil untuk membantu 
menghasilkan keputusan yang baik untuk kehidupan masyarakat.

•	 Berdoa untuk Orang Kanaq agar berita baik keselamatan sampai ke suku 
kecil ini, dan agar anak-anak mereka juga pergi ke sekolah sehingga 
mereka dapat mencari pekerjaan yang lebih baik di masa depan.

Dalam 1 Raja-raja 19, Elia diberitahu oleh 
Tuhan untuk mengurapi penggantinya, 
Elisa, yang pada masa itu seorang petani. 
Elisa menyembelih lembu, membakarnya 
dengan peralatan membajaknya dan 
memberikan daging itu kepada orang lain. 
Dia meninggalkan segalanya dan melayani 
Tuhan bersama Elia.

Elisa meminta dua kali pengurapan Elia. 
Dia sangat menginginkan apa yang dimiliki 
oleh Elia - kekuatannya sebagai pekerja 
keajaiban, dan keistimewaannya untuk 
menjadi juru cakap Tuhan. Oh Yeah - Elia 
bercakap bagi pihak Tuhan kepada orang-
orang yang suka memberontak dan keras 
kepala! Bukankah itu nampak hebat?!

Ketika Elia hendak dibawa ke syurga, dia 
mengatakan yang Elisa hanya akan dapat 
menerima dua kali ganda pengurapannya 
jika dia melihat saat dia dibawa ke syurga.

Tahu tak?  Elisa berjaya!  Dia lulus ujian! 
Dia pasti arahkan matanya pada Elia 

Hari

Selsasa, 7 Sep 2021

Pengejaran Tanpa Pulangan32

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         2 Raja-raja 1-10

siang dan malam, dari semasa ke semasa. 
Mungkin dia tidak tidur nyenyak selama 
berhari-hari, minggu, atau berbulan-bulan!

Jadi, Elisa menerima dua kali ganda urapan 
yang dia minta iaitu menjadi seorang nabi 
setelah Elia!

Pada masa itu, sangat sukar untuk menjadi 
seorang nabi di Israel. Sebilangan besar 
raja mereka membenci para nabi yang 
bercakap benar dan pelaku kejahatan, 
seperti Raja Ahab dan Izebel yang berusaha 
membunuh Elia. Walaupun Elisa tahu 
betapa berbahayanya menjadi seorang nabi, 
dia tetap berani menyahut cabarannya demi 
Tuhan!

Fikirkan mengenainya:
Adakah kita mempunyai semangat untuk 
digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan 
kebenaran-Nya? Dan bagaimana kita 
dapat mengatakan kebenaran kecuali kita 
mengetahui dan mendengar daripada-Nya?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita mengikuti Firman Tuhan dan nasihat ilahi yang diberikan 
kepada kita, dan kita akan serius dalam menjalani gaya hidup kudus dan 
menyembah Tuhan dengan hati yang suci.

•	 Mohonlah keampunan kepada Tuhan dalam bertaubat bagi bangsa dan 
rakyat kita, kerana menjauhkan diri dari Tuhan dan jalan-jalan-Nya, tetapi 
selalu menjalani kehidupan dengan cara yang kita suka. Berdoa agar Gereja 
menjadi teladan yang baik dalam menghayati kasih dan kebenaran Tuhan.

•	 Berdoa untuk suku Sonsogon yang menetap di sepanjang Sungai Magandai 
di Sabah, agar anak-anak mereka yang tinggal di asrama penuh mendapat 
jagaan yang baik dari segi fizikal dan mental, dan mereka akan mendengar 
dan menerima berita baik Yesus.

Inilah seorang anak kecil yang pintar, Yoas. 
Dia terselamat dari kekejaman neneknya 
sendiri, Atalya, yang ingin menghapuskan 
kerabat keluarga kerajaan Yehuda.

Yoas diselamatkan oleh makciknya yang 
ramah, Yosabat, dan dilatih di bawah 
suaminya yang saleh, Yoyada, imam besar, 
sejak masih di buaian.

Pada usia 7 tahun, Yoas ditabalkan sebagai 
raja Yehuda ke-8.

Seorang raja berusia 7 tahun?  Serius?  Dan 
dia ternyata menjadi yang terbaik!

