
2 1 - H A R I  D O A  &  P U A S A



MINGGU 2

06 . 04 . 2019

12 . 04 . 2019



KEBAIKAN ITU MEMBUTUHKAN WAKTU

Dengan sirene meraung-raung di atas kepala, Anda 

mencapai rumah sakit setelah apa yang tampak seperti 

selamanya. Sekelompok profesional medis siap untuk berlari 

dalam perlombaan untuk menyelamatkan nyawa ayahmu. 

Mereka meyakinkan Anda bahwa mereka akan melakukan 

segalanya dengan kekuatan mereka - apa pun yang 

diperlukan - untuk kebaikan ayah Anda (dan Anda dan 

seluruh keluarga Anda).

  

Kemudian mereka meminta Anda untuk menunggu. 

Mengapa? Karena semua kebaikan yang akan mereka 

lakukan membutuhkan waktu.

Tuhan itu baik. Firman-Nya baik, dan Kehendak-Nya baik. 

Semua hal yang Dia kerjakan bersama dalam hidup kita 

adalah untuk kebaikan. Tapi kebaikan selalu membutuhkan 

waktu. Bukan karena Tuhan dibatasi oleh waktu, tetapi 

karena kita.

 

Lihatlah kehidupan setiap pria dan wanita Allah di dalam 

Alkitab dan pekerjaan baik Allah di dalam dan melalui 

kehidupan mereka. Pikirkan tentang Abraham, Yusuf, dan 

Daniel. Satu hal yang mereka miliki bersama adalah bahwa 

terobosan dan janji mereka membutuhkan waktu. Jadi mari 

kita belajar untuk menunggu kebaikan Tuhan, ya?

HARI KE 0806 APRIL 2019, SABTU
DR VINOD LAXMIKANTH RATAPAN 3: 25-26

APAKAH ANDA PERCAYA BAHWA TUHAN ITU BAIK,
ATAU APAKAH ANDA HANYA TIDAK SABAR UNTUK

MELIHAT KEBAIKAN-NYA DALAM HIDUP ANDA?



ACTS BOTSWANA:

MEMPERKUAT TIM INTI

AGAR DAPAT MEMIMPIN

GEREJA, MENJANGKAU

JIWA-JIWA BARU

DAN BERAKAR

POKOK DOA

06 APRIL 2019, SABTU HARI KE 08



Saat tahun ajaran baru dimulai, selalu lucu melihat orang tua 

keluar dari jalan mereka untuk memastikan anak-anak 

mereka beradaptasi dengan baik di sekolah. Kami melihat 

orang tua bersembunyi di sekitar pintu, atau mengintip dari 

jendela mencoba untuk melihat anak-anak mereka. Kita 

mungkin tertawa hari ini, tetapi sebagian besar dari kita dapat 

mengingat betapa nyaman dan percaya dirinya membiarkan 

kita melihat orang tua kita bertindak dengan cara yang sama.

Kebaikan Tuhan serupa. Dalam Keluaran 13, Dia memastikan 

bahwa orang Israel dipimpin dan dilindungi. Siang dan malam 

Dia menuntun mereka dengan tiang awan dan api. Mazmur 

23: 6 juga mengatakan bahwa kebaikan dan kemurahanNya 

mengikuti kita. Kata ‘follow’ dalam bahasa Ibrani adalah 

radaph, yang berarti  ‘untuk mengejar atau memburu’. Kebaikan 

Tuhan mengejar kita tanpa henti sampai kita di temukan!

 

Kebaikan Tuhan selalu dekat, terus maju atau mengikuti di 

belakang kita. Kita mungkin tidak selalu melihat Dia di sana 

(seperti orang tua yang tersembunyi), tetapi merasa terhibur 

bahwa Dia ada di dekat kita, mengawasi semua 

anak-anak-Nya.

TUHAN DI BELAKANGMU

MAZMUR 23: 6
HARI KE 0907 APRIL 2019, MINGGU

JONATHAN RAJ

APAKAH KITA KEHILANGAN PANDANGAN AKAN
PERLINDUNGAN ALLAH BAGI KITA? COBALAH UNTUK
MENGINGAT MASA-MASA DIMANA DIA TIDAK PERNAH

MENINGGALKAN KITA SELAMA MASA SULIT KITA.



