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Berhenti Berjuang

Oleh Rev Dr Eu Hong Seng (Pengerusi NECF)

Pada masa-masa yang penuh pergolakan ketika dunia bergelut dengan krisis kesihatan, 
ekonomi dan kewangan, harus memperhatikan apa yang Tuhan katakan kepada kita 
dalam Mazmur 46:10, “Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah!.”

Kata Ibrani asli yang digunakan untuk diam adalah “raphah”. Ini bererti berhenti 
berusaha, menyebabkan kita untuk melepaskan, dengan rela tunduk kepada Tuhan dan 
penguasaan-Nya, menyerahkan diri kepada-Nya, melonggarkan, membiarkan, menjadi 
lemah, berehat, bersendirian, berdiam, tidak aktif atau tenang.

Bagi kebanyakan kita, ini ialah satu tuntutan yang sukar. Ini terutamanya berlaku setelah 
Covid-19 ketika masyarakat kita mengalami kehilangan kebebasan dan pergerakan 
secara tiba-tiba dalam kehidupan dan rutin harian selama-lamanya. Dengan tidak dapat 
dielakkan, kecenderungan tindak balas kita terhadap peristiwa besar yang mengganggu 
seperti itu adalah memperketat cengkaman kita ketika kita melihat perniagaan, 
impian, dan masa depan kita terlepas daripada genggaman kita. Dalam menghadapi 
keadaan yang menakutkan, dapatkah kita mentaati panggilan-Nya untuk “diam” dan 
melepaskan?

Pertimbangkan beberapa alasan Alkitabiah.

Kita boleh bertenang kerana Dia ialah perlindungan kita, kekuatan kita dan pertolongan 
yang selalu ada pada saat kesusahan (Maz 46:2) Tuhan kita hadir di tengah-tengah 
umat-Nya dan pertolongan Tuhan kita lebih besar daripada apa pun krisis.

Kita dapat bertenang kerana Dia ialah “Yehovah Saboath”, Tuhan semesta alam (ay.7). 
Dia ialah panglima tentera, baik tentera umat-Nya mahupun tentera syurga. Dia ialah 
Tuhan dari segala kemuliaan dan kekuatan. Tuhan yang mulia ini menyertai kita, umat-
Nya.

Kita dapat bertenang kerana Dia ialah “Allah Yakub”. Gelaran ini tidak hanya 
menekankan aspek perjanjian, tetapi juga kasih karunia - kerana Yakub jelas memiliki 
karakter yang kurang dihormati,  dikenali bukan kerana integriti mahupun kekudusannya. 
“Tuhan Yakub ialah perlindungan kita” (ay.7) oleh itu kita percaya Tuhan yang murah 
hati dan penuh belas kasihan ini menjadi perlindungan terbuka bagi umat-Nya. Sama 
seperti Tuhan memberikan kasih karunia kepada Yakub, dengan cara yang sama Dia 
akan memberikannya bagi kita.
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“Diam dan ketahuilah bahwa Akulah Allah” bukanlah panggilan untuk hidup dalam 
bertafakur, meskipun itu penting. Sedarilah bahawa Tuhan pada dasarnya berkata, 
“Letakkan tanganmu, berserahlah, dan akui bahawa Akulah satu-satunya yang dapat 
memberikan kemenangan yang pasti.”

“Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah” – kedua-dua kalimat ini begitu terjalin 
sehingga masing-masing dapat menjadi penyebab dan juga kesan daripada yang lain. 
Cara untuk mengenal Tuhan adalah dengan berdiam, dan cara untuk berdiam adalah 
dengan mengenal Tuhan.

Dalam Doa dan Puasa 40 Hari ini, marilah kita berhenti berjuang; hentikan kekalutan 
kita dan pandanglah pada Tuhan yang berdaulat untuk kekuatan, penerobosan dan 
kebangkitan rohani.

Mungkin inilah waktunya untuk meletakkan anak-anak kita, kerjaya kita, masa depan 
kita, kewangan kita, kesihatan kita, semuanya… di atas mezbah. Memang, mungkin 
tidak ada cara lain untuk “diam”.



40-DAYS FAST & PRAYER  l  7 OGOS-15 SEPT 20214

Oleh Pr Sam Ang, (Setiausaha Agung NECF)

Kata Pengantar daripada 
Setiausaha Agung

Dalam Yosua 1, frasa “Kuatkan dan teguhkanlah hati,” disebutkan kepada Yosua empat 
kali (ayat 6, 7, 9 & 18) ketika dia mengambil alih kepemimpinan daripada Musa. Tuhan 
terus mengingatkan dia “Musa, hamba-Ku sudah mati” dan sekarang terserah dia 
(Yosua) untuk membawa orang Israel ke Tanah Perjanjian.

Itu tidak semudah yang diharapkan Yoshua. Ada keperluan untuk mempersiapkan 
orang-orang dan dalam Yosua 3, setelah pengintip-pengintip kembali dari Yerikho, 
arahannya adalah, “Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian TUHAN, Allahmu, 
yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat 
dari tempatmu dan mengikutinya-- hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak 
kira-kira dua ribu hasta panjangnya, janganlah mendekatinya--maksudnya supaya 
kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu 
lalui dahulu.” 

Seterusnya dalam ayat 5 Tuhan berfirman, “Kuduskanlah dirimu, sebab besok 
TUHAN akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.” Itulah yang terjadi 
kemudiannya, kerana ketika mereka melangkah ke dalam Sungai Yordan di ayat 
16, “maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi 
empangan, jauh sekali.”

Tahun 2020 telah menjadi tahun dengan banyak perubahan, ratapan, kemarahan, 
dan kekecewaan. Tema yang kami pilih sebelum kita memasuki tahun 2020 adalah 
“Mendengar Roh Kudus Pada Masa Seperti Ini” (Wahyu 2-3). Penekanannya adalah 
pada apa yang Tuhan telah katakan kepada Gereja-Nya baik pada masa lalu mahupun 
pada masa ini. Namun, untuk tahun 2021, saat kita memasuki suatu situasi yang belum 
diketahui dan mengalami pandemik di kedua-dua aspek kesihatan dan ekonomi, ada 
keperluan untuk mendengar apa yang akan Tuhan katakan kepada kita masing-masing. 
Kita perlu mendengarkannya dengan teliti dan merenungkan apa erti Mazmur 46:10 
bagi kita semua, “Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah! Aku ditinggikan di 
antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi!” 

Ketika anda merenungkan renungan untuk tahun 2021, anda akan menemukan bahawa 
kita, sebagai umat Tuhan, membawa mesej pengharapan di dunia yang rosak dan 
merosot ini. Kita mengambil kesempatan untuk berkongsi pengalaman kita kepada 
dunia yang sedang mati ini dan kita akan menemukan bahawa:
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•  Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Dia sedang bekerja, 
mempersiapkan kita untuk norma baharu. Kita perlu mengelola risiko yang kita 
hadapi.

•  Di tengah-tengah perubahan, pandemik, ketakutan dan ketidakpastian yang kita 
alami pada tahun 2020, perlu kita menegaskan bahawa, “Yesus Kristus tetap sama, 
baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya..” (Ibr 13:8). Dia ialah 
Tuhan yang tidak berubah yang kita sembah.

•  Kepada dunia yang hancur dan rosak ini, kita membawa dalam diri kita masing-
masing mesej pengharapan seperti yang dijelaskan oleh rasul Paulus “Tetapi 
harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan 
yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami” (2 Kor. 4:7). 
Namun kita harus “Diam” dalam hadirat Tuhan.

•  Kebergantungan dan keghairahan kita kepada Tuhan tidak pernah begitu dihargai 
sebelumnya. Kita harus berpegang teguh pada kebenaran dan berdiri teguh 
melawan arus yang ingin menghancurkan dasar iman kita.
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Oleh Rev Looi Kok Kim, (Pengerusi Komisi Doa, NECF)

Jadilah Pemenang yang Bangkit di 
Atas Badai

Tujuan Tuhan ialah untuk memelihara satu 
umat yang akan mengenal Dia, menyembah 
Dia, mengasihi Dia, dan menemukan 
keamanan mereka di dalam Dia selama-
lamanya. Kita dapat yakin bahawa Yesus 
yang memiliki semua kuasa di syurga dan 
di bumi pasti akan mencapai tujuan-Nya.

Tema 40-Hari Doa & Puasa tahun ini 
adalah “Diamlah dan ketahuilah, bahawa 
Akulah Allah!” (Maz 46:10), di mana 
kita didesak untuk menaruh kepercayaan 
dan keyakinan kita kepada Tuhan di 
pusaran masa yang sukar, ketidakpastian 
dan ketakutan. Pertempuran melawan 
pandemik Covid-19 akan selalu penuh 
dengan badai. Itu telah mengganggu mata 
pencarian, mengubah gaya hidup sosial 
dan, dalam konteks Kristian, sekurang-
kurangnya telah mengecilkan pertemuan 
secara beramai-ramai untuk pelayanan dan 
aktiviti gereja. Vaksin pula belum terbukti 
keberkesanannya. Virus akan berada di 
udara selama beberapa tahun yang akan 
datang dan selalu ada risiko akan menjelma.

Dalam situasi seperti ini, apakah yang 
diperlukan untuk menjadi pemenang?

Mazmur 46 memberikan peta jalan untuk 
menjadi pemenang. Mengenal Tuhan, yang 
telah berkarya pada masa lalu, berkarya pada 
masa sekarang dan akan terus berkarya pada 
masa depan, dan sifat-sifat pemenang adalah 
perkara yang berharga yang menuntun kita 
untuk menemukan medan pertempuran 
di dalam diri kita. Jika kita ingin berhasil 
secara rohani, antara semua nilai lain yang 
diperlukan, kita perlu mendisiplinkan diri 
kita sendiri dan bertahan. Kita bukan sahaja 
perlu belajar bagaimana berdoa, tetapi 

bagaimana mengekalkan tekad yang kuat 
agar tetap hidup dalam diri kita. Dengan 
kata lain, ini merupakan peperangan dalam 
manusia jasmani atau kedagingan kita. Ia 
adalah kombinasi pengertian, kuasa dan 
keyakinan yang teguh yang perlu hidup 
dalam diri kita bahkan sementara nilai-nilai 
dan karunia yang lain berkembang.

Doa & Puasa 40-Hari adalah perjalanan 
secara rohani yang menyediakan peta 
perjalanan untuk membimbing kita agar 
tetap fokus dan disiplin untuk mengenal 
Tuhan seperti dalam Daniel 11:32 dan 
sebagai pemenang pada saat-saat ujian yang 
besar. Format harian yang mengandungi 
jadual membaca sepuluh bab setiap hari 
harus dilakukan dengan niat dan melatih 
anda untuk mengembangkan gaya hidup 
membaca Firman Tuhan secara terus-
menerus sambil melibatkan Roh Kudus. 
Dengan memenuhi fikiran kita dengan 
Firman Tuhan, itu membantu kita mengatasi 
godaan harian kita. Tujuannya adalah agar 
kita terus membaca Alkitab helaian demi 
helaian sebagai gaya hidup, bahkan setelah 
40 hari berakhir.

Kami percaya Doa & Puasa 40-Hari tahun 
ini akan menjadi satu permulaan yang 
baik bagi anda untuk membiasakan diri 
membaca Firman Tuhan secara kronologi 
dengan sekurang-kurangnya 10 bab setiap 
hari. “Diamlah dan ketahuilah, bahwa 
Akulah Allah” menawarkan pencerahan 
kepada pemenang yang akan menolong 
setiap kita menanggung kesukaran sebagai 
satu disiplin dan melayani sebagai orang 
yang mempengaruhi orang lain untuk 
bangkit dari badai, melalui pengetahuan 
akan Tuhan.



40-DAYS FAST & PRAYER  l  7 OGOS-15 SEPT 2021 7

Sokongan Dana Am NECF

Oleh Pr Sam Ang (Setiausaha Agung NECF)

Acara perdana NECF 40-Hari Doa & Puasa dilancarkan pada tahun 2001. Tahun ini 
adalah tahun ke-21 kami dengan setia menghasilkan buku doa untuk mendorong gereja 
dan individu untuk terus berdoa dan memberi syafaat untuk negara kita.

Pandemik Covid 19 telah banyak mempengaruhi cara kita melakukan pelayanan di 
gereja. Dengan normal baru, kita sekarang menjadi Gereja tanpa Dinding dengan sekatan 
tambahan bahawa kanak-kanak di bawah 12 tahun dan warga tua berusia lebih dari 60 
tahun tidak digalakkan untuk menghadiri gereja secara fizikal.

Perjuangan mesti diteruskan untuk mencetak buku kecil Doa dan Puasa. Seperti yang 
anda jangkakan, mencetak buku kecil harus menanggung kos terutamanya kerana 
kami menghasilkannya dalam empat bahasa. Lebih-lebih lagi, walaupun menjual buku 
dengan harga minimum RM2.00 senaskhah dapat membantu mengimbangi beberapa 
perbelanjaan, salinan buku tersebut dapat disediakan untuk anda secara percuma.

Tahun ini kami telah memutuskan untuk menetapkan pungutan pemberian persembahan 
Doa dan Puasa 40 Hari NECF untuk Dana Am NECF dan bukannya projek amal kerana 
kami menjangkakan penurunan sumbangan dan sokongan dalam masa terdekat. Oleh itu, 
dana yang dikumpulkan tahun ini akan digunakan untuk memenuhi kos operasi pejabat 
kami, termasuklah gaji 12 pelayan sepenuh masa kami.

Sekiranya anda telah diberkati oleh sumber tersebut, harap pertimbangkan untuk 
memberi minimum RM10.00 sebagai sokongan anda untuk Dana Am NECF. Kami telah 
menjadikan prosesnya sangat sesederhana dan mudah – apa yang harus anda lakukan 
untuk memindahkan jumlahnya kepada kami adalah mengimbas kod QR Touch n Go, 
e-Wallet yang terdapat di buku kecil (salinan cetak dan digital), laman web kami, halaman 
Facebook, video promosi dan aplikasi NECF.

Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dan mengucapkan 
setinggi-tinggi penghargaan atas kemurahan hati anda kerana kami berharap dapat 
membina negara kita melalui gereja tempatan.

Semoga bahan renungan tahun ini memberi banyak keberkatan kepada anda dan keluarga.

Tuhan merahmati kamu.
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Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 1-10

Hari 1 Diamlah dan Ketahuilah 
bahwa Akulah Allah!

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar waktu kita memulakan 40-Hari berdoa dan berpuasa untuk 
negara, kita akan belajar untuk diam di hadapan Tuhan, untuk lebih mengenal 
Dia melalui Firman-Nya yang hidup dan pekerjaan-Nya dalam hidup kita, 
dan bahawa kita akan dijamah oleh kasih-Nya, mencetuskan pertumbuhan 
kasih kita kepada orang lain.

•	 Berdoa agar orang Kristian di seluruh Malaysia akan bertemu dengan Tuhan 
dengan cara yang intim sepanjang musim yang penuh tekanan dan sukaar 
ini. Sebagai sebuah kota Tuhan, semoga Gereja bersinar dan menerangi 
masyarakat kita dengan terang Firman-Nya, dan mengajak mereka untuk 
mengenal Yesus, Terang dunia.

•	 Berdoa agar anak-anak Orang Asli dan Orang Asal akan menerima hak yang 
sama seperti rakyat Malaysia yang lain, dan agar mereka tidak dieksploitasi 
di pasaran tenaga buruh dan didedahkan kepada semua jenis risiko yang 
tidak diingini.

Sabtu, 7 Ogos 2021

Dalam Matius 24, Yesus terlebih dahulu 
memberitahu tentang masa-masa yang sukar 
yang akan berlaku sebelum kedatangan-
Nya. Kita akan melihat penghakiman bagi 
negara-negara dengan peningkatan bencana 
dan kekacauan global. Bagaimanakah kita 
melalui masa-masa seperti itu dengan penuh 
kemenangan dengan kedamaian dan iman 
yang tidak tergoyahkan?

Mazmur 46 ialah suatu mesej abadi dan 
Tuhan menyampaikan ajakan-Nya bagi kita 
untuk datang, diam dan berlindung di dalam 
Dia sehingga kita dapat menjadi satu pasukan 
pemenang yang kuat, berteduh di dalam Dia 
dan bersinar dengan iman, pengharapan dan 
kasih di tengah-tengah kegelapan.

Mazmur 46 mengutarakan tiga idea utama:

1) Ay. 1-3 – Jaminan perlindungan 
Ilahi Tuhan dan kedaulatan-Nya sebagai 
pelindung dan keamanan kita.

2) Ay. 4-7 – Jaminan atas penyediaan Ilahi 
dan pertolongan Tuhan untuk membawa kita 
ke dalam ketenangan, istirahat dan jaminan.

3) Ay 8-11 – Jaminan akan kehadiran 
dan kuasa Ilahi saat kita mengambil 
sikap penyerahan dan ketenangan di mana 
kemenangan sudah dimiliki, dan di mana 
kemuliaan-Nya akan kelihatan pada bangsa-
bangsa.

Sepanjang zaman, Tuhan konsisten dalam 
menunjukkan apa yang akan Dia lakukan 
untuk umat pilihan-Nya. Sungguh, Dia tidak 
akan lagi menahan damai-Nya tetapi akan 
muncul seperti orang yang perkasa dalam 
perang yang mengangkat teriakan perang. 
Pertempuran itu milik-Nya! Diingatkan 
bagaimana Dia menciptakan dunia dengan 
Firman-Nya yang memberi hidup! Ingatlah 
bahawa daripada kekacauan dan kegelapan, 
dunia wujud dan berada dalam kehidupan, 
terang, dan ketertiban!

Mari kita “datang dan diam”. Dengan 
menanggalkan perjuangan dan ketakutan, 
marilah kita menggerakkan satu perubahan 
hati dan fokus Ilahi supaya kita boleh masuk 
ke tempat teduh dan MELIHAT DIA!
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Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 1-10

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 11-20

Hari 2 Diamlah, “Mari… masuklah 
ke kamarmu”

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita memiliki kerinduan dan tekad yang kuat untuk masuk 
ke bilik kita, dan untuk bersekutu dengan Tuhan dengan cara yang belum 
pernah kita alami sebelumnya.

•	 Berdoa agar sebagai ibu bapa, pastor, guru dan pemimpin dalam kemampuan 
kita masing-masing, kita akan mendekat kepada Tuhan dan dapat mendengar 
dengan jelas daripada Tuhan sehingga kita tahu jalan untuk pergi dan 
memimpin keluarga kita, gereja, pelajar, orang bawahan, dll, ke dalam 
rencana ilahi Tuhan.

•	 Berdoa untuk Orang Asli dan Orang Asal yang mengalami penyusunan 
semula kerana pelbagai alasan yang tidak dapat dikawal, agar mereka 
mendapat cara yang baik dan seimbang untuk mengurus diri mereka dan 
terus menghasilkan wang yang cukup untuk menampung rumah tangga 
mereka.

Yesaya 26:20 berkata, “Mari bangsaku, 
masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah 
pintumu sesudah engkau masuk, 
bersembunyilah...”. Ayat ini menyampaikan 
ajakan mendesak bagi umat Tuhan untuk 
masuk ke kamar mereka dan bersembunyi 
sepanjang kemurkaan-Nya.