Sebilangan daripada anda mungkin ingat 
ketika anda berusia 7 tahun, usia ketika 
anda memasuki sekolah rendah dan ibu atau 
ayah anda harus memegang tangan anda 
berjalan di sekolah.

Itulah yang dialami Yoas ketika menjadi 
raja. Yosabat memegang tangan kecilnya 
dan membawanya turun dari bait ke istana, 
melalui gerbang pengawal ketika orang 
bersukacita dan bersorak di belakangnya 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

        2 Raja-raja 11-20

Hari

Rabu, 8 Sep 2021

Tidak Kisah Berapa Umur 
Anda

33
kerana takhta itu dikembalikan kepada 
kerajaan Daud.

Sekarang, bagaimana seorang anak 
berusia 7 tahun dapat memerintah sebuah 
negara dengan keputusan dan polisi yang 
baik?  Alkitab mengatakan bahawa Yoas 
melakukannya dengan tepat ketika dia 
memerintah di bawah arahan Yosabat!

Walaupun Yoas melakukan beberapa 
kesalahan bodoh di akhir hidupnya, dia 
berusaha untuk menghormati Tuhan dan 
meminta para imam dan orang-orang 
membaiki bait Tuhan ketika dia masih 
muda.

Fikirkan mengenainya:
Apakah yang membuat Yoas berjaya pada 
usia mudanya? Ini bukan mengenai usia 
atau kemampuannya. Itu adalah ketaatannya 
kepada Tuhan dan kepada penatua-Nya 
yang saleh.

Adakah anda memperhatikan Firman 
Tuhan, dan nasihat ilahi yang diberikan 
oleh ibu bapa atau pemimpin rohani anda?
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 Doa Hari Ini

•	 Berdoa agar kita memiliki iman sederhana seperti Yosia, yang menginginkan 
Tuhan dan Kebenaran-Nya lebih daripada apa pun di dunia, dan agar kita 
juga akan menyembah-Nya dengan sepenuh hati.

•	 Berdoa untuk ahli politik kita agar mereka menepati janji dan bekerja keras 
dalam membuat rancangan untuk membangunkan negara kita.

•	 Berdoa agar komuniti kecil Tonga akan mengenal Kristus, dan mereka 
dapat menyesuaikan diri dan mampu mencari nafkah apabila kawasan 
kampung mereka di antara sempadan Malaysia dan Thailand dibangunkan.

Yosia adalah seorang raja Yehuda yang 
sangat muda. Dia menjadi raja pada usia 8 
tahun.

Dia hebat sebagai seorang anak kecil dan 
muda. Kita akan tertanya-tanya bagaimana 
kerana orang di sekelilingnya benar-benar 
jahat. Datuknya, Manasye, adalah raja yang 
jahat yang melakukan banyak perkara tidak 
baik yang dibenci Tuhan dan menyebabkan 
kejatuhan Yehuda. Anaknya, Amon, 
mengikuti dia dan juga seorang raja yang 
jahat.

Namun Yosia menonjol dengan cara yang 
berbeza. Seperti teratai kecil yang tumbuh 
dari lumpur kotor, ia tetap suci dan tidak 
tercemar. Perbuatannya menyenangkan 
hati Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa, 
bukan? Walaupun dia tidak mempunyai satu 
teladan pun yang baik untuk dicontohi.

Ketika Yosia berusia 18 tahun, salah seorang 
imam menjumpai sebuah buku di bait, dan 
kebetulan itu adalah kitab Taurat Tuhan! 
Wah! Harta Yehuda yang telah lama hilang!

Bacaan Alkitab Hari Ini:  

         2 Raja-raja 21-25 

         1 Tawarikh 1-5

Hari

Khamis, 9 Sep 2021

Pekerjaan Tuhan Dalam 
Seorang Anak Muda 
Bernama Yosia

34

Yosia ingin mengetahui degup jantung 
Tuhan. Dia mahu membimbing bangsa 
dalam Kebenaran.  Dia menyedari bangsa 
itu telah berdosa terhadap Tuhan dan dia 
memimpin umatnya bertaubat.  Mereka 
memperbaharui perjanjian mereka dengan 
Tuhan.

