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"Nasi, ikan, bayam, anggur, roti, selai kacang, es krim 

cokelat-mint..." Ini adalah barang-barang di daftar belanjaan 

saya baru-baru ini. Setelah mengambilnya dari rak-rak di 

supermarket, masuk ke troli, melewati konter check-out dan 

masuk ke mobil saya, barang-barang masuk ke pantry di 

rumah saya. Mereka duduk dengan nyaman di lemari sampai 

mereka “dipanggil”.

Tidak terlalu lama setelah putra sulung saya bertanya, 

"Mama, apa makanan untuk makan malam?". Saya 

menjawab, "Ini ikan goreng dan sup bayam dengan nasi". 

Putra bungsu saya kemudian bertanya, "Mama, bisakah saya 

makan es krim cokelat-mint?" "Tentu, tetapi hanya setelah 

kamu makan malam," jawab saya. Saya senang bahwa saya 

memiliki semua barang siap di tangan.

Membaca Matius 7:9-11 mengingatkan saya bahwa sebagai 

orang tua, kita akan memberikan hadiah yang baik kepada 

anak-anak kita. Dengan cara yang sama, Bapa kita di Surga 

ingin memberi kita hadiah yang baik - dan bahkan lebih baik! 

Kebaikan-Nya siap disimpan dalam “dapur rohani”-Nya, 

menunggu untuk dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Yang 

perlu kita lakukan hanyalah mencari dan bertanya 

kepada-Nya.

TANYAKAN SAJA

30 MARET 2019, SABTU HARI KE 01
MATIUS 7:7-11DR JILL HO

TEROBOSAN ATAU HAL BAIK APA YANG
ANDA INGINKAN DARI TUHAN DI TAHUN INI?



KEINGINAN YANG

LEBIH DALAM UNTUK

BERDOA DAN MEMBACA

FIRMAN TUHAN

POKOK DOA

30 MARET 2019, SABTU HARI KE 01



Awalnya ini mungkin adalah ide yang bagus. Tetapi dalam 

upaya Anda untuk berhasil, kecemasan muncul dan hal-hal di 

luar kendali. Tak lama kemudian, rencana "sempurna" hancur 

dan seperti kue keju setengah matang, semua itu berubah 

menjadi berantakan.

Pernah membuat salah satu kesalahan konyol itu? Sebagian 

besar dari kita pernah. Namun, dalam semua kekurangan 

kita, Tuhan tidak jauh. Dia adalah Bapa Surgawi kita yang 

setia, dan lengan-Nya tidak pernah terlalu pendek untuk 

merangkul dan menyelamatkan kita. Tuhan lebih dari mampu 

mengubah kesalahan konyol kita menjadi tonggak penting, 

karena Dia melihat kita bukan sebagai pelayan yang disewa 

tetapi sebagai ahli waris (Roma 8:17).

Saya ingat percakapan saya dengan seorang rekan gereja 

yang mendapat pekerjaan setelah berbulan-bulan berdoa. 

Saya berkata kepadanya, “Selamat mendapatkan pekerjaan! 

Bagaimana minggu pertama? "Jawabannya kepada saya 

adalah," Ini pekerjaan impian saya. Tuhan mendatangkannya 

untuk saya ... Dia sungguh baik! "

Tuhan memang sungguh baik, jadi yakinlah bahwa Ia memiliki 

yang terbaik untuk Anda. Mendekatlah kepada-Nya dan 

hidup dengan kemenangan sebagai anak-Nya hari ini.

SUNGGUH BAIK

LUKAS 15:11-24
HARI KE 0231 MARET 2019, MINGGU

JOEL VIJAY

SEBAGAI ANAK ALLAH, BAGAIMANA KEPUTUSAN DAN
TINDAKAN SAYA DAPAT MENYENANGKAN DIA HARI INI?



MEMBERKATI DAN

MENYAMPAIKAN

KABAR DAMAI

SEJAHTERA UNTUK

MALAYSIA

HARI KE 0231 MARET 2019, MINGGU

POKOK DOA



SIFAT SEJATI TUHAN

Berkali-kali di masa lalu ketika saya menghadapi situasi 

buntu di tempat kerja, Roh Kudus mendorong saya untuk 

bernyanyi tentang kebaikan Allah daripada mengeluh tentang 

masalah. Selama bertahun-tahun saya telah belajar untuk 

terus memusatkan perhatian pada Tuhan, dan sengaja 

memilih untuk memuji dan berterima kasih kepada-Nya 

terlepas dari apa yang saya rasakan.

Terkadang, hidup menempatkan kita dalam situasi di mana 

kita merasa sulit untuk percaya bahwa Tuhan dapat menjadi 

baik setiap saat. Tetapi kenyataannya adalah, Bapa Surgawi 

kita selalu baik. Itu adalah sifat sejati-Nya dan karakter yang 

tidak dapat berubah. Tuhan itu baik di masa lalu, sekarang, 

dan juga masa depan. Sejak awal penciptaan, "Maka Allah 

melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik." 

(Kejadian 1:31).