ACTS MELBOURNE:

MEMPERKUAT

PARA PEMIMPIN

UNTUK MENJANGKAU

JIWA-JIWA BARU

HARI KE 0907 APRIL 2019, MINGGU

POKOK DOA



Dalam kisah penguasa muda yang kaya, Yesus 

menyampaikan seperti apa masa depan itu bagi pria itu, yang 

mencari nasihat baik dari seorang guru yang baik. Tetapi 

Yesus menjelaskan bahwa tanpa Tuhan, tidak ada yang baik; 

dan dengan Tuhan, semua hal baik.

 

Beberapa dari kita mungkin telah mengikuti aturan sepanjang 

hidup kita, menaati 'tidak boleh'. Namun, Yesus 

menantangnya sama seperti Dia menantang kita untuk "Pergi 

dan jual ..., berikan ..., datang, dan ikuti Aku."

Yesus dapat memberi tahu pria itu bahwa ia adalah orang 

yang tersesat. Sebaliknya, Dia menatapnya dan 

mencintainya. Itu adalah prinsip yang bisa kita semua ikuti. 

Orang mungkin tidak baik sekarang, tetapi ada masa depan 

yang baik yang bisa mereka lalui.

 

Kita dapat membaca dalam ayat 22 bahwa lelaki itu pergi 

dengan berkecil hati. Tapi kami tidak tahu kesimpulan dari 

ceritanya. Apakah dia akan menjual harta miliknya untuk 

mengikuti Yesus? Yang kita tahu adalah bahwa hati yang 

hancur dapat menjadi hati yang memungkinkan Allah untuk 

masuk, menandakan awal dari masa depan yang baik.

MASA DEPAN YANG BAIK

MARKUS 10: 17-22JACK LING
HARI KE 1008 APRIL 2019, SENIN

PIKIRKAN SESEORANG YANG MEMBUAT ANDA HAMPIR
MENYERAH MENGHADAPINYA. MOHONLAH SUPAYA TUHAN

MELIHAT MASA DEPAN YANG BAIK YANG TELAH IA
RENCANAKAN UNTUK TEMAN ATAU ANGGOTA KELUARGA INI.



HARI KE 1008 APRIL 2019, SENIN

POKOK DOA

PERTUMBUHAN PEMIMPIN

BARU; HUBUNGAN

PEMURIDAN YANG KUAT

DAN MENJANGKAU

KOMUNITAS MEREKA

DENGAN KASIH TUHAN

ACTS JAKARTA
(BEKASI & KARAWACI):



Angkat tangan jika Anda pernah terluka, kurang dihargai atau 

disalahpahami oleh orang lain. Bagaimana jika Anda tergoda 

untuk membalas  atau menyerah begitu saja pada mereka? 

Pikirkan juga tentang saat Anda menyakiti dan mengecewakan 

orang lain.

 

Yesus memperingatkan kita agar tidak berfokus pada bintik di 

mata orang lain ketika kita memiliki papan di kita sendiri. Bintik 

adalah bintik kecil debu, sedangkan papan adalah sepotong 

kayu yang kokoh! Dalam gaya-Nya yang biasa, Yesus juga 

mengungkapkan formula tentang bagaimana melihat yang baik 

pada orang-orang "jahat".

 

Bagaimana kita mencintai orang-orang yang mengerikan bagi 

kita? Dengan mengingat bahwa kita sendiri jauh dari baik. 

Faktanya, kita sangat jahat sehingga Tuhan harus campur 

tangan dengan mengirim Yesus ke Kayu Salib.

 

Bersabarlah dengan yang tidak tahu apa-apa, karena kami dulu 

tidak tahu apa-apa. Ampuni orang lain karena kita perlu 

memaafkan diri kita sendiri. Lihatlah yang baik dalam diri orang 

lain karena Allah melihatnya dalam diri kita, bahkan ketika kita 

tidak cukup baik untuk Dia. Serahkan rasa sakit Anda kepada 

Tuhan dan gunakan keselamatan Anda sebagai cermin untuk 

terus melihat yang baik pada orang lain.