Yosia menghancurkan dan membakar semua 
berhala dan mezbah kafir. Dia memulakan 
Perayaan Paskah. Dia memimpin orang 
kembali untuk menyembah Tuhan Israel. 
Tidak ada raja Yehuda yang pernah 
berpaling kepada Allah seperti dia dengan 
segenap hati, jiwa, dan kekuatannya.

Yosia memilih untuk tidak mengikuti arus 
semasa. Dia memilih jalan Tuhan daripada 
cara tradisional atau duniawi.

Fikirkan mengenainya:
Apakah trend atau corak dalam hidup kita 
yang bertentangan dengan Firman Tuhan?
Adakah kita berani membuat perbezaan 
walaupun tidak ada yang melakukannya?
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Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita sebagai anak-anak kecil belajar untuk patuh pada firman 
Tuhan dan menyenangkan hati-Nya supaya kita akan bertumbuh menjadi 
generasi yang saleh dan melakukan kehendak-Nya.

•	 Berdoa untuk perniagaan-perniagaan di Malaysia agar kreatif dalam 
mencari jalan janakan pendapatan demi kelangsungan perniagaan dan 
kehidupan pekerja mereka.

•	 Berdoa untuk suku Mah Meri agar mereka membuka hati kepada Yesus, 
terutama orang-orang di 5 kampung di sepanjang Sungai Klang yang 
terdedah dengan orang luar.

Adakah anda ingat tentang Saul, orang 
Benyamin, yang diurapi untuk menjadi raja 
Israel yang pertama?

Dia dilahirkan dalam keluarga kaya. Dia 
tinggi. Kaya. Kacak. Lelaki idaman dan 
putera yang menawan untuk gadis-gadis 
muda, bukan?

Saul yang muda cemerlang dan baik. Dia 
bertanggungjawab ketika mencari keldai 
ayahnya yang hilang. Dia rendah hati ketika 
bersembunyi di suatu tempat sementara 
banyak yang dicadangkan dan dia dipilih 
sebagai raja. Dia ampuni dengan tidak 
membunuh orang yang mempersenda dan 
mempersoalkan kemampuannya menjadi 
raja Israel.

Namun, Saul berubah dari semasa ke semasa. 
Tuhan menolaknya sebagai raja kerana, dua 
kali, dia dengan sengaja tidak mematuhi 
perintah Tuhan.

Bagaimana? Pertama, dia mempersembahkan 
korban ketika dia harus menunggu Samuel 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         1 Tawarikh 6-15

Hari

Jumaat, 10 Sep 2021

Seorang Lelaki yang Tidak 
Setia

35

untuk melakukannya. Kedua, dia tidak 
membunuh orang Amalek sepenuhnya, 
melainkan menjaga raja mereka dan beberapa 
binatang yang baik.

Dia secara terbuka tidak mematuhi perintah 
Tuhan. Sebagai raja, dia menunjukkan teladan 
yang sangat tidak baik, bukan? Ia seperti 
memimpin umat Tuhan supaya memberontak 
terhadap-Nya.  Dan dia berusaha membunuh 
Daud kerana dia takut Daud akan mencuri 
takhtanya. Dia menghabiskan hidupnya 
demi kepentingannya sendiri tetapi cuai 
menguruskan pekerjaan Tuhan.

Di dalam 1 Tawarikh 10, Saul membunuh diri 
setelah dia cedera di medan perang. Anak-
anaknya juga terbunuh. Dia kehilangan 
takhtanya, hidupnya, dan yang terburuk, 
hampir seluruh keluarganya.

Fikirkan mengenainya:
Bagaimanakah kita dapat belajar dari 
pelajaran Saul supaya tidak melakukan 
kesalahan bodoh yang sama?
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Hari ke-36: Sukacita Menyembah Tuhan

Hari ke-37: Doa & Berkorban (Memberi)

Hari ke-38: Ketika Tuhan Hadir

Hari ke-39: Titik Buta

Hari ke-40: Diam dan Ketahui Dia adalah Tuhan

Bacaan Alkitab: 1 Tawarikh 16-29;  2 Tawarikh 1-36 

Bahagian 

8

Kaedah 
Praktikal 
Untuk Diam
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Doa Hari Ini:

• Ceritakan kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan-
Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa (Mazmur 96: 3 TB) dan berdoa 
untuk keluarga, kawan-kawan, yang belum menerima Kristus sebagai 
Juruselamat dan Tuhan mereka.