Tuhan adalah Roh dan Dia rindu untuk 
bercakap dengan kita bukan di bait suci yang 
dibuat dengan tangan tetapi di ruang hati 
kita di mana perubahan terjadi pada saat kita 
bertaubat, mengaku, dan mencari wajah-
Nya. Di sanalah kita belajar untuk melihat 
dari sudut pandangan Tuhan, mengetahui dan 
mengerti kehendak-Nya untuk suatu waktu 
dan musim. Di hadirat-Nya kita menukarkan 
ketakutan dan ketidakpastian kita dengan 
iman dan pengharapan pada Tuhan. Beban, 
perjuangan dan kuk kita lenyap, dan kita 
sampai di tempat teduh.

Untuk memasuki ke ruang bilik adalah 
tindakan kehendak, pilihan untuk tunduk 

dan menyerah. Tetap berada di barisan 
hadapan pada masa-masa genting ini adalah 
suatu keharusan, bukan pilihan. Abraham 
mengambil cabaran itu untuk memberi 
respons kepada panggilan Tuhan, untuk 
masuk ke bilik di mana dia dapat bercakap 
dengan Tuhan dan hidup dalam hadirat-Nya 
setiap hari.

Mari kita ambil musim ini untuk menarik diri 
daripada tuntutan tanpa henti dan kekacauan 
yang tidak berhenti-henti di sekitar kita. 
Dalam Mazmur 46, perkataan “diam” berasal 
daripada kata Ibrani “raphah” yang bererti 
melepaskan, berhenti berjuang, menyerah - 
untuk menurunkan tangan atau melemahkan 
diri sendiri. Dia memanggil kita kepada diri-
Nya sendiri.

Semoga kita menyahut pelawaan-Nya untuk 
menyerah kepada perubahan ilahi ini untuk 
memungkinkan kasih karunia yang luar biasa 
dan kekuatan dari Roh Kudus menjadikan 
kita teguh dan menjadi lelaki dan wanita 
yang beriman.

Ahad, 8 Ogos 2021
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3 Marilah, Semua Orang 
yang Dahaga

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita akan mencari Tuhan di atas segalanya dan memberi 
keutamaan kepada masa, fokus, cita-cita dan sumber daya kita dalam hal-
hal yang membangun atau menghasilkan nilai kekal Tuhan.

•	 Berdoa agar gereja dan orang Kristian yakin akan siapa kita sebagai anak-
anak Tuhan yang dijanjikan, dan agar kita tidak takut atau letih dengan apa 
yang berlaku di sekitar kita, tetapi akan berjalan dalam Roh dan percaya 
pada cara Tuhan mengendalikan masa-masa yang sukar di negara kita.

•	 Berdoa agar kekurangan dalam sistem pengangkutan yang terdapat di 
perkampungan Orang Asli dan Orang Asal dapat di atasi dengan berkesan 
oleh pihak berkuasa tidak lama lagi.

Ishak memberikan tiga sumurnya kepada 
orang Filistin. Daripada berebut dengan 
mereka, dia menyerahkan haknya dan pindah 
untuk menggali yang lain. Dia mengabdikan 
kekuatannya bukan untuk mengesan 
kesalahan musuh-musuhnya tetapi mengejar 
jalan Tuhan. Sumur itu menjadi sumber 
untuk memuaskan dahaga orang Filistin. Ini 
mengingatkan kita mengenai air hidup Tuhan 
yang diberikan secara percuma kepada semua 
orang.

Nabi Yesaya mengeluarkan panggilan yang 
mendesak kepada orang-orang pilihan Tuhan 
yang dahaga dan tidak mempunyai wang 
untuk datang ke air dan untuk membeli dan 
makan dengan bebas tanpa kos (Yes 55:1-2). 
Mereka didesak untuk kembali kepada-Nya 
dan berpaling daripada cara-cara mereka 
yang memberontak, keras kepala dan tidak 
patuh.

Hari ini kita tidak lebih baik kerana godaan 
dan mengejar hal duniawi menumpulkan 
kepekaan kita, mengganggu dan menghalang 
kita daripada kepenuhan hidup yang Tuhan 
maksudkan. Daripada mendapatkan dari 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 21-30

Hari 

Tuhan, kita mengambil dari sumber dunia 
yang tidak dapat memuaskan kita atau 
menguntungkan jiwa.

Sehinggalah kita sedar akan kekeringan 
rohani atau kerinduan kita kepada Tuhan, 
kita tidak akan kembali kepada Dia yang 
memberi kita rezeki percuma. Air untuk 
memberi kehidupan, menyegarkan dan 
menyucikan; anggur untuk perayaan 
dan memberi sukacita; dan susu untuk 
pertumbuhan yang berkhasiat tersedia 
berkelimpahan bagi kita ketika kita melayani 
dan bekerja bagi Dia dalam penyerahan dan 
kerendahan hati, dengan semangat yang 
boleh diajar dan iman seperti anak kecil.

Kita perlu mengutamakan masa kita, fokus, 
cita-cita, dan sumber kita ke arah yang 
memiliki akibat yang kekal. Kita ialah bait 
suci-Nya tempat Roh Kudus berdiam untuk 
memberikan kehidupan kepada orang-orang 
di sekitar, membawa harapan bagi yang putus 
asa dan menghilangkan dahaga mereka yang 
mencari kebenaran dan kehidupan. Berseru 
kepada Dia sementara  Dia masih dekat dan 
minum dari Dia, Sumber sejati kita!

Isnin, 9 Ogos 2021
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4 Datanglah ke 
Peristirahatan Ilahi

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita dibebaskan daripada gaya hidup dan budaya yang 
berpaksikan pada pencapaian, agar hubungan kita dengan Tuhan tidak 
menjadi dangkal melainkan akan menjadi persekutuan interaktif yang 
mendalam di mana kita menemukan ketenangan di dalam Dia.

•	 Berdoa untuk orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal dan 
menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat peribadi mereka, 
agar mereka tidak dibebani oleh beban berat dan keletihan, tetapi akan 
mencari penyelesaian dan menemukan ketenangan di dalam Dia.

•	 Berdoa agar lebih ramai profesional dan sukarelawan perawatan kesihatan 
akan melayani Orang Asli dan Orang Asal yang tinggal di tempat yang tidak 
ada akses yang dekat dengan hospital atau klinik.

Yakub berusaha sedaya upaya untuk 
mengungguli orang lain dan akhirnya 
kehilangan kekuatan fizikalnya setelah sendi 
pangkal pahanya terseliuh ketika dia bergelut 
dengan Tuhan. Generasi yang hanya mencari 
prestasi dengan mengorbankan hubungan 
baik dengan Tuhan dan manusia akan 
menemukan gema dalam perjuangan Yakub.

Kita mengalami kelesuan jiwa yang 
mendalam dan keletihan ketika kita 
menghadapi tuntutan tanpa henti dari 
budaya yang berpaksikan pada pencapaian. 
Pelbagai lapisan tekanan hubungan dan 
emosi yang semakin bertambah di tengah-
tengah kerumitan kehidupan moden, dengan 
mudahnya membawa kepada keletihan 
yang melampau. Ada juga tuntutan untuk 
terlibat dalam banyak aktiviti keagamaan 
“dihormati” agar kita tidak dianggap tidak 
rohani.

Yesus mengundang setiap jiwa yang letih 
dan berbeban berat untuk datang kepada 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 21-30

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 31-40

Hari

Dia untuk sebuah janji yang kuat untuk 
istirahat, kerana kuk-Nya mudah dan 
beban-Nya ringan (Mat 11: 28-29). Ketika 
perbuatan daging berhenti dan kita memikul 
kuk Kristus, kita akan menghasilkan 
buah, sukacita dan perayaan dalam Roh. 
Mengambil kuk Kristus dan tinggal di dalam 
Dia bukanlah suatu sikap pasif kerana kita 
terlibat secara aktif dengan Dia (Yoh 15:5), 
mempercayai, memerhatikan, mendengar 
dan mematuhi suara-Nya. Inilah sikap yang 
dikehendaki oleh Kristus bagi kita. Kita 
perlu bekerjasama dengan Dia.

Dalam musim puasa dan berdoa ini, marilah 
kita diam dan berusaha untuk melepaskan 
semua kuk yang tidak saleh (Yes 58) yang 
tanpa disedari telah kita pikul. Bahagian 
hidup manakah yang anda perlu tinggalkan? 
Yesus sedang menunggu untuk bertemu anda 
dan menawarkan kuk-Nya, membebaskan 
beban, ketakutan dan tekanan anda.

Selasa, 10 Ogos 2021
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5 Mari, Lihatlah Karya-karya 
Tuhan!

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar, di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang menggoncangkan dan 
menyaring, kita akan bersedia untuk dipisahkan dan menjalani gaya hidup 
tanpa kompromi, dan tidak mengikuti dengan arus dunia tetapi, sebaliknya, 
bijaksana, berjaga dan memandang karya Tuhan.

•	 Berdoa agar lebih ramai pemimpin yang dipenuhi Roh serta pemimpin 
dengan visi dan kesedaran akan tujuan kerajaan Allah akan mengambil 
peranan kepemimpinan di semua institusi, termasuk yang ada dalam kerajaan 
dan gereja, dan agar mereka bekerja dan melayani dengan kebijaksanaan 
Tuhan untuk membawa berkat kepada semua.

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

Tuhan adalah pemain catur yang pakar 
yang mengatur dan merancang checkmate 
terakhir; kesempurnaan semua perkara. 
Goncangan dan perubahan global akan 
meningkat. Pertarungan terakhir akan tiba, 
dan Dia mengajak kita untuk melihat Dia 
bekerja, membawa kehancuran kepada 
bangsa-bangsa dan menghancurkan senjata 
musuh.

Tidak ada yang terjadi tanpa izin Tuhan. 
Semasa goncangan, tujuan utama Tuhan 
adalah mempersiapkan Pengantin-Nya yang 
mulia dengan menyaring; memisahkan, 
mereka yang mempunyai isi yang dangkal, 
yang saleh daripada yang fasik, dan yang 
berkompromi daripada yang teguh. Dia 
sedang mempersiapkan pasukan yang 
tidak dicemari, yang satu fikiran untuk 
mempersiapkan jalan untuk kedatangan-
Nya yang mulia.. Selain itu, Dia sedang 
menyiapkan jalan untuk penuaian terbesar 
sepanjang zaman sebelum kedatangan-Nya 
kembali. Akan ada jatuhnya orang-orang 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 41-50

Hari 

yang beriman dan bahkan beberapa orang 
pilihan akan tertipu.

Oleh itu, asingkanlah diri dengan gaya hidup 
tanpa kompromi! Seperti Yusuf, yang dipakai 
oleh Tuhan pada masa kritikal pada zaman 
Kuno Dekat Timur. Dia memegang teguh 
prinsip-prinsip Tuhan dengan setia tanpa 
menyerah kepada godaan, dan dia berpegang 
pada Tuhan di penjara bawah tanah. Melalui 
saat-saat getir dalam hidupnya Tuhan 
mempersiapkannya untuk menjadi bejana 
penyelamat dan pembebasan di tengah-
tengah kebuluran yang teruk!

Marilah kita bersiap sedia, berakar teguh 
dalam Dia untuk berjaga dan berdoa 
tanpa henti. Bergabung dengan Dia dalam 
mempersiapkan jalan, menyingkirkan batu-
batu dan rintangan-rintangan, membawa 
masuk kesempurnaan kerajaan-Nya yang 
dirasmikan oleh-Nya! DIAMLAH, Tuhan 
semesta alam, Tuhan Yakub, telah, sedang, 
dan akan menjadi tempat perlindungan kita; 
dan akan menyertai kita. Dia dimuliakan di 
atas bumi!

Rabu, 11 Ogos 2021
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6 Bertaubatlah kerana Kerajaan 
Tuhan Sudah Dekat

Dengan memberitakan pertaubatan dan 
kedatangan Kerajaan, Yesus memanggil 
kita untuk menjalani kehidupan yang di luar 
budaya kita di mana kita berada. Kita sering 
mendengar istilah, “Di dunia, tetapi bukan 
dari dunia.” Namun, ini tidak dapat dijelaskan 
atau dijangkakan kecuali dengan iman. 
Yohanes Pembaptis, menggemakan Yesaya, 
menyatakan, “ Persiapkanlah di padang gurun 
jalan untuk TUHAN, luruskanlah di padang 
belantara jalan raya bagi Allah kita “ (Yes 
40:1-11, Mrk 1: 1-8).

Panggilan pertaubatan, “luruskanlah di 
padang belantara jalan raya bagi Allah kita” 
adalah tentang:

•  Panggilan untuk suatu proses, 
amalan, cara, gaya hidup, tindakan - 
dan bukan peristiwa tunggal, sekali 
peristiwa. Ini adalah persiapan untuk 
perjalanan panjang, bukan hanya ke 
tujuan tertentu.

•  Fokus baharu dalam hidup kita; dan 
langkah pertama, yang bermula di 
hati kita, adalah pilihan kita

•  Mengenal Tuhan tidak dengan cara 
yang sama kita mengenal orang lain 
atau apa pun.

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar, sebagai umat Tuhan, kita akan cepat bertaubat dan berpaling 
daripada dosa atau kesalahan kita setelah diyakinkan oleh Roh Kudus dan 
kesaksian Firman-Nya yang hidup.

•	 Berdoa agar, ketika terang Kristus bersinar, banyak orang akan menemukan 
harapan mereka di dalam Dia dan diterangi oleh pekerjaan Roh Kudus, hati 
mereka dilembutkan oleh kuasa Tuhan, dan akhirnya memberikan hati mereka 
kepada Yesus.

•	 Berdoa agar kerajaan Malaysia perhatikan dengan saksama dan 
bertanggungjawab atas masalah pencemaran dan gangguan alam sekitar yang 
mengancam kesihatan dan keselamatan kebanyakan perkampungan Orang Asli 
dan Orang Asal dan memberikan mereka bantuan yang mereka perlukan.

•  Orientasi semula motivasi, hasrat, 
keinginan, keasyikan dan tujuan kita 
yang tersalah tempatnya.

Kerinduan yang terdalam kita tidak boleh 
pada keuntungan material dan Tuhan pada 
masa yang sama. (Mat 6:24). Perjalanan ke 
mana Yesus mengajak kita lebih cenderung 
membawa kita di antara yang ditolak oleh 
masyarakat.

Ini adalah perjalanan hati yang panjang yang 
mengizinkan Kristus untuk memancarkan 
terang-Nya dengan kuat di dalam dan melalui 
kita, jauh daripada cahaya kemasyhuran, 
kekayaan, kedudukan, dan perangkap duniawi 
yang mempesona. Kristus dilahirkan bukan 
di sebuah penginapan Betlehem yang terang, 
tetapi dalam kesederhanaan dan keadaan 
telanjang di kandang. Musa tidak bertemu 
Tuhan di istana agung Mesir, tetapi di padang 
gurun yang paling jarang dikunjungi manusia.

Bertaubat bererti mengubah keutamaan kita - 
kurang fokus pada diri kita sendiri dan lebih 
banyak pada orang lain. Keutaman kita beralih 
daripada kejayaan kepada makna. Ketika 
kita memalingkan wajah kita ke arah Tuhan, 
kita secara semula jadi tertarik ke arah yang 
berbeza, arah di mana ‘manusia lama’ kita akan 
hindari. 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Kejadian 41-50

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Keluaran 1-10

Hari

Khamis, 12 Ogos 2021
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7 Pertaubatan

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar pemikiran dan tingkah laku kita sesuai dengan kepercayaan 
dan pengakuan kita. Mintalah Roh Kudus untuk meyakinkan kita tentang 
bahagian-bahagian di mana kita perlu bertaubat dan mula memberi respons 
kepada apa yang dikatakan-Nya.

•	 Berdoa agar gereja-gereja di Malaysia bersinar terang seperti kota di atas 
bukit di mana tingkah laku baik kita akan dapat dilihat oleh semua orang 
dalam komuniti kita, agar Tuhan akan menerima semua kemuliaan dan 
pujian yang layak diberi kepada Dia.

•	 Berdoa agar kampung-kampung Orang Asli dan Orang Asal yang 
kekurangan kemudahan elektrik dan kemudahan asas akan mendapat 
bekalan mereka, sehingga keadaan kehidupan mereka secara keseluruhan 
dapat lebih ditingkatkan.

Perintah pertama daripada Yesus adalah 
“bertobatlah dan percayalah kepada Injil!” “ 
(Mrk 1:15) Ini juga merupakan mesej teras 
daripada Yohanes Pembaptis (Mat 3:2). 
Adalah selamat untuk menganggap kata-
kata ini mempunyai erti yang penting kerana 
menandakan permulaan pelayanan-Nya.

Apakah sebenarnya maksud bertaubat? 
Pemahaman umum kebanyakan berkaitan 
dengan menyesal kerana sikap, tingkah 
laku, gaya hidup dan banyak lagi yang salah. 
Seperti yang ditentukan dalam Doa Bapa 
(Mat. 6:9-13), kita didorong untuk mengakui 
kekurangan kita setiap hari dan menerima 
kasih karunia dan pengampunan Tuhan. (1 
Yoh 1:9)

Makna bertaubat yang lebih lengkap lebih 
dari sekadar menyesal atas tingkah laku yang 
buruk. Kamus mendefinisikan bertaubat 
sebagai “rasa sedih atas dosa atau kesalahan 
yang harus disingkirkan untuk mengubah 
hidup seseorang menjadi lebih baik.” Kata 
Yunani untuk bertaubat adalah metanoia, yang 
bermaksud “perubahan hati yang berubah 
bentuk: terutama, perubahan rohani.”

Bertaubat adalah berbalik atau membuat 
pilihan sedar untuk mengubah arah kehidupan 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Keluaran 11-20

Hari 

seseorang. Ini menuju ke bahagian terdalam 
dan inti keberadaan kita dan berusaha untuk 
mengubah kita dari sana. Lebih dari sekadar 
mengatakan, “Saya minta maaf,” bertaubat 
adalah tindakan yang bertekad, berterusan, 
dan sedar yang memimpin hidup seseorang 
ke arah yang sama sekali berbeza. Itu adalah 
arahan pertama Yesus bagi mereka yang ingin 
mengikuti-Nya.

Pertaubatan mengajak kita untuk 
mempersiapkan sesuatu di luar pemahaman 
duniawi kita. Ia adalah syurga yang “meresapi” 
kehidupan kita - Tuhan dapat melakukan 
dengan berkelimpahan, melampaui jangkaan 
kita. (Efe 3:20). Yesus memanggil kita untuk 
melepaskan diri daripada rutin kehidupan 
sehari-hari, kuk, perintah kedagingan kita, 
gangguan, godaan - segala sesuatu yang 
Saitan menggoda Hawa di Taman.

Pertaubatan bererti masuk ke dalam 
rutin Tuhan, arah Tuhan, fokus Tuhan 
dan menjalani kehidupan seperti yang 
diinginkan Tuhan. Umat Israel dipanggil 
untuk perjalanan hidup seperti itu bersama 
Tuhan dengan keluarnya mereka dari Mesir. 
Mereka menerima hukum kehidupan baharu 
dan mereka mengikuti jejak Tuhan untuk 
memasuki Tanah Perjanjian.

Jumaat, 13 Ogos 2021
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8 Menempatkan Hidup Kita di 
Hadapan Tuhan: Pertaubatan 
dan Transformasi

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa dan jemputlah Tuhan untuk menjadi pusat hidup anda sekarang 
sehingga transformasi dalam fikiran dan perilaku akan terjadi baik dalam 
kehidupan batiniah mahupun lahiriah kita ketika kita memberi respons 
kepada Firman-Nya yang hidup dan perintah-Nya.