ADA SESUATU DI MATA SAYA

MATIUS 7: 1-5DAVID YEOW
HARI KE 1109 APRIL 2019, SELASA

APAKAH ADA SESEORANG YANG PERLU ANDA MAAFKAN?
MUNGKIN TEROBOSAN ANDA MENUNGGU JIKA ANDA MEMINTA
MAAF, BUKAN BERDASARKAN SIAPA YANG BENAR ATAU SALAH,

TETAPI KARENA YESUS BERKATA BEGITU.



HARI KE 1109 APRIL 2019, SELASA

POKOK DOA

PERTUMBUHAN

SUPERNATURAL

DAN PERUBAHAN

DALAM KEHIDUPAN

ACTS CHIANG MAI
& ACTS MYANMAR:



Saya ingin mengganti nama perikop Perumpamaan tentang 
Anak yang Hilang menjadi Perumpamaan tentang Ayah yang 
Hilang. Mengapa? Karena kata 'hilang' dapat diterapkan 
untuk keduanya. Di satu sisi itu berarti menghabiskan uang 
dengan sia-sia dan sembrono, tetapi di sisi lain itu berarti 
memberikan sesuatu dalam skala besar - dengan murah hati 
dan tanpa henti.
 
Dalam cerita ini, sang ayah tidak memperhitungkan jubah, 
cincin, atau sandal terbaik untuk anak bungsunya. Dia 
bahkan membunuh anak sapi berlemak untuk anak ini yang 
kebanyakan orang akan kutuk atau hapus. Tapi tidak dengan 
ayahnya.

Ketika putranya masih jauh, sang ayah melihatnya dan 
berbelas kasihan padanya. Dia tidak tahu apakah pemuda ini 
bertobat atau apakah dia sadar. Yang dia lihat hanyalah putra 
kesayangannya, yang dibuat menurut gambarnya, kembali ke 
rumah!

Sang ayah memilih untuk melihat yang baik pada anaknya 
dengan menyatakan harapan, kegembiraan, dan kehidupan. 
Dia memilih untuk melihat yang baik dalam situasi itu, dan dia 
memilih untuk melihat yang baik pada putranya.

HATI BAPA

LUKAS 15: 20-24
HARI KE 12

ROSALIND ANG
10 APRIL 2019, RABU

BAGAIMANA KITA MELIHAT ORANG LAIN? BISAKAH KITA
MEMINTA TUHAN UNTUK MEMBERI KITA HATI BAPA UNTUK

MELIHAT ORANG LAIN SEPERTI DIA MELIHAT MEREKA?



ACTS SINGAPORE:

JEMAAT UNTUK

MENJADI SAKSI

DALAM LINGKUNGAN

MEREKA DAN UNTUK

MEMBERIKAN DAMPAK

DI KOMUNITAS MEREKA

HARI KE 1210 APRIL 2019, RABU

POKOK DOA



Di salah satu acara Remaja kami, saya ingat seorang anak 
muda Hindu mengangkat tangannya untuk menerima Kristus. 
Setelah acara itu, kami menindaklanjuti dan dia memberi tahu 
kami bahwa ia tidak bisa lagi datang ke gereja. Alasannya 
adalah orang tuanya mengatakan kepadanya bahwa gereja 
dan pendeta hanya menginginkan uangnya.
 
Beberapa bulan kemudian, saya bertemu dengannya di 
sebuah restoran nasi daun pisang. Dia memperkenalkan saya 
kepada keluarganya dan memberi tahu mereka bahwa saya 
adalah seorang pendeta (teguk!). Di sana dan kemudian, 
Tuhan menjamah hati saya untuk membayar makanan 
mereka. Saya berjuang sedikit karena mereka adalah 
kelompok besar, tetapi akhirnya saya mengatakan ya kepada 
Tuhan.
 