• Berdoa agar anak-anak muda di Malaysia tidak hanya memikirkan diri mereka 
sendiri tetapi akan menunjukkan keprihatinan dan kasih sayang terhadap orang 
di sekitar mereka.

• Berdoa untuk suku Lanoh di Gerik dan Lenggong agar mereka akan mencari 
pelbagai cara untuk memperoleh pendapatan lain kerana sumber hutan semakin 
berkurangan untuk mereka, dan dilatih dengan baik oleh orang Kristian yang 
ada di antara mereka.

Pernahkah anda mengetahui bahawa, dari 
banyak mazmur yang ditulis Daud untuk 
Tuhan, ada satu yang diulang sebanyak 
dua kali dalam Alkitab? Ya, ini ada dalam 
Mazmur 96 dan 1 Tawarikh 16: 23-33.

Ketika tabut perjanjian dibawa ke 
Yerusalem, Daud merayakannya dengan 
senang hati di hadapannya. Seluruh kota 
dipenuhi dengan segala macam bunyi yang 
berasal dari alat muzik, dengan rajanya 
menari dan bernyanyi bersama dengan 
rakyatnya.

Mikhal, salah seorang isteri Daud, melihat 
ini. “Ayuh! Anda seorang raja, bagaimana 
anda boleh menari dan menyanyi seperti 
orang jalanan?!” Mikhal tidak suka dan 
memandang rendah Daud dalam hatinya. 
Dia tidak dapat memahami mengapa Daud 
harus bersikap seperti orang biasa yang 
“bodoh”!

Sebagai anak, kita dapat mengenal pasti 
dengan sukacita yang dimiliki Daud, 
bukan? Apabila kita terlalu gembira, kita 
juga akan berteriak dengan kuat, melompat, 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         1 Tawarikh 16-25

Hari

Sabtu, 11 Sep 2021

Sukacita Menyembah 
Allah

36
dan berlari dengan cara yang lucu, dan kita 
tidak akan peduli apa yang orang fikirkan, 
benarkan?

Daud menari dan menyanyi seperti anak 
kecil di hadapan Tuhan. Kebanyakan 
orang dewasa tidak akan melakukannya. 
Mereka berlatih mengawal diri, dan mereka 
suka bersikap sopan santun! Bagi Mikhal, 
sepertinya Daud tidak memiliki sopan 
santun dan dia seperti orang hilang akal 
dengan bersikap “gila”.

Daud tidak terganggu. Dia tidak peduli 
dengan apa yang orang katakan atau fikirkan. 
Dia melakukan lebih daripada sekadar 
menyembah Tuhan. Dia juga mengatur 
pasukan Lewi untuk menjadi penyembah 
di bawah pimpinan Asaf. Dia memastikan 
bahawa pujian dan penyembahan tidak 
berhenti di hadapan tabut.

Fikirkan mengenainya:

Pernahkah anda mengalami sukacita 
menyembah Tuhan seperti Daud? Adakah 
anda fikir sukacita anda dapat menolong 
orang lain menemui Tuhan?
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Doa Hari Ini:

• Cari tempat yang sunyi di rumah anda atau taman dan tetap tenang untuk 
merenungkan doa Daud dan Salomo. Berdoa agar anda lebih mengenal Tuhan 
semasa anda menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia.

• Berdoa untuk kerajaan kita agar berjaya dalam memerangi Covid-19 dan 
dalam pembelian dan pemberian vaksin.

• Berdoa untuk suku Penan-Nibong di Sarawak, agar mereka mendapat 
ketenangan, kedamaian dan kekuatan untuk menghadapi perubahan dalam 
kehidupan mereka ketika mereka mendengar Berita Baik Yesus Kristus.

Di sini Daud, sebagai ayah, dan anaknya 
Salomo, menunjukkan hubungan antara doa 
dan mempersembahkan korban bakaran 
(atau memberi) kepada Tuhan.

Dalam 1 Tawarikh 29, Daud memberi 
dengan murah hati untuk masa depan bait 
suci Allah.  Pengorbanannya menggerakkan 
hati para pemimpin dan pegawainya, dan 
mereka memberikan semua yang mereka 
dapat dengan rela dan sepenuh hati kepada 
Tuhan dengan sukacita.