•	 Berdoa agar kita, Gereja Malaysia, menjadikan Tuhan sebagai pusat 
ibadah kita, dan agar kita menerapkan  nilai-nilai Alkitabiah yang kita 
terima setiap hari, dan saling berhubungan dan bersekutu sebagai Tubuh 
Kristus dan hidup di bawah berkat-berkat kesatuan yang lebih sempurna.

•	 Berdoa agar JAKOA, Jabatan yang secara khusus menangani urusan dan 
kepentingan Orang Asli, akan melaksanakan projek-projek yang membantu 
membangun dan mengembangkan prasarana kampung-kampung OA 
sehingga keperluan sebenar mereka dapat dipenuhi dengan segera.

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Keluaran 21-30

Hari

Jalanilah kehidupan sehari-hari biasa 
anda— tidur, makan, pergi bekerja, dan 
berjalan-jalan — dan letakkan di hadapan 
Tuhan sebagai persembahan.... (Baca Rom 
12:1-2)

Perintah dan hukum diperkenalkan kepada 
orang Israel di padang gurun, mencakupi 
hampir setiap aspek kehidupan mereka. 
Nampaknya mereka harus menjalani hidup 
mereka semula lagi, di bawah tuntunan yang 
baharu daripada Tuhan.

Pertaubatan dan transformasi adalah lebih 
daripada sekadar perubahan fikiran. Fikiran 
yang diubah  memproses semua yang datang 
kepada anda, menyaring kehidupan melalui 
nilai-nilai Tuhan, selalu menyelidiki nilai-
nilai anda, sambil mengizinkan Roh Kudus 
terus membentuk anda dari dalam. Kita 
melihat kehidupan melalui mata Tuhan!

Pertaubatan dan Transformasi Sejati adalah:

•  Bukan hanya perubahan moral, kawan-
kawan yang kita ada, atau sistem 
kepercayaan kita, tetapi juga perubahan 
pada inti pati cara kita menjalani hidup 
setiap saat - seluruh hidup kita.

Sabtu, 14 Ogos 2021

•  Tidak hanya mengakui dosa-dosa kita 
dan jatuh ke dalam perangkap moralistik.

•  Bukan hanya tentang mengubah 
beberapa sikap luaran, mengatakan hal-
hal yang betul, sementara batin kita, 
sistem nilai, dan sudut pandang dunia 
tetap mementingkan diri sendiri, egois, 
dan tidak bertanggungjawab. Anda tetap 
menjadi sebahagian besar orang Kristian 
“luaran”, menjalani kehidupan ganda di 
mana iman adalah mengenai keperluan 
luaran, lebih daripada  perubahan hati 
dan fikiran yang sesungguhnya.

Pemahaman sejati tentang pertaubatan dan 
transformasi (Metanoia) akan memberi 
tenaga kepada seluruh hidup kita: doa, iman, 
hubungan, pengelolaan kewangan, perilaku 
dalam kehidupan awam & peribadi, integriti, 
pengampunan, dan banyak lagi. Itu akan diisi 
dengan kehidupan dan kasih Tuhan. Justeru 
di sinilah hidup-Nya mengambil alih, bahkan 
ketika hidup kita diserahkan kepada-Nya. Ini 
mendorong kita untuk melihat buah dari hati 
kita yang berubah, ketika kita senang hati dan 
berjalan di jalan Tuhan.



40-DAYS FAST & PRAYER  l  7 OGOS-15 SEPT 202118

Baca Roma 12:1-2

9 Melepaskan Yang Lama

Pertaubatan:

*  Ketika kita mengubah hati dan hidup kita 
dan mengarahkan kembali diri kita ke 
arah Tuhan.

* Bermula dengan kita mengakui bahawa 
kita menjalani sebahagian besar 
kehidupan kita dengan arah yang salah.

* Menolong kita menghadap Tuhan, 
melihat Dia lebih daripada sekadar 
seseorang yang harus menjawab doa 
kita.a

*  Memberi kita kesempatan untuk terlibat 
dalam pekerjaan Tuhan untuk mengubah 
hati dan hidup kita, ketika kita menemui 
kemampuan baru untuk melihat dan 
memberi respons kepada tujuan-Nya 
untuk hidup kita - menjalani hidup kita 
untuk kemuliaan-Nya sahaja!

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar orientasi semula yang nyata terjadi dalam diri kita masing-
masing yang mengaku Kristus, dan agar kita melepaskan yang lama dan 
menerima hal-hal baru yang Kristus ada bagi kita.

•	 Berdoa agar kita, Gereja Malaysia, akan berusaha dalam pemuridan di 
mana pun kita tinggal. Berdoa agar setiap usaha yang telah dilakukan oleh 
gereja untuk memuridkan akan meningkatkan kerohanian anggotanya dan 
menjadikan mereka murid yang berpusat pada Kristus.

•	 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.

Perkataan “perubahan” bermaksud permulaan 
yang baru. Sebaliknya, transformasi berlaku 
ketika sesuatu yang lama disingkirkan atau 
hancur. Persekitaran tempat tinggal dan 
kedudukan orang Israel berubah tetapi tidak 
ada transformasi yang berlaku dalam diri 
mereka. Mereka masih menyembah anak 
lembu emas ketika tekanan datang.

Apabila transformasi berlaku dalam hidup 
kita, Roh Tuhan mengajak kita untuk 
mendengarkan suara dan bisikan-Nya dengan 
lebih mendalam. Dia membawa kita ke 
tempat baru di dalam Dia kerana yang lama 
sedang dihapus. 

Pilihannya selalu menjadi milik kita - 
“Adakah saya mahu tempat baru ini dan 
melenyapkan yang lama?” Ia adalah 
melepaskan asas-asas yang lama, cara hidup 
dan pemikiran lama.. Inilah masanya di 
mana anda memerlukan kesabaran, arah, 
dan tekad untuk melepaskan dan bukannya 
memperketat kawalan anda. Yesus berkata, 
“karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan 
yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit 
orang yang mendapatinya.” (Mat 7:14). Dia 
tahu berapa banyak yang perlu dilepaskan.

Transformasi biasanya merupakan perubahan 
semula yang sukar. Perubahan dapat 

Ahad, 15 Ogos 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Keluaran 31-40

Hari 

membantu orang menemukan makna bahu 
atau menyebabkan orang menutup diri dan 
menjadi pahit. Perbezaannya ditentukan oleh 
kualiti yang anda inginkan dan kerinduan 
untuk kehidupan batiniah anda. Perubahan 
terjadi sepanjang masa, tetapi perubahan 
rohani dan batiniah harus menjadi proses 
yang sebenarnya melepaskan dan belajar 
mengizinkan Yesus yang memimpin.
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10 “Tuhan, Jadikan Hatiku 
Murni!”

Doa Hari Ini:

•	 Berdoalah agar kita membebaskan diri dari apa sahaja yang menyebabkan 
kita terpisah dari Tuhan atau ragu-ragu untuk datang di hadapan takhta 
rahmat-Nya, dan agar kita menetapkan akal dan hati kita untuk menjalani 
gaya hidup suci di hadapan-Nya.

•	 Berdoalah agar gereja-gereja di Malaysia akan bekerjasama antara satu 
sama lain dalam doa dan pelayanan, dan saling memberi sokongan agar 
rumah Tuhan tidak mengalami kekurangan fizikal dan rohani di mana 
sahaja kita berada dan dalam keadaan apa pun dan di mana saja kita 
berada.

•	 Berdoa agar semua pekerjaan pelayanan yang dilakukan di kalangan 
suku-suku Orang Asli dan Orang Asal akan membuahkan hasil dan anak-
anak muda serta generasi masa depan mereka akan diberkati dengan luar 
biasa melalui pelayanan Injil.

Isnin, 16 Ogos 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Imamat 1-10

Hari

Ramai di antara kita cenderung untuk 
TIDAK menganggap diri kita suci kerana 
perasaan dan pemikiran negatif yang jelas 
di dalam hati dan fikiran kita - kemarahan, 
pendendam, tidak sabar, iri hati, dan 
lain-lain lagi. Namun, apa itu hati yang 
murni? Ia adalah hati yang terbuka untuk 
Tuhan dan yang merindukan apa pun 
yang Dia kehendaki. Kita membersihkan 
hati kita setiap kali kita meminta Tuhan 
untuk menunjukkan jalan dan setiap kali 
kita menyerahkan kehendak kita kepada 
kehendak-Nya. (Ibr 10:19-25) Kita semua 
dapat melakukannya, sekarang juga.

Imamat memberitahu kita bahawa Harun 
dan anak-anaknya dilantik sebagai Imam 
Besar / Imam Bani Israel, Harun dan Imam 
Besar berikutnya adalah satu-satunya orang 
istimewa yang dapat memasuki ruang Maha 
Kudus, melalui tirai tebal, di mana kehadiran 
dan kemuliaan Tuhan tinggal.

Ketika Yesus mati, tirai itu terkoyak dari atas 
ke bawah - Kristus menghapus penghalang 

antara Tuhan dan kita. Petikan di atas 
memanggil kita untuk memiliki keyakinan 
untuk memasuki Tempat Yang Maha Suci, 
ke hadirat Tuhan sekarang (Lihat juga Ibr 
9:11-12; 1 Pet 2:4-9)

Apa yang mungkin menjadi “penghalang” 
dalam hidup anda (hati & fikiran) yang 
menghalang anda datang ke hadirat-Nya 
dengan keberanian dan keyakinan? Kitalah 
orang yang membina halangan di antara diri 
kita dan Tuhan. Salah faham dan persepsi 
kita yang salah menyebabkan kita menjauh 
daripada pandangan penuh kasih-Nya dan 
hadirat-Nya yang mengubahkan.

Hari ini, sama seperti anda tanpa halangan 
dan dalam ketenangan, ketahuilah bahawa 
Tuhan hadir bersama anda. Buka hidup anda 
sepenuhnya kepada-Nya, cari Dia dengan 
penuh semangat, lepaskan diri anda dari 
apa sahaja yang akan memisahkan anda dari 
kehadiran-Nya. 

“Dia yang berjanji adalah setia.”
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Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Imamat 11-20

11 Tuhan itu Kudus

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar sebagai umat yang diciptakan dan ditebus oleh Tuhan, kita 
akan berusaha menjalani gaya hidup yang kudus yang mencerminkan 
gambar Tuhan dan diyakinkan akan hadirat-Nya yang kudus setiap kali 
kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus dan tidak bercela.

•	 Berdoa untuk kumpulan B40 yang menerima subsidi tahunan dan 
peruntukan bajet daripada kerajaan, agar bantuan dilanjutkan dengan 
program peningkatan kemahiran jangka panjang yang akan membantu 
mereka putuskan kitaran kemiskinan mereka.

•	 Berdoa untuk suku Kensiu yang sebahagian besar terdapat di Baling, 
Kedah, agar mereka dapat mengatasi perubahan persekitaran dan sosial 
yang timbul kesan daripada projek-projek kerajaan dan agar mereka 
mengalami kebenaran kekudusan Tuhan ketika mereka berseru kepada 
Dia.

Semasa saya di sekolah menengah, 
seorang guru disiplin adalah mimpi buruk 
kami yang paling teruk. Dia sangat tegas. 
Ada yang membencinya, yang lain cuba 
menjauhinya. Namun, secara mengejutkan, 
dia dianugerahkan sebagai guru terbaik 
tahun itu.

Kemudian saya sedar bahawa, meskipun 
orang mungkin tidak suka disiplin, tetap 
perlu ada ketertiban di sekolah. Anehnya, 
sungguh melegakan untuk mengetahui 
bahawa ada seseorang yang dapat menjaga 
ketertiban dengan bersemangat di sekitarnya.

Dengan cara yang sama, kita yakin bahawa 
Tuhan kita kudus. Yang pasti, kekudusan 
Tuhan melebihi peranan seorang guru 
disiplin. Alkitab berbicara tentang kekudusan 
Tuhan dengan cara yang agung. Kekudusan-
Nya menunjukkan kemuliaan-Nya yang 
memenuhi bumi (Yes 6:3). Kekudusan-Nya 
memisahkan Dia daripada semua ciptaan (1 
Sam 2:2). Kekudusan-Nya menarik ciptaan 
untuk sujud menyembah Dia sahaja (Maz 
99:9).

Oleh kerana Tuhan itu kudus, segala sesuatu 

Selasa, 17 Ogos 2021

Hari 

yang berkaitan dengan Tuhan juga harus 
kudus. Imamat 11:44 mengatakan, “Sebab 
Akulah TUHAN, Allahmu, maka haruslah 
kamu menguduskan dirimu dan haruslah 
kamu kudus, sebab Aku ini kudus …” Kitab 
Suci memberikan perincian yang sangat 
baik tentang bagaimana menguduskan setiap 
unsur yang dipersembahkan di hadapan 
Tuhan. Mengapakah kita memerlukan 
Imamat? Arahan yang luas menunjukkan 
betapa mustahaknya kekudusan Tuhan. 
Oleh kerana Tuhan itu kudus, Dia murni dan 
tidak dapat bertolak ansur dengan segala 
bentuk kejahatan (Hab 1:13). Segala sesuatu 
yang tidak murni akan dihakimi oleh murka 
Tuhan.

Jadi, bagaimanakah kita boleh dihiburkan 
dengan mengetahui bahawa Tuhan itu kudus? 
Oleh kerana Tuhan itu kudus, Dia akhirnya 
akan membela orang benar dan menghukum 
orang fasik. Dia mempertahankan keadilan 
dengan sempurna (tidak ada yang dapat 
menyuap Tuhan). Pertanyaannya adalah 
apakah anda kudus (1 Pet 1: 15-16)? Orang 
percaya yang dikuduskan oleh darah Yesus 
boleh diam di hadirat Tuhan yang kudus.
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Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Imamat 21-27

         Bilangan 1-3

12 Tuhan itu Misteri

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar pada saat kita tidak dapat memahami jalan Tuhan, kita akan 
yakin pada hati-Nya yang penuh kasih sayang kepada kita, sehingga kita 
dapat memperoleh kepercayaan, harapan dan kekuatan untuk maju dalam 
segala keadaan.

•	 Berdoa agar sosial dan budaya kerja kita membantu generasi muda untuk 
cemerlang dalam bakat dan kekuatan mereka, dan agar lebih ramai anak-
anak muda akan sama-sama membantu membangun bangsa kita.

•	 Bersyukur kepada Tuhan atas usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak 
dalam menjaga budaya dan bahasa tradisi Kaya yang tinggal di sepanjang 
Sungai Rajang, Sarawak. Berdoa agar mereka terus bertumbuh dan 
berakar di dalam kasih akan Tuhan Yesus Kristus.

Rabu, 18 Ogos 2021

Hari

Saya gemar menonton filem yang ada 
liku-liku yang tidak dapat diramalkan 
pengarah-pengarah yang genius menuntun 
kita langkah demi langkah ke dunia cerita 
dan mengaitkan kita dengan hasil yang 
tidak diduga. Untuk sebilangan filem, anda 
mungkin tidak memahami pengakhirannya 
kecuali anda menontonnya belasan kali. 
Beberapa adegan hanya akan masuk akal jika 
anda mempertimbangkan kesimpulannya.

Tuhan adalah seperti seorang pengarah 
genius, memimpin kita dalam kisah hidup 
kita secara misteri. Rancangan Tuhan terlalu 
mendalam untuk manusia fahami. Ahli 
teologi mengatakan bahawa Tuhan “tidak 
dapat dimengerti”. Ini tidak bererti bahawa 
manusia sama sekali tidak dapat mengenal 
Tuhan. Tuhan memang telah menyatakan 
diri-Nya kepada manusia dan mengharapkan 
mereka untuk mengenal Dia (Roma 1:19). 
Sebaliknya, ini berbicara tentang manusia 
yang terbatas yang tidak dapat memahami 
dengan sepenuhnya Tuhan yang tidak 
terbatas.

Tuhan itu misteri dalam pengetahuan, 
hikmat, dan penilaian-Nya melampaui 

pemahaman manusia (Maz. 139; 147; Roma 
11:33-36). Tuhan tidak hanya melakukan hal-
hal yang tidak terduga, Dia juga melakukan 
hal-hal dengan lebih baik daripada  apa yang 
diharapkan oleh manusia (Yes 55:9). Ketika 
kita membaca tentang perayaan-perayaan 
yang dicatat dalam Imamat dan peranan 
orang Lewi dalam Bilangan, semuanya 
itu kelihatan seperti maklumat biasa bagi 
kita. Sebenarnya, semua itu menjadi latar 
belakang pelayanan dan peranan imam 
Yesus Kristus. Dengan kagumnya, Tuhan 
membuat segala sesuatu bekerjasama untuk 
mendatangkan kebaikan bagi orang-orang 
yang mengasihi Dia (Roma 8:28).

Kisah hidup kita ada dalam tangan 
Tuhan yang Maha Bijaksana. Ketika kita 
bertumbuh dalam kedewasaan rohani, kita 
terus bertumbuh dalam pengetahuan tentang 
Dia (Kol. 1:10). Kita mungkin menghadapi 
masalah yang tidak masuk akal. Namun, 
Tuhan dengan cara-Nya yang misteri akan 
mengungkapkan rancangan dan tujuan-Nya 
dalam hidup kita. Jadi percayalah kepada 
Tuhan, kerana Dia telah menjadikan segala 
sesuatu indah pada waktunya (Pgkh. 3:11).
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13 Tuhan itu Peribadi

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita akan ada pertemuan yang lebih dalam dan perjalanan 
peribadi dengan Tuhan, agar kita lebih mengenal Dia , dan bertumbuh 
menjadi lebih seperti Dia dan kita semakin berkurang.

•	 Berdoa agar rakyat Malaysia selalu diberi hak untuk kebebasan bersuara, 
supaya mereka menggunakan hak ini dengan cara yang positif dan 
membina, baik secara peribadi mahupun korporat, dalam platform talian 
atau luar talian, dan agar agama selalu dibincangkan dengan sensitif dan 
bijaksana.

•	 Berdoa untuk suku Temoq di Temerloh, Pahang, agar mereka menerima 
Kristus tanpa syarat dan disembuhkan daripada penolakan yang mereka 
rasakan kerana diklasifikasikan sebagai orang liar dan tidak berbudaya 
yang tidak diterima oleh orang lain.

Semasa krisis pandemik, banyak gereja 
memindahkan ibadah mereka ke platform 
dalam talian. Ada yang mendapati ia 
menolong kerana mengurangkan waktu 
perjalanan, menjadikan ibadah dapat diakses 
dari rumah mereka sendiri. Yang lain, 
seperti saya, berasa aneh untuk mengaitkan 
“Gereja” dengan skrin TV atau komputer. 
Saya segera menyedari bahawa melihat 
pastor saya “secara bersemuka” ialah berkat 
yang sering kali tidak dihargai.