Dalam Yesaya 55: 8-9, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita 

tidak dapat menilai kebaikan-Nya berdasarkan pemahaman 

kita sendiri karena “Jalan-Nya bukanlah jalan kita.” 

Sebaliknya, kita harus percaya kepada-Nya dengan sepenuh 

hati. Hanya Roh Kudus yang bisa mengungkapkan kepada 

kita takaran dari kebaikan-Nya, dan kita hanya bisa 

memahami kebaikan ini ketika kita mengalaminya sendiri.

MAZMUR 34:8-10
HARI KE 03

SAMUEL KONG
01 APRIL 2019, SENIN

JIKA ANDA MENGHADAPI SITUASI YANG SULIT,
MENGAPA TIDAK BERFOKUS PADA KEBAIKAN TUHAN SAJA?



UNTUK MELIHAT

KEBANGKITAN

DALAM SEMANGAT

BAGI PRIBADI DAN

KELOMPOK DI ACTS

UNTUK BERDOA

HARI KE 0301 APRIL 2019, SENIN

POKOK DOA



Pernahkah Anda terjebak dalam musim yang penuh 
tantangan yang rasanya seperti tidak pernah berakhir? 
Mungkin Anda sudah berusaha keras untuk menjadi kuat, 
namun semakin sulit seiring berjalannya waktu.
 
Baiklah, izinkan saya memberi tahu Anda kabar baik. 
Meskipun masa sulit, kita memiliki batu yang kokoh untuk 
dipercaya dan dipegang teguh. Dia adalah Tuhan – gunung 
batu, benteng, dan pembebas kita (Mazmur 18: 2). Percaya 
pada kebaikan Tuhan akan membuat Anda menyerahkan 
segalanya kepada-Nya. Sebagai gantinya, kita akan 
mengalami kedamaian-Nya yang melampaui semua 
pengertian.

Seperti yang kita baca dalam Habakuk 3:17, meskipun 
semuanya tampak berantakan, kita masih memilih untuk 
bersukacita dalam Tuhan, karena sukacita-Nya adalah 
kekuatan yang akan membawa kita melaluinya. Betapa 
meyakinkan! Fakta bahwa kita selalu dapat percaya pada 
kebaikan-Nya dalam setiap keadaan adalah semua yang kita 
butuhkan untuk membuat kita terus maju dan menjalani hidup 
dengan penuh kemenangan.
 
Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dia melihat semua hal di 
masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bahkan, Dia melihat 
hal-hal yang mungkin tidak kita lihat, dan mengetahui hal-hal 
yang tidak kita ketahui. Karena itu, mari kita belajar 
memandang kehidupan bukan melalui lensa kekecewaan, 
tetapi lensa kebaikan Tuhan.

MELIHAT MELALUI LENSANYA TUHAN

HABAKKUK 3:17-19
HARI KE 04

GLORIA PAUL
02 APRIL 2019, SELASA

BAGAIMANA ANDA BISA MEMBIARKAN
KEBENARAN DARI KEBAIKAN TUHAN MENGUBAH

PANDANGAN ANDA MINGGU INI?



AGAR JEMAAT

MEMILIKI KEINGINAN

UNTUK MENJADI

MURID DAN

MENGAJAR SESAMA

HARI KE 0402 APRIL 2019, SELASA

POKOK DOA



Apakah Anda sedang melalui situasi yang sangat sulit saat 
ini? Apakah sepertinya ada terlalu banyak faktor yang terlibat 
dan Anda tidak tahu keputusan yang tepat untuk dibuat?
 
Banyak masalah kehidupan di luar kendali kita, seperti 
penyakit, keuangan, hubungan keluarga, dan masa depan. 
Orang yang tidak memiliki saluran ekspresi akan meledak 
secara internal, yang mengarah ke depresi atau keputusan 
tergesa-gesa yang akan menyebabkan lebih banyak masalah. 
Karena mereka tidak memiliki orang yang dapat diandalkan, 
atau memilih untuk tidak membicarakannya, mereka dipenuhi 
dengan ketakutan, kegelisahan, dan ketidakpastian.

Alkitab mengingatkan kita bahwa kita dapat berharap pada 
Allah. Tuhan tidak hanya hadir, tetapi Dia juga baik. Alkitab 
bahkan menyebutkan bahwa Ia adalah pemberi upah yang 
baik dan pemberi karunia yang baik (Matius 7:11). Dia akan 
membimbing mereka yang percaya kepada-Nya.
 
Jika Anda masih mencoba mengendalikan situasi Anda 
dengan kemampuan dan pemahaman Anda sendiri, inilah 
saatnya untuk menyerahkan keadaan Anda kepada-Nya. 
Milikilah iman, percayalah, dan condongkan hatimu kepada 
Firman-Nya sehingga kamu dapat beristirahat di dalam Dia. 
Segera, Anda akan menemukan bahwa hal-hal di dunia ini 
akan menjadi lebih kecil dan redup ketika Anda fokus pada 
Tuhan dan membiarkan Dia meluruskan jalan Anda.