Dalam 2 Tawarikh 1, Salomo pergi ke 
tempat tinggi di Gibeon bersama kumpulan 
pemimpinnya dan memberikan seribu 
korban bakaran di sana. Oh! Betapa indahnya 
pemandangan itu, dengan tiang api dan 
asap yang besar naik ketika banyak korban 
dibakar. Hebat! Bolehkah anda bayangkan?

Setelah mereka mempersembahkan korban, 
mereka berdoa kepada Tuhan. Daud mungkin 
berdoa dengan mata terbuka pada waktu 
siang, sementara Salomo berdoa dengan mata 
tertutup pada waktu malam dalam mimpinya.

Bacaan Alkitab Hari Ini:  

         1 Tawarikh 26-29 

         2 Tawarikh 1-6

Hari

Ahad, 12 Sep 2021

Doa & Mempersembahkan 
Korban (Memberi)

37
Daud dan Salomo adalah contoh dalam 
Alkitab yang menunjukkan kepada kita 
bahawa ada baiknya kita tidak menghadap 
Tuhan dengan tangan kosong. “...aku tidak 
mau mempersembahkan kepada TUHAN, 
Allahku, korban bakaran dengan tidak 
membayar apa-apa.” (2 Samuel 24:24 TB) 
Itulah semangat penyembahan dan doa Daud!

Sekarang, kerana Yesus telah menjadi korban 
bagi kita, kita tidak perlu lagi membakar 
korban bakaran sebelum kita berdoa. Sebagai 
anak-anak, kita juga tidak mempunyai 
banyak wang untuk diberikan kepada Tuhan. 
Namun, kita mesti menghadap Dia dengan 
“segenap hati kita”!

Datang di hadapan Tuhan dan bersiap 
untuk memberikan “hati” anda sepenuhnya. 
Jadikan diri anda sebagai korban bakaran 
yang hidup sebelum anda berdoa! Doa adalah 
mengenai menyerahkan diri kepada Yesus 
dan membiarkan Dia memberitahu anda apa 
yang harus anda lakukan.

Fikirkan mengenainya:
Adakah anda sukar memberikan hati anda 
kepada Yesus?
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Doa Hari Ini:

• Cari satu tempat dengan kerusi yang bagus dan duduk di sana untuk menikmati 
pertemuan anda dengan Tuhan. Kemudian minta Tuhan dalam doa untuk 
menunjukkan kepada anda mengenai rancangan dan tujuan-Nya dalam hidup 
anda.

• Berdoa agar Tuhan menolong ramai pembantu rumah yang diperlakukan 
dengan tidak baik oleh majikan mereka, seperti tidak dibayar gaji untuk 
pekerjaan mereka, tidak diberi cuti rehat, dan kadang-kadang bahkan dipukul. 
Berdoa agar majikan mereka memperlakukan mereka dengan baik.

• Berdoa untuk suku Tring di Sarawak agar bertemu Allah melalui mimpi dan 
penglihatan, dan agar kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik 
ketika mereka menemui Tuhan.

Kisah tentang Abia dan Asa, sepasang lagi 
ayah dan anak lelaki, terdapat dalam 2 
Tawarikh 13-16.  Mereka adalah raja Yehuda 
yang meninggalkan laporan dan nama baik.

Abia berperang melawan pemberontak, 
Yerobeam, yang merampas kerajaan dari 
ayahnya, Rehabaem. Dia membawa 400,000 
askar bersamanya sementara Yerobaem 
mempunyai 800,000 pahlawannya berbaris 
di belakangnya.

Bilangan askar Abia tidak seramai askar 
Yerobeam. Namun, dia tetap setia dan percaya 
Tuhan, mengingati perjanjian Tuhan dengan 
Daud, datuknya. Dia yakin akan kehadiran 
Tuhan bersamanya dan pasukan imamnya 
yang membunyikan seruan sangkakala. 
Oleh kerana orang Israel menyembah anak 
lembu emas dan mempunyai imam bukan 
orang Lewi, mereka pasti akan gagal ketika 
mereka menentang Tuhan!