Alkitab menyatakan kepada kita bahawa 
Tuhan itu peribadi. Dia bukanlah idea 
abstrak, keadaan keberadaan, konsep 
falsafah, atau kekuatan alam. Dia ialah 
Peribadi yang kita boleh kenali. Dia memiliki 
perasaan, kemahuan, dan tindakan. Dalam 
Bilangan, Tuhan menyatakan kehendak-Nya 
kepada Musa secara peribadi. Ketika orang-
orang bertindak balas melawan Tuhan, Dia 
menjadi marah dan menimpakan murka-
Nya atas mereka. Tuhan secara peribadi 
turun ke atas tujuh puluh tua-tua Israel dan 
membolehkan mereka untuk bernubuat (Bil 
11:25). Dia secara peribadi membimbing 

Khamis, 19 Ogos 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Bilangan 4-13

Hari 

orang Israel di padang gurun.

Tuhan ingin berkongsi diri-Nya dengan 
manusia dengan kasih. Dia secara peribadi 
terlibat dalam penciptaan alam semesta (Kej 
1-2). Dia peduli dan memperhatikan semua 
makhluk (Mat 10: 29-30). Dia membuat 
umat manusia berhubung dengan-Nya 
secara peribadi. Orang dipanggil untuk 
mengasihi Tuhan (Ula 6:4). Akhirnya, 
kelahiran Yesus dan kematian-Nya di kayu 
salib menunjukkan kasih Tuhan kepada 
umat manusia (Yoh 3:16). Meskipun Tuhan 
adalah cukup untuk diri-Nya, Dia tetap 
memilih untuk menciptakan dunia ini dan 
mencurahkan kasih-Nya kepada kita. 

Apakah anda sedar bahawa Tuhan ingin 
berkomunikasi dengan anda seperti yang 
dilakukan bapa yang penuh kasih dengan 
anak lelaki dan anak perempuannya? Dia 
bukanlah sesuatu pelajaran, khutbah, atau 
pelayanan (meskipun Dia mungkin berbicara 
melalui semua itu). Tuhan ialah Peribadi 
yang dapat anda harapkan, ajak bercakap, 
dan terima penghiburan serta kekuatan.
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14 Tuhan itu Tidak Berubah

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar, sebagai umat Tuhan, fikiran dan tindakan kita tidak akan 
dipengaruhi oleh pola atau angin dunia ini, tetapi akan berdiri teguh di 
atas Firman Tuhan yang kukuh dan tetap setia kepada Dia dalam segala 
keadaan.

•	 Berdoa agar mereka yang berada dalam kubu politik yang berlainan 
supaya tetap berpegang teguh pada keyakinan dan nilai-nilai partinya 
dan beretika sehingga para penyokongnya boleh mempercayai mereka 
sebagai wakil mereka untuk membantu memenuhi keperluan mereka.

•	 Berdoa untuk suku Kanowit di Kampung Bedil di sepanjang Sungai 
Rajang, Sarawak, agar hak-hak dasar mereka dipertahankan bahkan 
ketika mereka kehilangan bahasa mereka kerana percampuran, dan agar 
mereka mendapatkan kembali identiti mereka yang sesungguhnya di 
dalam Kristus Yesus.

Jumaat, 20 Ogos 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Bilangan 14-23

Hari

Politik Malaysia penuh dengan kejutan. 
Pada tahun 2020, kita menyaksikan “Game 
of Thrones” (sebuah drama fantasi Amerika) 
dalam kenyataan. Para ahli politik membawa 
rakyat ke dalam roller-coaster harapan dan 
keputusasaan. Keadaan berubah semalaman: 
kawan menjadi musuh dan sebaliknya; 
dan orang dalaman menjadi orang luaran 
dan sebaliknya. Integriti kelihatan sangat 
kurang di peringkat tertinggi kepemimpinan 
nasional.

Tidak seperti politik manusia, Tuhan itu 
tetap dan tidak berubah. Dia selalu konsisten 
dalam karakter, kehendak, dan tindakan-
Nya. Alkitab sering menggambarkan Tuhan 
sebagai yang tidak berubah (Maz 33:11; 102: 
26-27; Mal 3: 6; Yak 1:17). Bilangan 23:19 
menegaskan bahawa Tuhan bukanlah seperti 
manusia yang akan melakukan kompromi, 
tindakan-Nya tidak dapat berubah. Ketika 
Tuhan berkata kejahatan akan dihukum, 
itu dihukum. Ketika Tuhan berjanji untuk 
menyelamatkan mereka yang bertaubat, 
mereka diselamatkan (contohnya, ular 
tembaga dalam Bilangan 21).

Apakah ini bererti Tuhan benar-benar terlepas 

daripada ciptaan dan tanpa perasaan apa pun 
tentang pergumulannya? Dapatkah Tuhan 
dikurangkan menjadi formula matematik 
atau robot yang hanya melaksanakan 
penghakiman tanpa perasaan? Sudah tentu 
tidak! Alkitab menyatakan bahawa Tuhan 
senang ketika menciptakan dunia (Kej 1) 
dan ketika orang berdosa bertaubat (Lukas 
15:10). Dia memiliki belas kasihan pada 
anak-anak-Nya (Maz 103:13). Dia sangat 
memperhatikan mereka (Yes 41:10; Maz 34: 
17-18; 1 Pet 5: 6-7).

Namun, tidak seperti manusia, Tuhan selalu 
bertindak secara konsisten dengan sifat 
dan ajaran-Nya. Tuhan itu sama, kelmarin, 
hari ini, dan esok. Dia tidak pernah gagal 
untuk memenuhi janji-Nya. Dia ialah Tuhan 
yang kita boleh harapkan. Orang mungkin 
mengecewakan kita dan perubahan terus-
menerus di dunia ini boleh membawa kita 
ke ketidakpastian yang mendalam, tetapi di 
tengah-tengah ketidaktentuan dan kekacauan, 
kita dapat berpegang pada Tuhan. Kasih-Nya 
yang teguh tidak pernah berhenti. Dia adalah 
batu karang kita, benteng kita, dan tempat 
perlindungan kita.
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15 Tuhan itu Hidup

Doa Hari Ini:

•	 Oleh kerana Tuhan hidup dan tinggal dalam kita, berdoa agar kita ada 
pertemuan baru dengan Dia dan menjalani kehidupan rohani yang 
bersemangat bila kita bersekutu dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus 
setiap hari.

•	 Berdoa untuk undang-undang perlindungan atas hak kanak-kanak, agar 
mereka tidak menjadi mangsa kepada orang lain, terutamanya di negeri 
Sabah, Sarawak dan Kelantan di mana perkahwinan anak secara aktif 
dipraktikkan seperti yang dilihat dalam statistik tahun 2020.

•	 Berdoa untuk kelompok Jah Hut (atau Cheres), yang sebahagian besar 
terdapat di Jerantut dan Termeloh, Pahang, agar Tuhan memberi mereka 
keadilan dan menemukan keselesaan dan kekuatan dalam Kristus setiap 
kali mereka menghadapi pemerasan di pasaran tenaga buruh.

Komputer merupakan suatu teknologi 
yang menakjubkan. Ia dapat melakukan 
banyak perkara bahkan hari ini dapat 
memberikan respons seperti manusia dengan 
perkembangan Kecerdasan Buatan. Saya 
sedar beberapa orang bercakap dengan 
komputer seolah-olah komputer itu hidup. 
Teknologi akan terus maju dan akhirnya 
mungkin kelihatan hampir seperti makhluk 
hidup. Namun, pada dasarnya, komputer 
masih berdasarkan kepada pengiraan 
algoritma dan tidak memiliki jiwa yang 
hidup.

Tuhan kita ialah Tuhan yang hidup. Dia 
bukanlah komputer super yang hanya 
memproses permintaan kita. Dia adalah Tuhan 
yang benar dan hidup yang menciptakan 
alam semesta dan yang menghakimi dunia 
(Yer 10). Meskipun orang Israel telah 
ditebus oleh Tuhan, mereka masih mengikat 
diri mereka kepada Baal Peor, tindakan tidak 
setia yang membangkitkan murka Tuhan 
(Bil 25). Mereka yang menyembah dewa-
dewa yang tidak hidup akan binasa bersama 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Bilangan 24-33
Sabtu, 21 Ogos 2021

Hari 

dewa-dewa mereka. Tetapi mereka yang 
menyembah Tuhan yang hidup dan benar 
akan hidup kekal (Mrk 12:25-27; Yoh 17:3).

Tuhan yang hidup terus menyatakan diri-
Nya kepada semua generasi. Meskipun Dia 
ialah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub (Kel 
3:13-15), ini tidak bererti bahawa Dia adalah 
Tuhan masa lalu. Sebaliknya, kita bergabung 
dengan banyak saksi untuk menemukan 
Tuhan yang bercakap berulang kali kepada 
setiap generasi. Sama seperti orang Israel 
mengalami Tuhan di padang gurun, orang 
percaya hari ini juga dapat mengalami karya 
Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita.

Tuhan yang hidup adalah sumber semua 
kehidupan (Yoh 1:3-4; 5:26). Alkitab 
berbicara tentang “hidup” sebagai lebih 
daripada sekadar degup jantung. Ia adalah 
kuasa hidup ilahi yang tetap untuk selama-
lamanya. Ketika kita percaya pada Tuhan 
yang hidup, kita boleh tenang di tengah-
tengah badai. Tuhan yang hidup akan 
memimpin kita, berbicara kepada kita, dan 
membuat kita tetap hidup kekal.
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16 Sebelum Anda Melangkah Ke 
Hadapan, Tetaplah Tenang dan 
Ingat

“...berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan 
TUHAN kepadanya demi mereka” (Ula. 1:3)

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita belajar untuk diam dalam cabaran atau rintangan 
yang baru dan melihat kembali  pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan 
diingatkan akan hadirat-Nya yang tidak pernah gagal ketika kita berjalan 
dalam rencana ilahi-Nya. Berdoa untuk keberanian baru untuk maju 
ketika kita menaruh kepercayaan penuh kita kepada Dia.

•	 Doakan komunikasi dan koordinasi yang baik di antara semua menteri 
Kabinet, agar seluruh pasukan eksekutif diperkuat dengan percambahan 
fikiran dan gabungan kepakaran.

•	 Doakan anak-anak Orang Kuala Duano yang tinggal di Pontian dan Batu 
Pahat, Johor agar mereka menanam minat yang tinggi untuk melanjutkan 
pelajaran ke peringkat pengajian tinggi sehingga pendidikan yang tepat 
akan memberi mereka pilihan untuk pekerjaan dan keadaan hidup yang 
lebih baik.

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Bilangan 34-36

         Ulangan 1-7

Ahad, 22 Ogos 2021

Hari

Hari ini kita akan memulakan perjalanan 
kita untuk mengenal Tuhan melalui karya-
Nya pada masa lalu. Mengapakah ini 
penting? Ini kerana iman kita adalah salah 
satu yang berakar pada sejarah Alkitabiah 
- peristiwa nyata dicatat dan disimpan 
untuk kita selama ratusan tahun. Itu adalah 
kisah yang mengungkapkan siapa Tuhan 
dan mengungkap Kisah Keselamatan-Nya 
kepada umat manusia. Ini adalah Kitab Suci 
- Firman Tuhan yang kuno tapi kekal abadi.

Dalam pembacaan hari ini kita sampai 
pada bahagian akhir kitab Bilangan dan 
memulakan kitab Ulangan. Bilangan 
berakhir dengan bangsa Israel siap untuk 
masuk ke Tanah Perjanjian. Akhirnya, 
setelah bertahun-tahun mengembara di 
padang gurun, Tanah Perjanjian menunggu 
mereka. Tapi mereka tidak terburu-buru 
masuk. Musa tidak akan mengizinkannya. 
Sebaliknya, Musa memberi mereka satu siri 

arahan perpisahan terakhir untuk mengingati 
perjalanan bersejarah mereka dan hal-hal 
yang mereka perlu ingat. Hampir seolah-
olah mengatakan, “Perlahan-lahan. Berhenti 
sebentar. Diamlah. Sebelum kita melangkah 
maju ke masa depan yang dijanjikan, mari 
kita lihat kembali masa lalu kita. ”

Dan inilah yang akan kita lihat dalam beberapa 
hari ke depan. Berbeza dengan tuhan-tuhan 
bangsa kafir zaman kuno, Yahweh bukanlah 
tuhan yang berubah-ubah yang membiarkan 
umat-Nya meneka. Sebaliknya, tindakan 
dan Firman-Nya menyatakan kepada mereka 
karakter-Nya yang tidak berubah. Gunung 
Batu yang kukuh di tengah-tengah pasir yang 
bergeser seiring waktu. Di Dasar yang Kukuh 
ini, jiwa kita dapat menemukan ketenangan.

“Musim berubah, dan anda berubah, tetapi 
Tuhanmu tetap sama, dan aliran kasih-Nya 
dalam, luas, dan penuh setiap masa ” - 
Charles Spurgeon -
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17 Ingatlah Kesetiaan Tuhan

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar ketika kita merenungkan Firman Tuhan, kita akan terus 
diingatkan tentang kesetiaan-Nya dalam hidup kita, bagaimana Dia telah 
menunjukkan kasih karunia dan belas kasihan-Nya sepanjang hidup kita, 
agar kita bersyukur atas semua yang telah Dia lakukan untuk kita.

•	 Perkeso telah melaporkan sekitar 10,000 kes pengangguran bulanan 
pada tahun 2020 sejak tercetusnya wabak Covid-19. Berdoa agar 
kerajaan wujudkan rancangan ekonomi yang strategik yang membantu 
merangsang pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan lebih banyak 
peluang pekerjaan bagi rakyat.

•	 “Jakun,” yang bererti “hamba”, ialah suku kedua terbesar kelompok 
Orang Asli yang sebahagian besar tinggal di Johor dan Pahang. Berdoa 
agar mereka sedar akan identiti mereka yang sebenarnya dalam Kristus, 
dan dengan rela melayani Yesus sebagai satu-satunya Tuan mereka.

“Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kaulakukan atas kehendak TUHAN, Allahmu..” 
(Ul. 8:2)

Salah satu tema utama yang terdapat dalam 
bab yang kita baca hari ini adalah kesetiaan 
Tuhan. Yang penting, kita melihat bagaimana 
Musa mengingatkan orang Israel tentang 
sikap keras kepala dan pemberontakan 
mereka terhadap Tuhan. Dia mengingatkan 
episod mengerikan dari Anak Lembu Emas 
di mana orang Israel jatuh ke dalam dosa 
hanya dalam waktu yang singkat setelah 
dibebaskan dari Mesir. Tuhan boleh saja 
memusnahkan mereka kerana cara hidup 
mereka yang berdosa - tetapi Dia tidak 
melakukannya. Meskipun tidak setia, Allah 
memperlihatkan kesetiaan-Nya kepada 
bangsa Israel. Dia memimpin mereka 
“sepanjang jalan.”

Dalam bab-bab yang lain, Musa meletakkan 
di hadapan mereka dua jalan - jalan yang 
menuju kematian dan jalan yang menuju 
kehidupan. Dia memberi mereka peringatan 

Isnin, 23 Ogos 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Ulangan 8-17

Hari 

terhadap penyembahan berhala, ramalan 
palsu, dan ketidaktaatan - amalan yang 
menyebabkan kematian. Dia memberi 
mereka perintah tentang persepuluhan, 
hari sabat, dan perayaan - amalan memberi 
penyerahan hidup. Namun, Israel akhirnya 
akan menempuh jalan berdosa dan kematian. 
Pelik, tetapi sama sekali tidak pelik. Berapa 
kali kita telah melakukan hal yang sama - 
mengetahui akibat dosa tetapi tetap berdosa.

Dan di sinilah kita melihat kesetiaan Tuhan. 
Salah satu ayat yang paling memberi 
dorongan dalam Alkitab: “jika kita tidak 
setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak 
dapat menyangkal diri-Nya. ” (2 Tim 2:13). 
Dia adalah Tuhan yang setia yang akan 
memimpin kita "sepanjang jalan" dan tidak 
meninggalkan kita separuh jalan. Kasih 
setia-Nya tidak pernah berubah bagi umat-
Nya.
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18 Ingatlah bahawa Tuhan 
adalah Tuhan atas Seluruh 
Kehidupan

“Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu: “Berpeganglah 
pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.” (Ula 27: 1)

Doa Hari Ini:

•	 Berdoalah agar kita menjadi orang Kristian yang menjalani gaya hidup 
yang konsisten, agar kita tidak membiarkan iman kita dipisah-pisahkan, 
tetapi sebaliknya, menjalani apa yang kita percayai dan akui.

•	 Berdoa bagi mereka yang mengalami masalah kemurungan dan 
kehancuran kerana kewangan, keluarga, kesihatan atau tekanan 
hubungan, dll. sepanjang musim pandemik, agar Tuhan menyembuhkan 
mereka secara luar biasa dan agar mereka mendapat kekuatan, harapan 
dan terang dalam Kristus Yesus dengan berbagai-bagai cara.

•	 Suku orang Sian adalah kumpulan yang kecil. Berdoa agar suara mereka 
didengar, dan agar mereka mendapat hak dan kesejahteraan yang layak 
bagi setiap warga negara Malaysia. Berdoa agar Tuhan melimpahkan 
kasih karunia-Nya kepada mereka sebagaimana Dia mencurahkan kasih 
karunia-Nya kepada orang Israel, suku yang terkecil antara bangsa.

Dalam pembacaan Kitab Suci hari ini, Musa 
mengingatkan akan hukum-hukum Tuhan 
yang harus dipatuhi di Tanah Perjanjian. 
Secara cepat akan segera menunjukkan 
seberapa luas jangkauan undang-undang 
ini.. Ini terdiri dari undang-undang yang 
melindungi kehidupan, undang-undang 
yang melindungi moralitas seksual, undang-
undang yang melindungi harta benda, 
undang-undang tentang persepuluhan dan 
buah sulung dan semua jenis undang-undang 
yang mengatur keadilan, perkahwinan 
dan perniagaan. Undang-undang tersebut 
merangkumi semua bidang kehidupan. Itu 
adalah cara untuk membawa orang Israel 
keluar dari identiti lama mereka sebagai 
hamba ke dalam identiti baru mereka sebagai 
orang yang bebas di bawah Tuhan.

Salah satu kesalahan terbesar dalam 
kehidupan Kristian adalah memetak-
metakkan iman kita di mana kita mengakui 

Selasa, 24 Ogos 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Ulangan 18-27

Hari

satu hal pada hari Ahad tetapi bertindak 
dengan sangat berbeza pada hari Isnin. 
Peribadi di gereja dan peribadi di rumah 
adalah dua orang yang sangat berbeza. 
Kita mengatakan kita memberikan hidup 
kita kepada Tuhan tetapi meninggalkan 
Dia daripada beberapa keputusan yang 
terpenting yang kita buat. Dan kita berakhir 
dengan Kekristianan setengah masak yang 
tidak memuaskan atau menarik kerana kita 
tidak ada di sini atau di sana.

Mungkin hari ini kita perlu ingat, seperti 
yang dilakukan oleh orang Israel, bahawa 
Tuhan adalah Tuhan atas seluruh kehidupan. 
Bak kata pepatah, “Yesus adalah Tuhan atas 
semua atau tidak sama sekali.” Semoga 
Tuhan membawa kita masing-masing ke titik 
penyerahan penuh kerana hati yang berpecah 
belah tidak akan membawa kita ke mana-
man pun. Amin.
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19 Ingat Kita Semua Akan Mati

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita dapat berlumba dalam perlumbaan dan mengakhirinya 
dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan syurgawi dengan menjaga 
hubungan yang tidak terputus dan intim dengan Tuhan kita.