PERCAYA TUHAN DENGAN SEGENAP HATIMU

AMSAL 3:5
HARI KE 05

MATTHEW CHANG
03 APRIL 2019, RABU

SEBUTKAN SATU HAL YANG DAPAT ANDA UBAH
HARI INI UNTUK MEMBANTU ANDA MEMPERCAYAI

TUHAN DALAM SITUASI ANDA SAAT INI.



AGAR SETIAP

JEMAAT MEMILIKI

KEINGINAN UNTUK

BERUSAHA LEBIH

KERAS UNTUK

MENJADI SAKSI

HARI KE 0503 APRIL 2019, RABU

POKOK DOA



Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu baik? Sangat mudah 
untuk mengatakannya pada saat-saat yang menyenangkan. 
Tapi bagaimana dengan masa-masa sulit?
 
Belum lama ini, saya perhatikan ada sesuatu yang tidak beres 
dengan kesehatan saya. Pikiran negatif mulai memenuhi 
pikiran saya. Berasal dari keluarga dengan riwayat penyakit 
terminal, banyak "bagaimana jika" mulai menghantui saya. 
Saya takut pergi ke dokter karena saya tidak siap untuk 
menerima laporan apa pun yang akan terjadi.

Pada titik terendah saya, Tuhan mengingatkan saya pada 
Mazmur 23: 6 yang mengatakan, "Kebajikan dan kemurahan 
belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan 
diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa."
 
Ayat itu memberi saya kepercayaan diri untuk menghadapi 
apa pun yang ada di depan. Saya menyerahkan segalanya 
kepada Tuhan dan mulai menyatakan kebaikan dan belas 
kasihan-Nya atas hidup saya setiap hari. Akhirnya, saya pergi 
untuk berbagai tes, dan laporan kesehatan itu menunjukan 
bahwa semuanya bersih.
 
Pengalaman itu mengajarkan saya untuk mempercayai Tuhan 
sepenuhnya dan percaya diri bahwa saya akan melihat 
kebaikan-Nya dalam hidup saya - baik itu di saat-saat yang 
baik maupun yang buruk.

PERCAYA DIRI DI DALAM TUHAN

MAZMUR 27: 13
HARI KE 0604 APRIL 2019, KAMIS

CELINA TAN

APAKAH ANDA AKAN MEMILIH UNTUK PERCAYA
PADA TUHAN BAHKAN PADA TITIK TERENDAH

DALAM HIDUP ANDA?



ACTS JEPANG:

AGAR TIM DISANA

MENGETAHUI KEHENDAK

TUHAN UNTUK DAPAT

LAUNCHING ACTS JEPANG

DI SAAT YANG TEPAT

HARI KE 0604 APRIL 2019, KAMIS

POKOK DOA



TERANG DI TEMPAT GELAP

Dalam perikop ini, kita melihat bahwa Paulus dan Silas 
dijebloskan ke penjara karena mengusir setan yang merasuki 
seorang gadis. Terkadang, kita dapat dilemparkan ke dalam 
situasi yang sulit ketika kita mencoba melakukan apa yang 
Tuhan katakan kepada kita. Kami bertanya-tanya mengapa, 
dan bahkan mungkin berkecil hati.

Hal yang baik adalah, Tuhan tahu bahwa kita telah 
menaati-Nya. Dia memperhatikan pelayanan kami, tetapi 
kadang-kadang memutuskan untuk menempatkan kami di 
tempat-tempat dengan kebutuhan besar. Ini adalah tempat di 
mana orang lain ketinggalan, atau sekelompok orang yang 
membutuhkan bantuan tetapi diabaikan.

Ketika Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan lagu-lagu 
pujian kepada Tuhan, para tahanan menerima kebebasan dari 
rantai spiritual yang mengikat mereka. Meskipun gempa bumi 
membuka pintu fisik, mereka tidak lari karena mereka telah 
menerima firman Tuhan melalui Paulus.

Tuhan selalu mengutus kita ke tempat yang paling 
membutuhkan kita. Ketika Paulus mengatakan bahwa "kita 
memiliki pikiran Kristus" dalam 1 Korintus 2:16, ia bermaksud 
mengatakan, "Tuhan, tukar pikiran saya dengan pikiran 
Anda". Paulus dan Silas telah melakukan pekerjaan Tuhan 
bahkan tanpa menyadarinya, hanya dengan tersedia bahkan 
di tempat-tempat paling gelap dan sepi.

KISAH PARA RASUL 16:16-40
HARI KE 07

TERENCE ATKINSON
05 APRIL 2019, JUMAT

PIKIRKAN CONTOH DARI HIDUP ANDA KETIKA
KEBAIKAN MUNCUL DARI SESUATU YANG BURUK.



ACTS EUROPE:

TIM LONDON, BRISTOL

DAN EDINBURGH

DIPERKUAT UNTUK

MENJANGKAU LEBIH

BANYAK JIWA

HARI KE 0705 APRIL 2019, JUMAT

POKOK DOA



AYO LANJUT KE MINGGU KEDUA!

TEKAN DISINI

CERITAKAN
KESAKSIAN

ANDA

B E LU M  T E R L A M B AT  U N T U K  B AG I KA N
K E PA DA  T E M A N  DA N  K E LU R G A ,

L A KU KA N  B E R S A M A
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