Itulah kepercayaan Abia. Alkitab 
mengatakan bahawa Tuhan mengalahkan 
Yerobeam dan orang Israel dengan 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         2 Tawarikh 7-16

Hari

Isnin, 13 Sep 2021

Ketika Tuhan Hadir38
disaksikan oleh Abia dan Yehuda. Itu adalah 
peperangan Tuhan, bukan peperangan Abia!

Kemudian, Asa menggantikan Abia dan dia 
menjadi raja Yehuda ke-5. Asa melakukan 
perkara yang benar dan baik di mata Tuhan. 
Dia membuang berhala dan memerintahkan 
umat Tuhan untuk mencari-Nya dan mematuhi 
segala perintah-Nya.

Ketika orang Etiopia melawan Yehuda, 
Asa memanggil Tuhan. Tuhan kemudian 
mengalahkan orang Etiopia, dan Yehuda 
menikmati kedamaian yang besar untuk 
waktu yang lama. Asa memimpin rakyatnya 
untuk membina semula mezbah Tuhan. 
Sayangnya, Asa kemudian memilih untuk 
mempercayai pertolongan manusia (orang 
Syria) untuk menentang orang Israel, dan 
kehilangan berkat Tuhan dan kehadiran-Nya 
dalam hidupnya sama sekali.

Fikirkan mengenainya:
Adakah anda melihat banyak contoh 
Alkitabiah di mana Tuhan menolong umat-
Nya ketika Dia hadir bersama mereka? Lalu 
bagaimanakah kita dapat menghadap Tuhan?
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Doa Hari Ini:

• Berdiam diri selama 10 minit di hadapan Tuhan dan berikan perhatikan 
kepada-Nya. Tulis dalam jurnal anda apa sahaja yang dibawa oleh Roh Kudus 
ke dalam fikiran anda. Carikan titik buta dan bersyukur kepada Tuhan kerana 
menyatakannya kepada anda.

• Berdoa untuk kerajaan kita agar menyelesaikan masalah banjir yang boleh 
mendatangkan bahaya kepada penduduk di kawasan yang terjejas ketika 
musim hujan, terutama yang berlaku di negeri-negeri Pantai Timur.

• Berdoa untuk satu suku kecil iaitu Utik di Rajom dan Ulu Sungai Tatau, 
Baleh, Sarawak, agar mereka belajar kemahiran baru untuk menambahkan 
pendapatan untuk kehidupan yang lebih baik, dan mereka akan disentuh oleh 
Berita Baik Yesus Kristus.

Semua orang pernah melakukan beberapa 
kesalahan kerana tidak berhati-hati sebelum 
ini, betulkan? Ada titik lemah dalam 
hidup kita yang mungkin tidak kita sedari 
(walaupun orang di sekitar kita mungkin 
mengetahuinya), dan kita menyebutnya 
sebagai “titik buta” kita.

“Titik buta” kita boleh menyebabkan kita 
menanggung masalah kecil atau besar. Oleh 
itu, adalah lebih selamat bagi kita untuk selalu 
menyelidiki diri dengan orang lain setiap kali 
kita ingin membuat keputusan yang baru atau 
melakukan perkara yang baru.
 
Yosafat adalah seorang lagi raja Yehuda 
yang hebat. Dia memimpin umatnya untuk 
menyembah Tuhan. Dia mengutus para 
pegawainya untuk mengajar Hukum Tuhan 
di kota-kota Yehuda. Dia membina sistem 
pertahanan yang kuat. Dia memerintahkan 
hakim supaya takut kepada Tuhan dan 
melayani orang dengan adil. Kerajaan 
Yehuda makmur di bawah pemerintahannya.

Ketika orang Amon, Moab, dan Meunim 
datang menyerang Yehuda, Yosafat 
mengisytiharkan puasa seluruh negara, dan 

Hari

Selasa, 14 Sep 2021

Titik Buta39

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         2 Tawarikh 17-26

seluruh tenteranya berangkat ke medan perang 
dengan pujian dan penyembahan kepada 
Tuhan. Tuhan kemudian menyebabkan 
musuh mereka saling membunuh sesama 
sendiri dan Yehuda memenangi pertempuran 
tanpa pertarungan yang nyata!

Malangnya, Yosafat kemudian melakukan 
kesalahan serius dengan menjalin hubungan 
dengan Israel dan bekerjasama dengan 
mereka. Pertama, dia mengahwinkan 
puteranya, Yoram, dengan Atalia, seorang 
puteri Ahab, yang kemudiannya membunuh 
keturunannya dan hampir menghancurkan 
seluruh kerajaannya.