•	 Berdoa untuk pekerja migran yang ramai di Malaysia yang menderita 
akibat pandemik. Berdoa agar mereka yang kehilangan pekerjaan dapat 
pulang kepada keluarga mereka, dan mereka yang tetap tinggal di sini 
akan dilindungi dan dijaga dengan baik oleh majikan mereka.

•	 Sebilangan besar suku Penan di Sarawak telah menjadi Kristian. Berdoa 
agar mereka terus mengalami Kristus dalam perjalanan sehari-hari 
mereka bersama Dia, dan agar Tuhan membuka pintu tidak hanya bagi 
mereka untuk menemukan identiti mereka di dalam Kristus tetapi juga 
untuk memiliki kad pengenalan Malaysia dan mendapat akses kepada 
pendidikan percuma dan kebajikan yang lain.

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Ulangan 28-34

         Yosua 1-3

“Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang 
bangkit di antara orang Israel” (Ula. 34:10)

Dalam bab-bab penutup dalam kitab Ulangan, 
Musa memberikan ucapan terakhirnya 
kepada orang Israel. Dia mengingatkan 
mereka tentang berkat ketaatan dan kutukan 
ketidaktaatan, dia menasihati mereka untuk 
memilih hidup dengan berpegang teguh 
kepada Tuhan, dia mengamanatkan Yosua 
sebagai penggantinya, bahkan dia mengajar 
mereka sebuah lagu peringatan. Dan selepas 
berkat terakhir dia naik ke Gunung Nebo dan 
meninggal dunia.

Bab tentang kematian Musa (Ul. 34) adalah 
salah satu yang sering kita baca dengan 
tergesa-gesa. Mungkin kerana kita ingin 
sekali membuka kitab yang berikutnya - 
kitab yang menarik di mana Yosua dengan 
gagah berani menakluki Tanah Perjanjian. 
Namun kematian Musa adalah bab yang 
indah yang patut direnungkan. Kita membaca 
bahawa di puncak Gunung Nebo, Tuhan 
menunjukkan Tanah Perjanjian kepada Musa 
dan menjanjikannya kepada keturunannya.

Rabu, 25 Ogos 2021

Hari 

Apakah lagi yang dibicarakan Musa dan 
Tuhan pada saat-saat terakhir itu? Mungkin 
mereka mengenang perjalanan mereka 
bersama – semak duri terbakar tempat 
mereka pertama kali bertemu, sepuluh tulah, 
Laut Merah, pemberian Hukum di Gunung 
Sinai, manna dan burung puyuh, air dari 
batu. Kita tidak tahu. Tapi apa yang kita tahu 
adalah bahawa ketika Musa akhirnya mati, 
Tuhan sendiri membawanya ke lembah untuk 
menguburkannya. Tuhan sendiri. “…tidak 
ada orang yang tahu kuburnya sampai hari 
ini.” (Ul. 34: 6)  Itu adalah rahsia terakhir  
antara kawan. Gambaran intim seorang yang 
mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan.

Apa kenangan (atau penyesalan) apa yang 
akan kita simpan di akhir hayat kita? Kalimat 
daripada puisi lama berbunyi, “Hanya satu 
kehidupan, akan segera berlalu, Hanya 
apa yang dilakukan untuk Kristus akan 
bertahan.” Amin.
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20 Ingat Salib Kristus

“Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian: “Apabila di kemudian hari anak-
anakmu bertanya kepada ayahnya: Apakah arti batu-batu ini? maka haruslah kamu 

beritahukan kepada anak-anakmu, begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di 
tanah yang kering!”  (Yos 4: 21-22)

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita memupuk kebiasaan yang terus-menerus untuk 
mengingati kebesaran dan perbuatan Tuhan yang luar biasa, baik secara 
peribadi mahupun bersama sebagai gereja, keluarga atau individu 
sehingga iman kita dapat dikuatkan setiap kali kita mengingatinya.

•	 Doakan kedua-dua pendidik dan pelajar menyesuaikan diri dengan 
perubahan yang berlaku dalam sektor pendidikan. Berdoalah untuk semua 
guru agar mereka mempunyai kebijaksanaan, kemahiran dan teknik 
untuk menjadikan pelajaran maya mereka lebih hidup dan interaktif agar 
menarik minat pelajar untuk belajar.

•	 Doakan kumpulan Murik yang tinggal di rumah panjang yang dibina 
di sepanjang Sungai Baram di Sarawak agar mereka dapat menjalani 
kehidupan dalam Kristus Yesus. Berdoalah agar mereka yang telah 
menerima Kristus supaya dimuridkan dalam Firman Tuhan.

Bab-bab awal kitab Yosua ini adalah 
penuh dengan peristiwa mukjizat Tuhan 
yang bekerja di kalangan umat-Nya. Dia 
membelah Sungai Yordan, Dia meruntuhkan 
tembok Yerikho, dan Dia memberi Israel 
kemenangan atas orang Kanaan. Tuhan 
berperang dengan luar biasa untuk Israel. 
Bahkan matahari berdiri diam untuk 
menyaksikannya. Yoshua sendiri kuat dan 
berani dalam pertempuran. Tiga puluh satu 
raja Kanaan dikalahkan oleh bangsa hamba 
yang mengembara.

Namun, dalam seruan perang dan perayaan 
kemenangan, kita juga melihat dinamik lain 
sedang terjadi. Satu perkara di mana orang 
Israel dipanggil untuk mengingati masa 
lalu di tengah-tengah semua “penaklukan” 
yang perlu dilakukan. Kita melihat 12 batu 
peringatan didirikan di sungai Yordan. Kita 
melihat generasi baru disunat - tanda identiti 
perjanjian mereka sebagai umat Tuhan. 
Kita melihat Paskah dirayakan - peringatan 

Khamis, 26 Ogos 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Yosua 4-13

Hari

bagaimana Tuhan membebaskan mereka 
dari Mesir. Kita melihat seluruh bangsa 
berdiri di gunung yang berlawanan, Ebal 
dan Gerizim, membaca kata-kata Musa. Kita 
melihat Yosua membacakan seluruh Kitab 
Taurat kepada orang Israel.

Peringatan, monumen, tanda perjanjian, 
perayaan, perlafazan, bacaan - alat bantu 
ingatan yang melibatkan semua deria 
mereka. Kenangan kita sendiri membentuk 
sebahagian besar daripada diri kita - yang 
kita pilih untuk diingat dan yang kita 
lupakan. Semasa kita bergerak maju, semoga 
kita selalu ingat Salib Kristus. Raikannya. 
Akui itu. Ambil bahagian darinya. Kembali 
kepadanya. Renungkan itu. Percaya itu. 
Bergantung sepenuh padanya. “Sebab 
pemberitaan tentang salib memang 
adalah kebodohan bagi mereka yang akan 
binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan 
pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.” (1 
Kor. 1:18).
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21 Kesatuan Gereja dalam 
Pandemik

“Kemudian berkatalah imam Pinehas bin Eleazar kepada bani Ruben, bani Gad dan bani 
Manasye: “Sekarang tahulah kami bahwa TUHAN ada di tengah-tengah kita...” (Yos 22:31)

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita meletakkan kepercayaan penuh kita kepada Tuhan 
ketika kita melakukan perjalanan melalui normal baharu, berdoa 
khususnya agar orang Kristian dipersatukan ketika kita melayani Dia, 
mengetahui bahawa semua yang kita lakukan adalah untuk melebarkan 
Kerajaan-Nya dan kemuliaan-Nya.

•	 Berdoa agar Dasar Pelancongan Nasional 2020-2030 yang dilaksanakan 
oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) akan 
berkesan membawa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan melalui 
projek-projek masa depan yang dilaksanakan di bawah kementerian 
tersebut.

•	 Sebilangan besar Bajau Laut masih buta huruf, tidak berpendidikan, dan 
miskin kerana gaya hidup yang berpindah-randah mereka. Berdoa untuk 
para “Bajau laut” di Sabah, agar anak-anak mereka memiliki capaian 
kepada pendidikan dan bantuan yang diperlukan.

Hari ini kita meneruskan perjalanan 
mengenal Tuhan melalui karya-karyaNya 
pada masa sekarang. Kepercayaan kita tidak 
berakar pada sejarah alkitabiah sahaja. Iman 
kita tidak boleh wujud dalam kekosongan. 
Iman kita terus dibina dengan mengalami 
tangan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini.

Dalam bacaan hari ini, kita mengetahui 
bahawa selama tujuh tahun, kaum Ruben, 
kaum Gad, dan separuh suku Manasye 
membantu suku-suku lain menaklukkan 
musuh mereka. Mereka melakukannya 
dengan penuh ketaatan dan kemudian tibalah 
waktunya bagi mereka untuk kembali ke 
tanah mereka di sebelah timur Sungai 
Yordan. Sebelum menyeberangi Sungai 
Yordan, tentera mereka membina sebuah 
mezbah berdekatan dengan neraka.

Orang Israel bertindak setelah mendengar 
berita itu, memikirkan bahawa mezbah di 
sungai Yordan mewakili tempat pengorbanan 
dan penyembahan yang bersaing dengan 
khemah suci Tuhan di Silo. Syukur, perang 

Jumaat, 27 Ogos 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Yosua 14-24

Hari 

dapat dihindari ketika suku-suku Timur 
menjelaskan bahawa mezbah adalah 
peringatan bagi generasi akan datang, dengan 
demikian secara damai menyelesaikan salah 
faham mengenai tujuan mezbah tersebut.

Walaupun terdapat pandemik Covid-19, kita 
telah menyaksikan kesatuan yang lebih besar 
antara gereja-gereja di Malaysia. Gereja-
gereja yang lebih besar membantu gereja-
gereja kecil secara kewangan, memberi 
pelajaran percuma tentang bagaimana 
melakukan pelayanan dalam talian di Zoom, 
di samping banyak hal yang lain. Acara dan 
seminar dikongsi secara bebas dan dapat 
diakses oleh banyak orang secara dalam 
talian. Gereja-gereja berdoa bersama, dengan 
teknologi yang memungkinkan gereja-gereja 
berkumpul dari empat penjuru negara ini.

Sungguh, kita dapat mengatakan bahawa 
“hari ini kita tahu bahawa TUHAN ada di 
tengah-tengah kita”, dan telah membawa 
kita lebih dekat daripada sebelumnya, ketika 
kita melayani Dia bersama.
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22 Mengingatkan Karya Tuhan 
kepada Generasi Seterusnya

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa untuk anak-anak anda dan para remaja, agar mereka senantiasa 
diingatkan tentang karya-Nya dan perbuatan-Nya yang perkasa dalam 
hidup mereka, dan bahawa mereka akan berpegang teguh pada iman apa 
pun yang terjadi di dunia.

•	 Berdoa agar timbul kesedaran di kalangan para remaja bahawa mereka 
akan menghargai kesucian mereka dan melihat kehidupan sebagai 
anugerah suci dari Tuhan, bahawa mereka tidak akan melanggar kesucian 
satu sama lain atau melakukan pengguguran. Berdoa agar mereka 
memiliki saluran yang tepat untuk mencari bantuan setiap kali mereka 
menghadapi cabaran dalam hidup.

•	 Berdoalah untuk kesesuaian keseluruhan program dan dasar yang 
dijalankan oleh sistem pendidikan / sekolah di kampung-kampung di 
mana penduduk pribumi berada, dan mereka akan mempunyai guru 
dan tenaga kerja yang mencukupi untuk memudahkan keperluan dan 
pertumbuhan pelajar secara menyeluruh.

“…bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal TUHAN ataupun 
perbuatan yang dilakukan-Nya bagi orang Israel.” (Hakim-hakim 2:10)

Di penghujung Hakim-hakim 1, orang Israel 
menikmati harta pusaka mereka dalam 
pemilikan tanah perjanjian. Kepemimpinan 
Yosua benar-benar memberi kesan kepada 
kehidupan bangsa Israel. Orang-orang 
melayani Tuhan sepanjang masa Yosua, 
dan ini termasuk semua penatua yang 
melayani di bawah Yosua dan hidup lebih 
lama daripada dia. Mereka melayani Tuhan 
kerana mereka telah mengetahui, melihat 
dan mengalami semua pekerjaan besar yang 
telah Tuhan lakukan bagi Israel.

Sayangnya, segera setelah Yosua dan 
generasinya meninggal, muncullah generasi 
lain yang tidak mengenal Tuhan atau 
pekerjaan yang telah Dia lakukan untuk 
Israel.

Kita telah mengalami kebaikan, rahmat, dan 
belas kasih Tuhan atas bangsa kita sepanjang 
pandemik Covid-19. Tidak diragukan lagi 
sektor ekonomi telah terpukul dengan 
banyaknya perniagaan yang mengalami 
masalah dan pengangguran yang meningkat, 

Sabtu, 28 Ogos 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Hakim-hakim 1-10

Hari

tetapi ketika seseorang mempertimbangkan 
kadar jangkitan dan kematian di negara ini 
dibandingkan dengan banyak negara lain, 
kita dapat mengatakan bahawa Tuhan itu 
baik dan penuh belas kasihan.

Itulah mengapa sangat penting bagi kita 
untuk selalu mengingatkan anak-anak 
kita dan remaja di gereja kita tentang 
pekerjaan Tuhan dan kebaikan-Nya. Alkitab 
berkata, “Angkatan demi angkatan akan 
memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan 
akan memberitakan keperkasaan-Mu.” (Maz 
145:4) 

Sekiranya kita tidak menguatkan pesan ini, 
akibatnya akan mengerikan, dan kita boleh 
kehilangan generasi berikutnya kepada cara-
cara dunia… “Lalu orang Israel melakukan 
apa yang jahat di mata TUHAN dan mereka 
beribadah kepada para Baal. Mereka 
meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang 
mereka ... lalu mengikuti allah lain...” 
(Hakim 2:11-12)
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23 Keyakinan kepada Tuhan 
melalui mengenal Dia 

“Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu 
kepadanya: “Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!” Tetapi ia memutuskan 
tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus, apabila kena api. Dan tidaklah 

ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. “ (Hakim-hakim 16: 9)

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita belajar menyingkirkan segala sesuatu yang menghalang 
dan melemahkan kita dan sebaliknya, tetap bergantung pada Dia sehingga 
kita akan diberi keupayaan untuk melakukan semua hal melalui Dia yang 
memberi kita kekuatan.

•	 Berdoa untuk pasukan perubatan Malaysia yang telah memerangi pelbagai 
virus dan penyakit berjangkit di barisan hadapan, agar mereka berwaspada 
dalam perawatan dan perlindungan diri, dan kedamaian Tuhan akan menjaga 
fikiran dan hati mereka.

•	 Berdoa agar kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) akan 
mengeluarkan cara-cara yang jelas untuk membantu suku masyarakat Orang 
Asli di Malaysia untuk membebaskan diri daripada lingkaran kemiskinan 
yang telah wujud selama berabad-abad.

Tuhan mempunyai rancangan untuk Samson. 
Dia harus diasingkan dan dikuduskan  
untuk Tuhan sejak dia dilahirkan dan akan 
melepaskan Israel dari tangan orang Filistin.

Simson menjadi hakim terhadap orang 
Israel selama 20 tahun dan pada umumnya 
melakukan apa yang Tuhan rancangkan 
untuknya meskipun banyak kekurangan 
karakternya. Boleh dikatakan bahawa apa 
yang membuat Simson boleh bertahan 
selama bertahun-tahun adalah kerana dia 
mengetahui ikrar nazarnya dan mentaatinya 
hampir sepanjang hidupnya.

Dia mendapat keyakinan dari Tuhan 
kerana mengetahui bahawa dia tidak boleh 
memotong rambutnya kerana ianya adalah 
sumber kekuatannya dari Tuhan. Akan tetapi, 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Hakim-hakim 11-21
Ahad, 29 Ogos 2021

Hari 

keyakinan pada Tuhan ini menyebabkan 
dia yakin pada diri sendiri, bangga dan 
menganggap dari dirinya sendiri adalah 
sumber kekuatannya dan memberitahu 
rahsianya kepada Delila. Ketika dia bangun 
dari tidurnya, dengan rambutnya telah 
dipotong oleh orang Filistin, dia masih 
berfikir bahawa dia dapat mengalahkan 
orang Filistin, dia tidak tahu bahawa Tuhan 
telah meninggalkannya.

Sebagai orang percaya yang dewasa rohani, 
kita seharusnya tidak terperangkap ke dalam 
perangkap keyakinan diri ini. Hari demi 
hari, kita perlu mengenal Tuhan, pekerjaan-
Nya dan janji-janji-Nya dalam hidup kita 
dan percaya kepada Tuhan, percaya kepada 
Dia untuk segala-galanya. Kita harus ingat 
bahawa semua yang baik tentang kita adalah 
dari Tuhan saja.
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24 Mengenal Tuhan bererti 
Mempercayai Dia

“...dan para tua-tua berkata: “Kamilah menjadi saksi. TUHAN kiranya membuat 
perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya 

telah membangunkan umat Israel...” (Rut 4:11)

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita terus percaya kepada Dia dan bergantung kepada Dia 
untuk kesejahteraan orang yang kita kasihi, kesihatan kita, karier kita, dan 
perniagaan kita.

•	 Menegakkan sistem penjagaan kesihatan nasional di hadapan Tuhan dan 
minta kepada-Nya untuk memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah 
kita untuk menyelesaikan masalah dengan tuntutan yang sangat banyak 
yang disebabkan oleh wabak tersebut.

•	 Berdoa agar hak-hak Orang Asli dan Orang Asal disokong oleh semua pihak 
dan agar mereka memiliki akses yang bebas atas pemilikan dan penggunaan 
tanah nenek moyang mereka, dan menerima pampasan yang sewajarnya atas 
kehilangan tanah.

Kisah Rut merupakan salah satu kegemaran 
saya di dalam Alkitab. Kisahnya bermula 
secara tragik dengan kematian suami 
Naomi, Elimelekh dan kemudian kedua-dua 
orang anak lelakinya, Mahlon dan Kilyon, 
meninggalkan Naomi dengan dua orang 
menantu perempuannya, Rut dan Orpa.

Keputusan Rut untuk tetap bersama ibu 
mertuanya dan mengikutinya ke mana pun 
dia pergi sangat berbeza dengan keputusan 
Orpa untuk kembali kepada bangsa dan 
tuhan-tuhannya. Rut menyatakan bangsa 
Naomi sebagai bangsanya, dan Tuhan 
mereka, Tuhannya.

Apa yang Rut ketahui tentang Tuhan 
adalah melalui Naomi, dan itu sudah 
cukup baginya. Dia memutuskan untuk 
sepenuhnya mempercayai-Nya dan berkata 
kepada Naomi, “Beginilah kiranya TUHAN 
menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada 
itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku 
dari engkau, selain dari pada maut!” (Rut 
1:17)

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         Rut 1-4

         1 Samuel 1-6

Isnin, 30 Ogos 2021

Hari

Dan kita semua tahu bagaimana cerita 
berakhir bagi Ruth, ketika dia mendapat 
nikmat Tuhan yang luar biasa dan akhirnya 
berkahwin dengan Boaz. Rut, yang pernah 
menjadi orang luar dan asing bagi Tuhan, 
bukan hanya menjadi bahagian dari Israel 
tetapi juga merupakan keturunan Kristus.