Ketika mereka pergi, kasir memberi tahu mereka bahwa 
tagihan telah dibayar oleh saya (pendeta). Mereka 
benar-benar terkaget dan terkejut. Saya belum melihat 
mereka sejak itu, tetapi Roh Kudus berkata, "Meskipun 
mungkin tidak ada pertobatan, ada perubahan dalam 
persepsi. Mungkin sekarang mereka tidak akan melihat 
gereja dan pendeta sebagai orang yang haus akan uang! "
 
Mengkhotbahkan Kabar Baik tidak selalu tentang 
“Menyampaikan” “Berita” tetapi hanya melakukan apa yang 
“Baik.” Mari kita gunakan pekerjaan baik untuk menanam 
benih dan mengubah pikiran dan hati sebagai gantinya.

KEBAIKAN DALAM KABAR BAIK

MATIUS 5:16
HARI KE 13

ANDY YEOH
11 APRIL 2019, KAMIS

PIKIRKAN TIGA ORANG DALAM HIDUP ANDA YANG
MEMBUTUHKAN KABAR BAIK. SEKARANG PIKIRKAN TENTANG

"KEBAIKAN" YANG DAPAT ANDA LAKUKAN DALAM HIDUP
MEREKA UNTUK MENUNJUKKAN KASIH ALLAH.



ANAK-ANAK DAN REMAJA:

MENGIKUTI KRISTUS

DENGAN SEPENUH HATI

DAN MENJADI SAKSI

YANG KUAT BAGI-NYA

HARI KE 1311 APRIL 2019, KAMIS

POKOK DOA



SAYA TERPAKSA

Saya ingin memberi tahu Anda mengapa saya terpaksa 

memberitakan Kabar Baik atau berdoa untuk seseorang. 

Beberapa tahun yang lalu, saya kehilangan seorang teman 

dalam kecelakaan mobil. Dia terbakar tak bisa dikenali dalam 

kecelakaan tragis itu. Di universitas, dia dikelilingi oleh 

teman-teman dari Christian Fellowship, namun pada akhir 

gelar kami, dia belum percaya.

 

Di pemakaman saya menangis - bukan karena saya akan 

merindukanya atau karena kami jarang bertemu - tetapi 

karena kesedihan yang mendalam tidak tahu di mana dia 

berada. Kemungkinan bahwa keabadian tanpa Kristus 

membuat saya sedih. Hari itu mengubah hidup saya 

selamanya. Setiap kali saya bersama seseorang yang tidak 

mengenal Tuhan, saya memikirkan apakah ini akan menjadi 

yang terakhir kalinya saya melihat mereka.

 

Paulus berkata bahwa dia terpaksa memberitakan Kabar Baik 

karena dia tidak punya pilihan. Dia menjadi segalanya bagi 

semua orang dan melakukan segala yang dia bisa untuk 

menyelamatkan sebagian. Saya berharap kita akan 

melakukan hal yang sama, karena saya percaya Tuhan telah 

memberi kita kepercayaan kudus ini untuk melakukannya. 

Saya berdoa agar saat membaca ini, tidak ada orang yang 

harus kehilangan seseorang sebelum menyadari betapa 

pentingnya membagikan Kabar Baik.

1 KORINTUS 9: 16-23RACHEL ANN THONG
HARI KE 1412 APRIL 2019, JUMAT

APA YANG DAPAT ANDA LAKUKAN HARI INI UNTUK
MENJADI SESUATU BAGI SESEORANG, SEHINGGA ORANG
INI SELANGKAH LEBIH DEKAT DENGAN KESELAMATAN?



HARI KE 1412 APRIL 2019, JUMAT

POKOK DOA

PERWAKILAN ACTS
INTERNASIONAL DI

HAMBURG & HONG KONG:

MEMBANGUN KONEKSI

DAN PERTEMANAN

YANG MENGHASILKAN

PERTUMBUHAN DI KOMUNITAS



AYO LANJUT KE MINGGU KETIGA!

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

https://www.actschurch.org/uturn
https://testimony.actschurch.org/