Kemudian, dia pergi berperang dengan 
raja Ahab melawan orang-orang Syria, 
yang bertentangan dengan amaran nabi 
Mikha. Mereka kalah dalam peperangan. 
Ahab terbunuh, tetapi syukur kerana Tuhan 
menyelamatkan Yosafat. Dia diingatkan 
lagi oleh Yehu, seorang nabi, tentang 
keputusannya yang cuai.

Fikirkan mengenainya:
Adakah kita mempunyai Mikha atau Yehu 
dalam hidup kita untuk menjauhkan kita dari 
titik buta kita? Adakah kita mendengarnya?
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Doa Hari Ini

•	 Berdiam selama 10 minit di hadapan Tuhan. Suara Tuhan adalah lemah 
lembut. Berdiam dan kenali siapa Dia. Jangan tergesa-gesa. Bersyukur dan 
tanyalah Dia apakah perubahan kecil yang perlu anda lakukan?

•	 Berdoa untuk rancangan kerajaan akan berjaya dalam membantu rakyat 
memanfaatkan bakat mereka dengan baik.

•	 Berdoa untuk suku Semelai berhampiran Tasik Bera, Pahang, agar 
mereka menjadikan tempat mereka terkenal, menyeronokkan untuk orang 
berkunjung dan mereka boleh mendapat lebih banyak pekerjaan dan 
memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Setakat ini, kita telah mendengar banyak 
kisah Alkitabiah menarik yang memberitahu 
kita bagaimana Allah berperang dan 
menang peperangan bagi mereka yang 
percaya kepada-Nya. Bahkan kisah Hizkia 
menambahkan lagi yang lebih menarik 
bagi kesaksian karya-karya Allah yang luar 
biasa di kalangan umat-Nya.

Asyur, kuasa terkuat di dunia ketika 
itu, menyerang Yehuda. Sanherib, raja 
mereka, mengutus orang-orangnya kepada 
Hizkia, mengatakan hal-hal buruk tentang 
Tuhan dan umat-Nya. Mereka berteriak 
dan berteriak dalam bahasa Aram, cuba 
menakut-nakutkan orang!

Mereka berkata: Jangan percaya kepada 
Hizkia. Dia menipu anda dan berbohong 
kepada anda bahawa Tuhan anda dapat 
menyelamatkan. Tentera Asyur pergi 
ke banyak tempat dan tidak ada dewa 
dari tempat-tempat ini yang dapat 
menyelamatkan orang-orang mereka 
dari tangan kami!  Tuhanmu tidak akan 
menyelamatkan anda. Lebih baik anda 
menyerah jika anda mahu hidup!

Kata-kata ini menakutkan orang ramai. 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

        2 Tawarikh 27-36

Hari

Rabu, 15 Sep 2021

Diam dan Ketahui Dia 
adalah Allah

40
Mereka mungkin saling berkata: Ya! Apa 
yang dikatakan oleh orang Asyur adalah 
benar. Ke mana sahaja mereka pergi, mereka 
memenangi pertempuran.  Bukankah Israel 
jatuh di tangan mereka? Yehuda hanyalah 
sebuah negara kecil. Bagaimanakah 
belalang boleh melawan seekor raksasa?

Hizkia kecewa dan risau. Namun dia 
mempercayai Tuhan. Dia meminta nabi 
Yesaya, dan bersama-sama mereka meminta 
pertolongan Tuhan. Dengan lantang, 
mereka memohon doa ke syurga!

Allah kemudian melakukan keajaiban 
bagi Yehuda. Dia membunuh semua orang 
perkasa di kem Asyur. Semalaman, seluruh 
kem tentera Asyur menjadi kuburan yang 
penuh dengan orang mati!

Hah! Bukankah itu luar biasa? Dengan 
segara berseru kepada Allah, akhirnya 
belalang berjaya mengalahkan raksasa itu!

Fikirkan mengenainya:
Adakah sesuatu dalam hidup anda yang 
menakutkan seperti orang Asyur? Bawalah 
di hadapan Tuhan dan berdiamlah di 
hadapan-Nya.
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