Sepanjang pandemik, kita telah mendengar 
kesaksian demi kesaksian tentang umat 
Tuhan yang menyatakan kebaikan dan 
kemurahan-Nya yang luar biasa meskipun 
dalam keadaan sulit. Beberapa orang pernah 
mengalami kesembuhan kerana Tuhan 
menyembuhkan penyakit yang serius. Tuhan 
memang melakukan pekerjaan yang luar 
biasa pada mereka yang mengenal-Nya dan 
percaya kepada-Nya.

“TUHAN itu baik; Ia adalah tempat 
pengungsian pada waktu kesusahan; Ia 
mengenal orang-orang yang berlindung 
kepada-Nya” (Nahum 1:7)



40-DAYS FAST & PRAYER  l  7 OGOS-15 SEPT 202134

25 Ketahui Firman-Nya dan 
Karya-Nya

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita menjadi kuat dalam memahami Firman Tuhan, baik melalui 
pembacaan firman-Nya, mendengarkan khutbah-khutbah berdasarkan 
Firman di gereja kita masing-masing, atau mendengar bimbingan Roh 
Kudus agar iman kita dikuatkan, memampukan kita untuk mencapai hal-hal 
besar untuk Tuhan.

•	 Kajian Kesihatan dan Kematian Nasional terbaru menunjukkan bahawa 
setiap 3 dari 10 orang dewasa Malaysia berusia 16 tahun ke atas mengalami 
beberapa bentuk masalah kesihatan mental. Berdoa agar rakyat Malaysia 
menemukan cara untuk melepaskan tekanan mereka dan agar Gereja 
memainkan peranan yang berpengaruh dalam membantu orang-orang yang 
menderita dalam kesihatan mental.

•	 Berdoa agar masalah pencemaran persekitaran yang dialami oleh masyarakat 
orang asli ditanggapi secara serius oleh pihak berkuasa yang berkaitan dan 
ditangani dengan cara yang adil dan pelaksanaan rancangan yang itu.

“Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul: ““Katakanlah 
kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, 

maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah.””  (1 Sam 9:27)

Kehidupan Raja Saul menonjol sebagai 
kehidupan penuh tragedi yang terdiri 
daripada serangkaian situasi dan keputusan 
yang, akibat dari perwatakannya yang 
bermasalah, menyebabkan kematiannya 
sendiri dan kematian orang-orang yang 
dikasihinya.

Dia bermula dengan baik, dengan iman 
sederhana yang bergantung kepada Samuel 
untuk menunjukkan lokasi keldai bapanya 
yang hilang. Dia ialah seorang pemimpin 
yang kuat dan berani, menang dalam 
pertempuran di Yabesh Gilead dan, setelah 
mengalami tangan Tuhan yang kuat dalam 
memberikan kemenangan kepada Israel, 
memberi kemuliaan kepada Tuhan.

Malangnya, banyak hal merosot dari sana 
untuk Saul, dan satu hal yang menonjol 
ialah kegagalannya yang berulang kali 

Selasa, 31 Ogos 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         1 Samuel 7-16

Hari 

untuk mematuhi firman dan perintah Tuhan. 
Samuel berkata kepada Saul dengan ayat 
yang terkenal ini, “Sesungguhnya, mematuhi 
itu lebih baik daripada korban sembelihan...” 
(1 Sam 15:22 - AVB).

Dalam hidup kita hari ini, kita tahu pekerjaan 
Tuhan kerana kita melihat dan mengalami 
tangan-Nya yang kuat berkarya dalam 
hidup kita dan di gereja kita masing-masing. 
Namun, iman dan kepercayaan kita kepada 
Dia akan terbantut jika kita hanya bergantung 
pada peristiwa-peristiwa “perasaan baik” 
ini. Beberapa hari yang lalu, saya menulis 
bahawa iman kita akan dibangunkan dengan 
mengalami tangan Tuhan dalam hidup kita. 
Hari ini, saya ingin menambahkan bahawa 
iman kita akan tumbuh dengan cepat jika kita 
mengetahui firman-Nya, percaya pada janji-
janji-Nya dan mematuhi perintah-perintah-
Nya, sesuatu yang gagal dilakukan Saul.
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26 Bukankah ada Sebabnya? 

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita memiliki sebab Alkitabiah yang bernilai untuk kita hidup 
dan mati untuknya, dan sebab ini yang membentuk setiap aspek hidup kita 
sekarang.

•	 Berdoa bagi gereja-gereja dan orang yang percaya kepada Kristus di 
Malaysia untuk hidup dan bernafas untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk 
sungguh-sungguh dalam menyebarkan kemasyhuran Tuhan dan untuk 
berjalan dalam rancangan dan tujuan ilahi-Nya.

•	 Berdoa untuk suku Berawan yang tinggal di rumah panjang di Sungai 
Baram, Sarawak, agar mereka mengalami sentuhan lembut Tuhan dalam 
memenuhi keperluan jasmani, mental, dan rohani mereka

(1 Samuel 17: 29b – Alkitab Terjemahan 
Lama)

Tema kita untuk beberapa hari ke depan 
adalah “Mengenal Tuhan” dan Mengetahui 
Karya-Nya pada masa depan. Kita akan 
melihat kehidupan, kejayaan, kegagalan, 
dan warisan Daud. Dalam Kisah Para Rasul 
13:22, Tuhan berkata, “Aku telah mendapat 
Daud bin Isai, seorang yang berkenan 
di hati-Ku dan yang melakukan segala 
kehendak-Ku.” Ini bererti Daud melakukan 
apa pun yang Tuhan ingin dia lakukan.

Tidakkah anda semua setuju bahawa manusia 
memerlukan sebab untuk percaya, sesuatu 
yang lebih besar daripada diri mereka 
sendiri untuk hidup bahkan sanggup mati 
untuknya? Itulah yang dialami Daud untuk 
Tuhan. Daud lebih mementingkan tujuan 
Tuhan daripada kemuliaan dan kehormatan 
peribadinya sendiri. Dia mempunyai 
semangat yang berkobar-kobar akan nama 
dan tujuan Tuhan.

Dalam pertemuannya dengan Goliat, 
Daud disalah faham dan ditegur di tengah 
khalayak ramai oleh saudaranya sendiri, 

Rabu, 1 Sep 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         1 Samuel 17-26

Hari

mungkin juga ditertawakan di tengah-tengah 
tentera yang lain. Eliab mengejeknya dan 
berkata, “Aku kenal sifat pemberanimu dan 
kejahatan hatimu: engkau datang ke mari 
dengan maksud melihat pertempuran.” ( 
1 Sam 17:28). Namun, Daud tidak 
membiarkan kata-kata yang menyakitkan 
itu menghentikannya. Tidak mudah baginya 
untuk menutup suara-suara negatif dan 
menyakitkan; malah, kejayaan itu sangat 
penting dan mendorongnya untuk mencapai 
kejayaan itu. Dia pergi keluar untuk 
memenuhi panggilannya yang ditetapkan 
Tuhan dan menjatuhkan raksasa yang 
mengancam.

 Dalam pertempurannya dengan Goliat 
dia memberitahu orang Filistin, “Engkau 
mendatangi aku dengan pedang dan tombak 
dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau 
dengan nama TUHAN semesta alam, Allah 
segala barisan Israel yang kau tantang 
itu.”  (1 Sam 17:45). Daud hidup dan 
bernafas untuk kemuliaan nama Tuhan, 
dan penyebaran kemasyhuran Tuhan. Dia 
mengenal Tuhannya dan menjadi sebahagian 
daripada rancangan Tuhan.
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27 Yang Diurapi Tuhan

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar Tuhan menolong kita untuk tidak menggunakan kata-kata kasar 
pada mereka yang telah diakui sebagai yang diurapi Tuhan, dan supaya kita 
belajar daripada tindakan bijak Daud dalam menangani masalah ini, tunduk 
sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada mereka yang telah Dia berikan 
memimpin ke atas kita.

•	 Berdoa agar para pemimpin muda negara bangkit dalam arena politik yang 
akan mencari kepentingan awam dengan benar dan bukannya memanipulasi 
kekuasaan untuk keuntungan peribadi mereka.

•	 Berdoa untuk suku Batiq (atau Batek) yang sebahagian besar menetap 
berdekatan dengan Taman Negara agar mereka bukannya mempertahankan 
komuniti yang berkongsi dan berdamai dengan roh dunia untuk menghindari 
kemarahan roh tersebut, tetapi akan datang untuk berkongsi kehidupan 
dengan Yesus, dan menerima perdamaian yang dijanjikan-Nya yang bukan 
daripada dunia ini. 

Jalan Daud untuk menjadi bakal raja Israel 
tidaklah mudah meskipun dia telah diurapi 
oleh nabi Samuel ketika masih menjadi 
seorang gembala yang muda (1 Sam. 16).

Saul (yang diurapi Tuhan) ialah raja dan 
Daud tahu bahawa dia harus menunggu 
masa Tuhan. Kehidupan Daud dalam 
beberapa tahun berikutnya terus menanjak. 
Ada beberapa kejadian di mana dia harus 
melarikan diri dari Raja Saul dan orang 
Filistin, tetapi masa penantian ini menjadi 
bahagian daripada proses bimbingan dari 
Tuhan, memberinya kesempatan untuk 
melayani di bawah pemerintahan raja Saul. 
Daud menghargai hubungan yang dia miliki 
dengan Tuhan dan memahami apa yang 
Tuhan lakukan untuk masa depannya.

Pelajaran yang harus dipelajari dari Daud 
sepanjang kejayaannya ini ialah jangan 
mencederakan orang yang diurapi Tuhan. 
Dia mempunyai dua kesempatan untuk 
melakukannya dan itu akan membuka 
jalan baginya untuk naik takhta sendiri, 
tetapi dia tidak pernah mengambil jalan 
itu (1Sam.24: 3-7; 26: 5-10). Daud tahu 
bahawa walaupun diurapi Tuhan ini tidak 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         1 Samuel 27-31

         2 Samuel 1-5

Khamis, 2 Sep 2021

Hari 

memberi hak kepadanya untuk mengambil 
nyawa orang lain, terutama ketika orang 
yang dia layani adalah yang diurapi Tuhan. 
Daripada mengambil tindakan itu sendiri, 
Daud percaya bahawa Tuhan akan berurusan 
dengan Saul.

Kejayaan Daud juga tidak mudah kerana dia 
kehilangan kawan terbaiknya, Yonatan (anak 
Saul). Hubungan mereka dapat digambarkan 
bukan hanya sebagai ikatan rohani tetapi 
juga hubungan perjanjian (1 Sam 18:3). 
Renungkan ratapan Daud atas kematian 
Yonatan dalam 2 Samuel 1:25-26.

Daud menggambarkan kasih sayang yang 
luar biasa antara Yonatan dan dirinya sendiri 
dalam keadaan yang paling tidak diingini. 
Itu ialah kasih sayang yang hanya boleh ada 
antara dua sifat mulia yang bersatu dalam 
takut akan Tuhan. Walaupun Yonatan ialah 
pewaris sah Raja Saul, dia tahu bahawa 
raja yang berikutnya telah ditunjuk oleh 
Tuhan secara ilahi. Yonatan juga memahami 
bagaimana Tuhan bekerja dan keadaan 
seharusnya tidak menghalang rancangan 
Tuhan untuk masa depan.
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28 Batsyeba - Wanita yang 
Berpengaruh

Doa Hari Ini:

•	 Bolehkah anda memikirkan suatu masa ketika anda perlu mengatakan 
sesuatu yang mungkin berisiko atau mahal dan anda melakukannya kerana 
itu adalah hal yang benar untuk dilakukan? Berdoa agar Tuhan memberi 
anda kebijaksanaan dan keberanian untuk menyatakan kebenaran dengan 
kasih dan belas kasihan bila diperlukan.

•	 Wanita Malaysia merupakan 33% dari kumpulan pengurusan kanan iaitu di 
atas purata global menurut kajian IBR 2020. Berdoa agar setiap organisasi 
memanfaatkan dengan baik kualiti kaum wanita, dan agar wanita Kristian 
dapat menggunakan bakat dan pengaruh yang Tuhan berikan sepenuhnya 
dengan kasih.

•	 Berdoa untuk suku Lahanan (atau Baram-Kenyah) di Sarawak yang 
percaya dan mengharapkan manusia luar biasa yang abadi, agar mereka 
akan mengabdikan kesetiaan mereka kepada Manusia Luar Biasa yang 
sesungguhnya, Yesus Kristus, Anak Tuhan yang abadi dan hidup kekal.

Daud dan Batsyeba - nama mereka saling 
berkaitan selama-lamanya. Kisah mereka 
adalah salah satu kisah yang paling terkenal. 
Sementara, filem, buku, dan drama telah 
ditulis dan dihasilkan untuk menceritakan 
bagaimana Daud jatuh, hanya sedikit yang 
dicatat tentang Batsyeba.

Peranan apa yang dimainkan Batsyeba 
dalam perselingkuhan ini? Tidak tercatat 
di dalam Kitab Suci. Ia tidak memberi 
kita jawapan dan satu-satunya fakta yang 
diberikan adalah bahawa Daud adalah Raja!

Batsyeba telah menjadi ‘wanita berpengaruh’ 
yang paling mencabar untuk dikaji dan 
diketahui. Kita tidak mengetahui fikiran 
atau perasaan batinnya, dan sukar untuk 
menilai reaksi dan emosinya dengan tepat. 
Namun, dia memiliki peranan penting dalam 
kehidupan Daud.

Perselingkuhan yang nampaknya hanya 
berlaku satu malam ini membuat dunia Daud 
terbalik. Dia menjadi isteri yang disukai di 
istana dan akhirnya menjadi Ratu. Namanya 
terdapat dalam salasilah Yesus.

Jumaat, 3 Sep 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         2 Samuel 6-15

Hari

Batsyeba membantu menyelamatkan 
Kerajaan untuk anaknya Salomo ketika anak 
tirinya Adonia hendak merampas takhta. Jika 
itu berlaku, dan Daud mati, dia dan Salomo 
kemungkinan besar akan dibunuh. Itu adalah 
saat hidup dan mati dan dia harus bersuara 
dan memperjuangkan kehendak Tuhan 
untuk Kerajaan. Kata-kata yang dia ucapkan 
memerlukan keberanian dan keyakinan, 
kerana mengetahui bahawa akibatnya 
mengancam nyawa.

Pelajaran berharga yang dapat kita pelajari 
daripada kehidupan Batsyeba bukanlah apa 
yang terjadi pada kita tetapi bagaimana kita 
memberi bertindak balas ketika kita diminta 
untuk berbicara dalam keadaan yang sukar. 
Meskipun Batsyeba menjadi wanita yang 
berpengaruh, dia mengizinkan Tuhan untuk 
mengatasi kesukarannya untuk tujuan-Nya. 
Batsyeba menanggung banyak penderitaan, 
namun ia berhasil mengatasinya. Dia 
tahu peranannya dalam rancangan Tuhan 
dan mengingatkan Raja Daud apa yang 
telah Dia perintahkan, “Ia telah memilih 
anakku Salomo untuk duduk di atas takhta 
pemerintahan TUHAN atas Israel.” (1 Taw 
28: 5)
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29 Apakah Warisan Daud?

Doa Hari Ini:

•	 Adakah anda bersedia menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Adakah 
anda rela meletakkan sepenuhnya kepada Tuhan? Berdoalah untuk tekad 
untuk menghormati Tuhan dengan semua yang kita miliki, dan untuk 
mempercayai-Nya dengan segala cara sepanjang hidup kita.

•	 Berdoa untuk pendekatan pengasuhan di kalangan keluarga Kristian, agar 
orang tua sedar betapa pentingnya dan kesan daripada teladan keluarga, dan 
mereka akan menetapkan hati mereka untuk hidup dengan benar dan dengan 
demikian meninggalkan warisan yang saleh bagi anak-anak mereka.

•	 Berdoa untuk para pelayan Tuhan di kalangan kumpulan Semoq di Jerantut, 
Kuantan, Maran, Hulu Terengganu dan Kemaman, dll, agar mereka peka 
dan berkesan secara budaya, dan mereka akan memenuhi keperluan mereka 
secara praktikal dengan meningkatkan taraf hidup dan kemahiran hidup.

(2 Samuel 22-23: 1-7)

Mazmur yang dicatat dalam 2 Samuel 22 
hampir sama dengan Mazmur 18, dengan 
variasi yang sangat kecil. Ketika Daud 
melihat kembali kehidupannya, dan banyak 
kemenangan ketenteraannya, dia melihat 
kejayaan dalam perspektif yang tepat. Inti 
Mazmur adalah untuk memberi kemuliaan 
kepada Tuhan atas semua kemenangan dan 
dia (Daud) hanya alat pilihan Tuhan.

Dalam Mazmur 18: 4-5, Daud 
menggambarkan dirinya dalam air bergelora 
di atas kepalanya dalam bahasa puitis. Dia 
tidak dapat melepaskan diri dari rumpai 
atau tanaman merambat yang membungkus 
di sekelilingnya. Dalam ketakutan saat ini, 
yang dia dapat fikirkan adalah, “Saya akan 
mati!” Dia telah sampai ke akhir dirinya. 
Apa yang dihadapinya tidak memberi jalan 
keluar manusia kecuali Tuhan melepaskan!

Dalam saat yang sama, semakin mustahil 
keadaan itu, pujian kita kepada Tuhan harus 
menjadi lebih besar dan menjadi bahagian 
penting dalam doa kita. Di sini kita dapat 
mengetahui dari kehidupan Daud bahawa 
seseorang mesti mengetahui siapa Tuhannya 

Sabtu, 4 Sep 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

          2 Samuel 16-24

Hari 

untuk mengetahui bagaimana Dia bertindak. 
Daud menyedari bahawa kejayaan apapun 
juga adalah dilakukan oleh Tuhan dan 
bahawa kenaikannya ke takhta, kekuasaan 
dan kehebatan disebabkan oleh rahmat ilahi. 
Sangat penting bagi Daud bahawa, terlepas 
dari kegagalan peribadinya, perjanjian yang 
dia miliki dengan Tuhan akan tetap teguh 
dan terjamin.

Kata-kata terakhir Daud dalam 2 Samuel 
23:1-7 bukanlah kata-kata yang diucapkannya 
dari katil kematiannya melainkan ekspresi 
yang dalam dari hatinya yang menyuarakan 
keprihatinannya untuk dia meninggalkan 
warisan yang baik. Meskipun pemerintahan 
Daud tidak sempurna, ianya diberkati. Dia 
sedar akan inspirasi ilahi Tuhan melalui dia 
dan bahawa tidak ada yang dicapai dengan 
tangannya sendiri.

Hubungan yang luar biasa ini dengan Tuhan 
adalah alasan mengapa Daud adalah raja 
terbesar Israel, dan nenek moyang Yesus 
Kristus yang paling terkenal. Matius 1: 1 
mengatakan, “Kitab salasilah Yesus Kristus, 
Anak Daud.” Sungguh, inilah  warisan yang 
ditinggalkannya!
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30 Kata-kata Terakhir yang 
Penting

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar kita terus melangkah dan mengetahui hadirat Tuhan dalam 
hidup kita, dan kita akan mempunyai seseorang yang mengawasi kita untuk 
memastikan supaya kita tidak keluar daripada jalur Tuhan.

•	 Berdoa agar sistem pendidikan Malaysia dapat menolong anak-anak kita 
berkembang secara holistik, bukan hanya memfokuskan kepada pembelajaran 
akademik dan latihan kemahiran mereka tetapi juga mementingkan 
perkembangan watak dan aspek kesihatan sosial dan hubungan.

•	 Berdoa untuk pelayanan pemuda-pemudi dan anak-anak di kalangan suku 
Mendriq di Gua Musang, agar nilai-nilai dan perspektif Kerajaan Tuhan 
yang tepat akan ditanamkan dalam kehidupan generasi muda agar mereka 
dapat bertumbuh.

(1 Raja-raja 2: 2 - 1 Raja-raja 3)

Bagaimana seseorang meninggal dunia 
menunjukkan banyak hal tentang bagaimana 
dia hidup. Perhatikan kata-kata terakhir 
yang dikatakan Daud kepada Salomo: “Aku 
ini akan menempuh jalan segala yang fana, 
maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah 
seperti laki-laki.” (1 Raja-raja 2: 2). Apa yang 
diperlukan untuk menjadi seorang peribadi 
dalam persepsi Daud?

Kenaikan Salomo menjadi raja jika 
dibandingkan dengan ayahnya, Daud, berbeza 
sama sekali. Kerajaan Salomo datang di atas 
pinggan perak. Dia tidak pernah berjuang 
atau berperang untuk menjadi raja dan tidak 
tahu apa-apa tentang perjuangan yang dilalui 
oleh Daud.

Kata-kata terakhir dari Daud penting kerana 
dia mengingatkan Salomo bahawa janji-
janji Tuhan adalah sumber jaminan dan 
kekuatan (2:4). Orang yang tahu bagaimana 
“mempercayai dan mentaati” yakin bahawa 
Tuhan akan proaktif dalam urusannya 
dan terlibat dalam hidupnya. Akhirnya, 
untuk menegakkan keadilan memerlukan 
tanggungjawab untuk menunjukkan kebaikan 
kepada mereka yang layak menerimanya 
(2:7).

Salomo menyedari apa yang dia hadapi 

Ahad, 5 Sep 2021
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dalam memenuhi keinginan ayahnya. Dia 
perlu mencari lautan kebenaran yang besar 
ketika dia mencari kebijaksanaan dari Tuhan. 
Inti dari doanya dalam 3:9, “Maka berikanlah 
kepada hamba-Mu ini hati yang faham 
menimbang perkara untuk menghakimi umat-
Mu dengan dapat membedakan antara yang 
baik dan yang jahat, sebab siapakah yang 
sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat 
besar ini?” 

Salomo tahu keterbatasannya dan ke 
mana dia harus bawa kekurangannya. Dia 
berpaling kepada Dia yang di dalam-Nya 
semua pengetahuan ditemukan, sumber 
semua kebijaksanaan. Kerendahan hati 
ialah pendekatan yang tepat, tetapi yang 
terpenting kata-kata terakhir ayahnya Daud, 
“...kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti 
laki-laki” harus pandang serius.

Apakah Daud akhirnya meninggalkan warisan 
yang luar biasa? Ya, dia melakukannya 
sampai pada titik ketika dia menyerahkan 
pemerintahan kepada Salomo. Meskipun 
Daud ditolak (sampai tahap tertentu) oleh 
saudara-saudaranya ketika dia masih muda, 
dia belajar untuk melayani Tuhan dengan 
setia dalam hal-hal yang sangat kecil dan, 
kerana dia mengenal Tuhannya, dia mampu 
selaraskan dan membiarkan Tuhan bekerja 
melalui hidupnya.
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31 Warisan untuk Generasi

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar anak-anak Tuhan dalam keluarga, sekolah, gereja dan organisasi 
supaya hidup dan berjalan sesuai teladan dan serupa dengan Kristus, 
memimpin dan membimbing orang muda dalam hidup dan kebenaran, dan 
juga agar keselamatan-Nya sampai ke hujung bumi.

•	 Kadar perceraian di Malaysia meningkat 12% dibandingkan di antara 
2018 dan 2019 sedangkan kadar perkahwinan turun 1.2%. Berdoa untuk 
kestabilan dalam struktur keluarga, dan melawan rancangan musuh yang 
berusaha menghancurkan perkahwinan dan unit keluarga.

•	 Berdoa untuk suku  Che Wong (Siwang) yang ramai terdapat di Raub, Pahang, 
dan beberapa tempat di Johor, Perak dan Selangor, agar rancangan kerajaan 
yang dapat membantu memperbaiki masalah kemiskinan, kekurangan berat 
badan dan kekurangan zat makanan, dan mereka akan menyedari Yesus 
Kristus sebagai roti hidup mereka.

Dalam membaca kitab Raja-raja, seseorang 
dapat rasa menonton beberapa siri drama 
istana kuno di mana jalan ceritanya berulang-
ulang dan penuh dengan kebangkitan dan 
kejatuhan dinasti yang seterusnya.

Daud adalah seorang yang menyenangkan 
Tuhan dan dibesarkan untuk menggantikan 
Raja Saul. Meskipun Daud menjalani 
kehidupan yang tidak sempurna, dia 
adalah teladan yang saleh untuk generasi 
yang akan datang. Pada awalnya, Salomo 
berkenan kepada Tuhan ketika dia mengikuti 
teladan ayahnya. Seterusnya ketika Salomo 
berpaling dan mengikuti tuhan-tuhan 
lain, dia membangkitkan murka Tuhan. 
Sebagaimana Salomo disukai Tuhan kerana 
Daud, Rehabeam tidak disukai Tuhan kerana 
ayahnya Salomo (1 Raja-raja 11:10-13). 
Meskipun pada prinsipnya, generasi penerus 
tidak perlu bertanggungjawab atas kesalahan 
generasi sebelumnya, namun cukup jelas di 
sini bahawa generasi sebelumnya memberi 
pengaruh ke atas generasi seterusnya dengan 
akibat yang teruk. Kita telah memperhatikan 
bahawa perbuatan raja-raja, baik dari Yehuda 
atau Israel, mempengaruhi kebangkitan 
atau kejatuhan negara mereka. Selain itu, 
pengaruh yang diberikan oleh raja-raja ini 
kepada mereka yang akan datang kemudian 
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dapat dikesan balik secara langsung atau 
tidak langsung daripada latar belakang 
keluarga mereka sendiri.

Ungkapan bahasa Cina untuk “bangsa” 
terdiri daripada dua karakter yang secara 
harfiah dikenal sebagai “rumah-bangsa” 
(guojia). Adakah “bangsa” mendahului 
“rumah” atau sebaliknya? Sejujurnya, 
kedua-duanya adalah unsur pelengkap 
kerana mereka selalu wujud bersama. 
Dalam kitab Raja-raja, cara generasi penerus 
menanggapi perintah-perintah Tuhan - baik 
dalam ketaatan atau ketidaktaatan - banyak 
berkaitan dengan pengaruh yang berasal 
daripada latar belakang keluarga mereka. 
Hal ini berlaku untuk raja-raja dan anak 
lelaki kepada seorang janda di Sarfat - yang 
menerima bekalan ilahi dan kemudian 
dibangkitkan dari kematiannya kerana 
kepercayaan ibunya pada janji-janji Tuhan 
(1 Raja-raja 17:7-24). Dengan demikian, 
ikatan dan warisan yang menghubungkan 
generasi sebelumnya dan seterusnya (agak 
mirip dengan hubungan ayah-anak, baik 
secara jasmani atau rohani) adalah yang 
paling penting jika kita ingin menghormati 
dan mentaati Firman Tuhan dari generasi ke 
generasi.
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32 Suara Profetik dari Suatu 
Era

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar umat Tuhan setia dan jujur   dalam menyampaikan Firman 
Tuhan dalam keupayaan masing-masing, dan mereka yang terlibat dalam 
pelayanan profetik, pengajaran dan pemberitaan menjadi anak-anak Tuhan 
yang berintegriti ketika mereka mengendalikan Firman Tuhan.

•	 Berdoa untuk sistem dan keseimbangan (check and balance) dalam badan 
perundangan Malaysia, Parlimen, agar berfungsi sesuai dengan rancangan 
ia ditubuhkan, dan pendapat yang membina dan positif akan dikemukakan 
dan dipertimbangkan untuk membantu mempengaruhi proses perundangan. 

•	 Berdoa untuk Orang Kanaq yang terdapat terutamanya di Sungai Selangi, 
Kota Tinggi, Johor, dan Pahang, agar berita baik tentang keselamatan sampai 
kepada kelompok kecil ini, dan anak-anak mereka akan mendapatkan 
pendidikan yang sewajarnya agar mereka dapat bersaing di pasaran 
pekerjaan.

Para nabi memainkan peranan utama dalam 
kerajaan Israel dan Yehuda, dan mereka 
dikurniakan dengan jabatan kenabian untuk 
menyampaikan firman dan pesanan Tuhan. 
Lazimnya, Tuhan berbicara melalui para 
nabi pada masa itu. Elia dan muridnya, Elisa, 
adalah dua orang nabi yang sangat dipakai 
oleh Tuhan. Juga disebutkan ialah nabi-nabi 
lain seperti Natan, Ahia, Semaya, Yesaya, 
dan Hulda, dan lain-lain lagi.

Setiap kali para raja atau pemimpin mentaati 
perintah Tuhan yang diucapkan melalui para 
nabi, mereka menerima perkenanan Tuhan 
contohnya Raja Yosafat (2 Raja 3:11-27), 
Naaman (2 Raja pasal 5) dan Raja Israel 
(6:8-23). Namun, mereka akan dihakimi 
oleh Tuhan ketika mereka menolak untuk 
mentaati perintah-Nya, peristiwa yang 
dimaksudkan termasuk Raja Ahazia (2 Raja-
raja 1), Raja Yoram, Raja Ahazia, Raja Ahab 
dan Ratu Izebel (2 Raja-Raja 9-10) .

Para nabi akan mempertahankan kesetiaan 
mereka kepada Tuhan dengan sepenuh 

Selsasa, 7 Sep 2021
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hati, menentang sebarang pakatan politik 
atau polisi yang mengancam untuk 
menghancurkan iman orang Israel terhadap 
Tuhan. Dengan ketaatan yang begitu ketat 
pada pensyaratan perjanjian suci Tuhan, 
para nabi sering menemukan diri mereka 
dalam kedudukan yang bertentangan dengan 
raja atau ratu. Sering kali, raja atau ratu 
tidak ragu-ragu untuk berkompromi dengan 
negara jiran (pagan) mereka dalam hal 
pendirian politik dan agama mereka, dengan 
itu melanggar kehendak Tuhan.

Ketika negara kita dan dunia berdepan 
dengan pelbagai keadaan huru-hara dan 
ketidakpastian pada saat ini,  apakah Gereja 
gagal memberikan suara kenabiannya 
dan menyampaikan mesej Tuhan kepada 
generasi ini? Atau yang lebih buruk lagi, 
adakah Gereja sudah kehilangan arah, dan 
sekarang sedang dipimpin oleh arus dunia 
dengan berkompromi tanpa penghujungnya, 
terumbang-ambing oleh ombak dan pasang 
surut dunia ini?
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33 Ketidaktaatan - Penyebab 
Tidak Diberkati

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa melawan ibadah sinkretisme yang datang dengan cara yang licik di 
kalangan umat Tuhan. Doakan agar Roh Kudus menyedarkan kita dalam 
masalah kekudusan sesuai dengan Firman Tuhan, agar hati kita kembali 
kepada Dia dalam penyembahan yang sejati.

•	 Bertaubat bagi pihak negara dan bangsa kita, termasuk Gereja, atas dosa-
dosa yang kita lakukan sebagai satu bangsa dalam penyembahan berhala dan 
penyembahan yang tidak murni. Berdoa agar hati bangsa berpaling daripada 
hasrat kita yang menyimpang yang enggan untuk mencari jalan kebenaran 
dan hidup.

•	 Berdoa untuk suku Sonsogon yang tersebar di sepanjang Sungai Magandai 
di Sabah, agar anak-anak mereka yang berada di sekolah berasrama 
mendapatkan rawatan jasmani dan mental yang baik, dan mereka akan 
mendengar Injil yang melayani keperluan batin mereka dan menyembuhkan 
luka mereka.

Kitab Raja-raja menggambarkan bangsa-
bangsa yang berpecah daripada kerajaan 
selatan Yehuda dan kerajaan utara Israel, 
dan menyatakan perbezaan utama mereka. 
Politik Yehuda teguh di bawah pemerintahan 
20 orang raja daripada salasilah keluarga 
yang sama selama lebih kurang tiga abad 
setengah, ketika takhta tetap kukuh dengan 
keturunan Daud. Sebaliknya, politik Israel 
bergejolak dengan raja dan dinasti yang 
sering digulingkan. Dalam sekitar 200 tahun 
sejarahnya, Israel telah berada di bawah 
pemerintahan 20 orang raja yang berasal 
dari sembilan buah keluarga yang berbeza. 
Semasa menyimpulkan sejarah kerajaan 
utara, penulis menunjukkan bahawa alasan 
utama kehancuran Israel oleh Kerajaan 
Asyur adalah kerana ketidaksetiaan mereka 
kepada Tuhan, di mana mereka melanggar 
perjanjian Tuhan dan menyembah tuhan-
tuhan lain sesuai dengan adat istiadat dan 
hukum-hukum kafir. (2 Raja-Raja 17:7-23)

Raja-raja Israel dari kerajaan utara 
melakukan kejahatan di mata Tuhan, 
kerana mereka berpegang kepada dosa-
dosa Yerobeam bin Nebat (2 Raja-Raja 3:3; 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 
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Rabu, 8 Sep 2021

Hari 

10:29-31; 13:2; 14:24; 15:9,18,24,28; 17:9). 
Sebagai perbandingan, beberapa orang raja 
Yehuda memerintah dengan benar di mata 
Tuhan, namun mereka tidak memindahkan 
mezbah berhala, di mana orang-orang terus 
mempersembahkan korban dan membakar 
dupa kepada berhala (2 Raja-raja 12:3, 
14:4, 15: 4,35; bab 16). Kira-kira 150 tahun 
setelah kehancuran kerajaan utara, kerajaan 
selatan juga dihancurkan oleh Babel, dan 
rakyatnya dibuang ke dalam perhambaan. 
Masalah sinkretisme (pencampuran aliran), 
iaitu menyembah Tuhan dan dewa-dewa 
pagan lainnya pada masa yang sama, 
adalah masalah yang sangat serius yang 
menyinggung Tuhan, penyembahan 
tuhan-tuhan palsu adalah penyebab utama 
kehancuran Israel dan Yehuda.

Mari kita renungkan adakah Gereja saat 
ini juga mencampurkan ibadah kita dengan 
penyembahan berhala, pemikiran dan konsep 
duniawi yang telah melemahkan kerohanian 
kita? Ketidaktaatan ialah penyebab tidak 
diberkati, dan Tuhan menuntut ketaatan yang 
murni dan sepenuh hati dari Gereja.
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34 Janji Tuhan yang Tidak 
Berubah

Doa Hari Ini:

•	 Berdoa agar Tuhan setia menepati semua janji-Nya, kita akan bersyukur 
atas kasih-Nya yang tiada berkesudahan yang dicurahkan ke atas kita 
tanpa syarat kerana dengan iman, kita terus dilindungi oleh kuasa-Nya di 
dalam Kristus Yesus sampai datangnya keselamatan yang sudah siap untuk 
dinyatakan pada kali yang terakhir.

•	 Berdoa agar parti-parti politik menunaikan janji dalam apa pun janji yang 
mereka buat di depan umum dalam propaganda pilihan raya, supaya mereka 
tidak hanya akan pandai bermain dengan kata-kata tetapi juga dengan rajin 
menyusun rancangan dalam pembangunan negara.

•	 Berdoa untuk komuniti kecil Tonga yang tinggal di sempadan di antara 
Thailand dan Malaysia, agar mereka dapat mengejar kemajuan di bandar 
dengan bantuan pertubuhan bukan kerajaan serta orang Kristian yang 
melayani di kalangan mereka.

Orang-orang Israel dan Yehuda 
menjadi tawanan di negeri asing kerana 
pemberontakan mereka yang terus-menerus. 
Itu membuktikan bahawa kemurkaan 
Tuhan ditimpakan ke atas mereka dan 
penghakiman-Nya wajar sepenuhnya. 
Namun, Tuhan menasihati umat-Nya untuk 
mengakui dosa-dosa mereka dan bertaubat, 
dan Dia berjanji kepada mereka bahawa 
mereka akan kembali ke tanah air mereka 
dari pembuangan.

Tuhan telah menepati janji-Nya dengan setia 
kepada keluarga Daud, dan Dia menegaskan 
kepada mereka bahawa kerajaan Daud 
akan menjadi kerajaan kekal bagi umat 
pilihan-Nya. Tuhan murah hati kepada 
keturunan Daud kerana kasih-Nya kepada 
Daud. Meskipun beberapa anaknya jahat, 
dan dihukum kerana pelanggaran mereka 
terhadap perjanjian Tuhan, Tuhan tidak akan 
mencabut pemerintahan beraja dari keluarga 
Daud. Ada masa penting yang dicatat dalam 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 
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kitab 2 Raja-raja di mana Yoyakhin raja 
terakhir Yehuda, meskipun dipenjarakan 
oleh orang Babel, dibebaskan dan menerima 
bantuan khusus sepanjang pembuangannya 
di Babel. Ini menandakan harapan bahawa 
Tuhan tidak berputus asa terhadap keluarga 
Daud (2 Raja-Raja 25:27-30).

Janji Tuhan untuk kebangkitan semula takhta 
Daud akhirnya digenapi di dalam Kristus. 
Kristus adalah keturunan Daud, dan pewaris 
sah takhta kerana Dia telah memenuhi 
semua pensyaratan yang ditetapkan oleh 
Tuhan sebagai keturunan Daud. Setelah 
kebangkitan-Nya, Kristus bertakhta di 
syurga. Dia memimpin umat-Nya menuju 
berkat dan kemenangan, dan Dia akan 
memerintah sampai semua musuh-Nya 
dikalahkan. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja 
kekal yang memerintah selama-lamanya, 
dan Dia akan memenuhi kehendak Tuhan 
dan janji-janji-Nya yang kekal dan tidak 
berubah pada akhirnya.
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35 Bejana yang Menyenangkan 
Hati Tuhan yang Mentaati 
Kehendak-Nya

Doa Hari Ini:

•	 Tuhan mencari orang pada zaman ini yang menyenangkan hati-Nya dan 
bersedia dipakai oleh Dia untuk mengubah generasi ini. Berdoa agar kita, 
walaupun sebagai minoriti, bersedia menawarkan diri untuk bertindak 
sesuai dengan kehendak-Nya dalam generasi ini.

•	 Lebih dari 32,000 buah syarikat dan kedai tutup di antara Mac-Sept 2020, 
dan 70% daripadanya ialah perniagaan kecil. Berdoa agar rancangan dan 
subsidi kerajaan berkesan dan perniagaan kecil akan menemukan cara 
kreatif untuk mempertahankan perniagaan mereka.

•	 Berdoa untuk suku Mah Meri di Sungai Pelek & Pulau Carey, Selangor, dan 
mereka yang ada di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor supaya membuka 
hati mereka kepada Yesus, terutamanya 5 buah kampung di sepanjang 
Sungai Klang yang mudah dilawati oleh orang luar melalui pelancongan.

Sembilan bab yang pertama 1 Tawarikh 
adalah salasilah panjang yang bermula dari 
Adam sampai Daud. Semasa membacanya, 
kita melihat bagaimana tangan Tuhan 
menyusun sejarah manusia. Dia memilih 
bejana yang menyenangkan hati-Nya dan 
berguna untuk pelayanan-Nya.

Kebanyakan daripada ratusan nama yang 
disebutkan dalam salasilah itu tidak kita 
kenal. Penampilan mereka tidak lama 
dan tidak pernah disebutkan lagi. Mereka 
tidak meninggalkan riak dalam perjalanan 
sejarah. Namun, beberapa adalah pahlawan 
dan penjahat yang kita kenal dan mereka 
meninggalkan jejak yang tidak dapat 
dihapuskan dalam sejarah. Ada orang yang 
memberontak melawan Tuhan, seperti Akhan 
dan Raja Saul, yang membawa pengakhiran 
yang buruk dan menyedihkan bagi diri 
mereka sendiri dan keluarga mereka. Di sisi 
lain, ada orang-orang yang menyenangkan 
Tuhan, seperti Musa dan Harun, Yosua dan 
Kaleb, Daud dan keluarganya serta orang-
orangnya yang kuat, dan lain-lain lagi.

Jumaat, 10 Sep 2021
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Setelah menceritakan salasilahnya, penulis 
berpindah ke tema baru tentang penyebab 
kejatuhan kerajaan Saul dan kematiannya 
kerana ketidaksetiaannya kepada Tuhan 
dengan tidak berpegang kepada firman 
Tuhan atau mencari Dia, dan sebaliknya 
mendapatkan ahli tenung untuk bimbingan. 
Akibatnya, Tuhan memberikan kerajaan itu 
kepada Daud, anak Isai (1 Tawarikh 10:13-
14). Sebaliknya, Daud sangat menghargai 
hadirat Tuhan, dan dia mencari segala cara 
yang mungkin untuk membawa Tabut Tuhan 
kembali ke kota Daud sehingga dia dapat 
mencari Tuhan setiap saat. Daud sangat 
disenangi oleh Tuhan dan Tuhan berjanji 
dengan dia untuk mengatur dia memerintah 
atas rumah dan kerajaan-Nya untuk selama-
lamanya, dan menjanjikan dia sebuah takhta 
yang akan dibangunkan selama-lamanya (1 
Tawarikh 17:14). Perjanjian Baru memuji 
Daud sebagai orang yang menyenangkan hati 
Tuhan, dan orang yang mentaati kehendak 
Tuhan dalam segala hal untuk melayani 
tujuan-Nya (Kisah Para Rasul 13: 22,36).
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36 Sikap Menyembah Tuhan

(1 Tawarikh 16-25)

Doa Hari Ini:

•	 Isytiharkan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan keajaiban-Nya di 
antara semua orang (Mazmur 96:3) dan berdoa untuk orang yang anda kasihi 
yang belum menerima Kristus sebagai Penyelamat dan Tuhan peribadi 
mereka.

•	 Berdoa untuk generasi muda Malaysia untuk memerangi masalah 
mementingkan diri sendiri dan sikap acuh tak acuh. Berdoa agar Tuhan 
menjadi pusat kehidupan mereka, dan agar mereka melihat dunia dengan 
perspektif yang saleh dan bukan kerana kepentingan diri sendiri.

•	 Berdoa untuk suku Lanoh di Gerik dan Lenggong agar mereka menemukan 
cara lain untuk hidup kerana kehabisan sumber-sumber hutan, dan agar 
orang-orang yang percaya kepada Kristus dimuridkan dengan baik di dalam 
Firman Tuhan.

Tema daripada segmen terakhir dari 40 Hari 
Doa dan Puasa adalah “Beristirahat dalam 
Tuhan”. Sekarang, kita berusaha untuk 
merenungkan apa saja cara yang praktikal 
untuk berdiam diri. 1 dan 2 Tawarikh 
menceritakan kisah monarki daripada masa 
pemerintahan Daud hingga perpecahan 
bangsa Israel menjadi dua buah negara yang 
bersaing. Bagaimanakah kita mengenal 
Tuhan dan berdiam seperti yang kita belajar 
daripada kehidupan raja-raja? Bagi Daud, dia 
melakukannya kerana hatinya yang dipenuhi 
dengan pujian dalam hadirat Tuhan.

Salah satu komponen Mezbah Doa kita ialah 
penyembahan. Semasa Daud membawa 
tabut Tuhan ke Yerusalem, dia dibawa ke 
dalam penyembahan. Berpakaian seperti 
penyembah yang lain, tanpa jubah bangsawan 
atau baju besi pahlawan,  Daud menari 
dan memuji Tuhan di jalanan (1 Tawarikh 
15:27-16:2). Isterinya, Mikhal, memandang 
hina, kelihatan seperti mencemuh Daud 
sebagai seorang fanatik agama. Tapi Daud 

Sabtu, 11 Sep 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

          1 Tawarikh 16-25

Hari

tidak berfikir seperti pemerhati itu. Hatinya 
dipenuhi dengan pujian kepada Tuhannya. 
Tarian yang menggembirakan di hadapan 
Tuhan tidak dapat diabaikan; itu adalah 
sebahagian daripada penyembahan sepenuh 
hati.

Tawarikh juga mencatat mazmur yang 
diberikan Daud kepada Asap, pemimpin 
penyembahan, pada hari tabut itu dibawa 
ke Yerusalem. Dalam kata-katanya, dia 
mengingati siapa itu Tuhan dan menceritakan 
apa yang Tuhan telah lakukan untuk Israel. 
Tema utamanya ialah kebaikan, kemuliaan, 
kebesaran, dan keagungan nama Tuhan.

Pada saat anda menenangkan diri anda 
untuk menyembah Tuhan dan beristirahat di 
dalam Dia, renungkan Mazmur 96:1-13 dan 
lakukan hal berikut: -

•	 Nyanyikan bagi Tuhan lagu baharu 
(nyanyikan dengan sukacita)

•	 Renungkan Mazmur 96:1-13
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37 Gerhana Kekuatan Dunia

Doa Hari Ini:

•	 Carilah tempat yang tenang di rumah anda atau di luar taman dan tetap 
tenang untuk merenungkan doa Salomo. Berdoalah agar anda  mengenal 
Tuhan lebih lagi untuk memantapkan pelayanan atau panggilan anda.

•	 Berdoa agar kerajaan kita menggunakan kebijaksanaan dan pengertian 
dalam memerangi pandemik dan pembelian serta pengedaran vaksinnya.

•	 Berdoa agar pekerjaan penginjilan di kalangan suku Penan-Nibong 
di Sarawak akan berkesan, dan agar masyarakat Penan-Nibong akan 
menemukan penghiburan dan kekuatan dalam ketidaktentuan mereka ketika 
mereka menghadapi gangguan ekonomi dan sosial.

(2 Tawarikh 1: 1-13)

Sepanjang hampir lapan dekad pemerintahan 
Daud dan Salomo, kekuasaan besar dunia 
yang biasanya menguasai Palestin berada 
dalam kemunduran. Mesir di selatan dan 
kerajaan Het di utara telah dimusnahkan 
dengan teruknya oleh Orang Laut, di mana 
orang-orang Palestin adalah salah satu 
cawangannya. Asyur lemah, dan Babel belum 
berkembang. Daud meninggalkan Salomo 
satu angkatan tentera yang kuat dan berkuasa 
yang tidak aktif dalam perkhidmatan. Dia 
mengembangkan hubungan perdagangan 
yang erat dengan orang Fenisia di Tirus 
dan membangun jaringan perjanjian dengan 
negara-negara di sekitarnya. Israel menjadi 
makmur semasa kekuatan dunia dikalahkan. 
Setelah kematian Daud, Salomo menjadi 
raja.

Salomo menunjukkan kasihnya kepada 
Tuhan, pertama dengan ketaatan, dan 
kedua dengan penyembahannya. Tuhan 
menampakkan diri kepadanya dan 
memberitahu dia untuk meminta apa 
pun yang dia inginkan. Salomo hanya 

Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         1 Tawarikh 26-29

         2 Tawarikh 1-6

Ahad, 12 Sep 2021

Hari 

meminta agar janji Tuhan kepada Daud 
ditepati dan supaya dia diberi hikmat untuk 
“memimpin umat-Nya yang ramai,” dan 
untuk membezakan antara yang benar dan 
yang salah. Permintaan ini menyenangkan 
hati Tuhan. Raja Salomo dijanjikan 
kebijaksanaan dan juga akan diberi kekayaan 
dan kehormatan.

Dengan berdiam dan beristirahat di hadirat-
Nya melancarkan kuasa Tuhan untuk 
pelayanan. Tuhan menciptakan kita pada 
dasarnya sebagai makhluk rohani dan 
jasmani. Meskipun benar bahawa kita 
berhubung dengan dunia fizikal sebagai 
makhluk jasmani, kesedaran utama kita ialah 
pembentukan asas kita sebagai makhluk 
rohani. Salomo tidak meminta kekayaan atau 
kehormatan atau nyawa musuhnya, ataupun 
meminta umur panjang. Sebaliknya, dia 
meminta hikmat dan pengetahuan agar dia 
dapat mengadili umat Tuhan. Tuhan sudah 
tentu akan memenuhi permintaannya.
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38 Hadirat Memenuhi

(2 Tawarikh 7: 1-10)

Doa Hari Ini:

•	 Ambil masa untuk berjalan-jalan di “Taman” (kejiranan) anda. Carilah 
tempat duduk yang sunyi dan duduklah di sana untuk menikmati ciptaan 
Tuhan. Kemudian mintalah kepada Tuhan dalam doa untuk menunjukkan 
panggilan dan tujuan anda di bumi.

•	 Berdoa untuk ramai pekerja domestik yang menerima layanan yang tidak 
adil (pasport dirampas, gaji ditahan, komunikasi tidak diizinkan dengan 
keluarga mereka, kekejaman, kekerasan, tidak ada hari cuti diberikan, dll.) 
daripada majikan mereka, agar Tuhan memberikan keadilan kepada mereka 
dan agar majikan mereka akan menghargai sumbangan mereka.

•	 Berdoa untuk suku Tring di Sarawak agar mereka menemui Tuhan melalui 
mimpi dan penglihatan, dan supaya hidup mereka tidak akan sama lagi 
dengan pertemuan dengan Tuhan.

Tabut itu dibina pada zaman Musa dan 
merupakan fokus sejarah hadirat Tuhan 
dengan umat-Nya. Dengan tabut di tempatnya 
di Bait Suci, kemuliaan Tuhan kelihatan 
memenuhinya. Salomo menceritakan kepada 
orang ramai bagaimana dia menyelesaikan 
pembinaan Bait Suci yang Tuhan katakan 
kepada Daud bahawa anaknya iaitu Salomo 
akan membinanya.

Doa penyembahan Salomo menegaskan siapa 
itu Tuhan, dan dia mendasari permintaannya 
pada dasar yang dibuat dan prinsip-prinsip 
yang ditetapkan dalam hukum tertulis. Dia 
mengakhiri doanya dengan memberkati umat 
Israel, dan panggilan untuk berkomitmen. 
Salomo menasihati mereka, “dan hendaklah 
kamu berpaut kepada TUHAN, Allah kita, 
dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup 
menurut segala ketetapan-Nya dan dengan 
tetap mengikuti segala perintah-Nya seperti 
pada hari ini. ” (1 Raja-raja 8:61).

Isnin, 13 Sep 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

         2 Tawarikh 7-16

Hari

Tuhan memberitahu raja muda ini bahawa 
doanya telah didengar (2 Tawarikh 7: 11-
22). Tuhan telah menahbiskan Bait Suci oleh 
hadirat-Nya, dan Salomo dinasihati untuk 
berjalan di hadapan-Nya dengan tulus hati 
dan benar (9:4). Tuhan juga memperingatkan 
kita hari ini.

Berdiam di hadirat Tuhan bererti penyerahan 
total kepada-Nya dan mengembangkan 
karakter kita untuk menghasilkan buah 
Roh Kudus untuk orang yang mencapai 
tujuan Tuhan. Apakah misi saya di bumi? 
Salomo memanggil umatnya untuk membuat 
komitmen penuh dan menjalani gaya hidup 
sesuai dengan ajaran Tuhan. Dr John Mulinde 
menyimpulkan tujuan Tuhan dan berkata, 
"Ini ialah tujuan Sang Pencipta menciptakan 
saya, jalan yang terungkap untuk memenuhi 
tujuan itu dari awal hidup saya sampai akhir, 
bahkan sampai keabadian.”
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39 Titik Buta

(2 Tawarikh 17: 1-19)

Doa Hari Ini:

•	 Ambil 10 minit untuk berdiam di hadapan Tuhan. Izinkan fikiran  anda 
fokus untuk menikmati hadirat-Nya. Sekiranya boleh, mainkan muzik lagu 
penyembahan dengan lembut. Tuliskan di buku catatan peribadi anda apa 
saja yang dibawa oleh Roh Kudus ke dalam fikiran anda. Carilah titik buta 
dan bersyukur kepada Tuhan kerana telah mengungkapkannya kepada anda.

•	 Berdoa agar Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) akan hasilkan 
rancangan yang konkrit untuk membantu mengatasi bencana banjir yang 
selalu menimbulkan ancaman kepada kawasan-kawasan yang terjejas 
semasa musim hujan, terutamanya di negeri-negeri Pantai Timur.

•	 Berdoa untuk suku kecil Utik di mana sebahagian besarnya tinggal di Sungai 
Rajom Hulu dan Tatau, Baleh, Sarawak, agar mereka belajar kemahiran 
hidup yang baru untuk mengatasi perubahan persekitaran, dan agar mereka 
dijamah oleh Berita Baik tentang Yesus Kristus.

Yosafat adalah raja kedua Yehuda yang 
baik. Dia berjuang memerangi kemasukan 
penyembahan Baal di Yehuda dan mengutus 
orang Lewi dalam misi bergerak untuk 
menyampaikan Hukum Tuhan kepada 
semua orang. Imannya sendiri bersinar 
ketika Yehuda diserang oleh musuh. Dia 
membangunkan pasukan yang kuat dan 
mengukuhkan banyak kota. Dia juga 
menghidupkan kembali sistem hukum 
atau pengadilan agar sesuai dengan 
yang ditetapkan dalam Hukum Musa 
(Ulangan16:18). Tetapi ada “titik buta” 
dalam dirinya. Dia membuat persekutuan 
dengan Israel, tidak ada yang berhasil. Malah 
dia menikahkan anaknya, Yoram, dengan 
Atalya, salah seorang anak perempuan Ahab, 
yang sama jahatnya dengan ibunya, Izebel (2 
Raja-raja 8: 16-19).

Nilai-nilai teras kita menentukan siapa kita. 

Selasa, 14 Sep 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

          2 Tawarikh 17-26

Hari 

Nilai-nilai ini memberitahu kita mengapa 
kita melakukan apa yang kita lakukan. Nilai-
nilai kita adalah alasan untuk pilihan yang 
kita buat, teman yang kita pilih, gaya hidup 
yang kita amalkan dan harta benda yang kita 
sayang. Raja Yosafat memulai dengan baik 
dengan niat yang jelas, tetapi dia menjadi 
lalai dan mengizinkan “titik buta” terjadi 
ketika dia memerintah kemudian dalam 
hidupnya.

Ada kemungkinan kita jatuh ke dalam “titik 
buta” kehidupan kita jika kita tidak berhati-
hati dan gagal konsisten di mezbah doa 
harian kita. Berdiam adalah selaras dengan 
nilai teras kita. Nilai-nilai inti dari mengasihi 
Tuhan, mengenal Dia, dan mencari keadilan 
dan kebenaran adalah perisai terhadap godaan 
harian kita. Roh Kudus akan mengingatkan 
kita kepada “titik buta” kehidupan yang 
tercantum dalam 1 Yohanes 2:16.
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40 Bersendirian pada Saat Krisis

(2 Tawarikh 32: 1-19, rujukan 2 Raja-raja 19: 1-19)

Doa Hari Ini

•	 Ambil 10 minit untuk berdiam di hadapan Tuhan. Matikan semua suara 
daripada berita, nubuat, tanda dan keajaiban, dan rakan-rakan. Suara Tuhan 
lemah lembut. Diamlah dan akui siapa Dia. Jangan terburu-buru. Cuma 
ucapkan terima kasih dan tanyakan perubahan kecil apakah yang perlu anda 
lakukan?

•	 Berdoa agar program yang dilaksanakan oleh TalentCorp di bawah Jabatan 
Perdana Menteri (contohnya Program Kepulangan Pakar (Returning Expert 
Program, REP), Bakat Global Malaysia (The Malaysia Global Talent, 
MGT) dan Senarai Pekerjaan Kritikal (Critical Occupation List, COL), dll.) 
akan mewakili kekurangan yang ada dalam industri utama dan membantu 
memacu strategi kemahiran negara kita.

•	 Berdoa untuk suku Semelai (penduduk asal) di mana kampung-kampung 
mereka berada di sepanjang kawasan tanah lembap di sekitar Tasik Bera, 
Pahang, agar usaha mereka dalam mengembangkan ekopelancongan berjaya 
dan membantu mewujudkan lebih banyak pekerjaan dan perniagaan bagi 
mereka.

Raja Hizkia dipuji sebagai orang yang 
“benar di mata Tuhan” (2 Taw 29: 1-12). 
Pada tahun keempat pemerintahannya, 
Sanherib dari Asyur menyerbu Israel dan 
kemudian mereka ditawan dan dibawa 
ke pembuangan. Sanherib mengancam 
Yerusalem sehingga Hizkia harus membayar 
wang tebusan kepada orang Asyur daripada 
perbendaharaan bait suci. Ejekan terus 
meningkat, dan Hizkia digoncangkan. 
Dia meletakkan surat-surat itu di hadapan 
Tuhan di bait suci dan meminta Dia untuk 
campur tangan  bagi kemuliaan-Nya. Yesaya 
membawa firman Tuhan kepada Hizkia, 
mengatakan kepadanya bahawa Tuhan telah 
mendengar doanya, dan bahawa Yehuda akan 
selamat, dan tidak ada satu anak panah pun 
yang akan dilepaskan ke arah Yerusalem (2 
Taw. 32: 20-23). Jadi 185,000 orang tentera 
Asyur mati! Sanherib kembali ke Niniwe di 
mana dia dibunuh oleh dua anaknya.

Rabu, 15 Sep 2021
Bacaan Alkitab Hari Ini: 

          2 Tawarikh 27-36

Hari

Berdiam dalam Roh Kudus adalah sikap 
untuk menghadap Tuhan dalam kerendahan 
hati dan putus asa agar Tuhan campur tangan 
ketika menghadapi krisis. Oleh kerana Raja 
Hizkia dan nabi Yesaya berdoa dan berseru 
kepada syurga (2 Tawarikh 32:20), Tuhan 
campur tangan, dan orang Asyur dibunuh 
oleh para malaikat dan Sanherib terbunuh!

Komen luar biasa Dr John Mulinde mengenai 
tujuan korporat Tuhan menegaskan, “Ketika 
ada gerakan Tuhan ke atas tanah, ada gerakan 
balas di negeri itu oleh kerajaan kegelapan. 
jika anda tetap berada di jalur, Tuhan akan 
memberitahu anda bahawa anda tidak dapat 
membuat sendiri dan menghasilkan sendiri. 
Ketika orang-orang Kristian ini, sedang 
berbincang untuk mengumpulkan sumber, 
Tuhan mulai melepaskan Roh Kudus dalam 
gelombang, baik di dunia “tidak beradab” 
dan di dunia barat. “
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