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SETIAP PELUANG PENTING

Saya bepergian dengan mobil bersama seorang kolega ketika 
kami melewati sebuah bangunan dengan salib. Dia bertanya 
kepada saya apakah itu sebuah gereja, dan percakapan kami 
menuntun saya bertanya kepadanya apakah dia tahu apa arti 
salib itu. Dia tidak melakukannya, jadi saya membagikan 
Kabar Baik dengannya malam itu.
 
Meskipun bahasa Kanton saya terbatas, saya tetap 
melakukannya karena saya tidak bisa membiarkan pintu 
terbuka melewati saya. Bahkan rasul Paulus mengajar gereja 
untuk berdoa agar pintu terbuka untuk memberitakan Injil, 
memanfaatkan sebaik-baiknya setiap kesempatan.
 
Membagikan Kabar Baik mungkin tampak sulit pada awalnya, 
karena kita sering memikirkan hasilnya. Kami khawatir jika 
orang itu tidak tertarik atau tidak pernah menerima Yesus 
pada akhirnya. Tapi mari kita berpikir positif - bagaimana jika 
dia melakukannya? Tuhan akan mendapatkan semua 
kemuliaan! Jika dia tidak melakukannya, mengapa kita harus 
disalahkan?
 
Hanya Tuhan yang bisa membawa keselamatan dan pada 
akhirnya Roh Kudus yang memulihkan hati. Kami hanyalah 
pembawa Kabar Baik, jadi marilah kita mengambil setiap 
kesempatan untuk membagikan Injil dengan seseorang yang 
kita sayangi hari ini.

KOLOSE 4: 2-6
HARI KE 1513 APRIL 2019, SABTU

STEPHEN KONG

BAGAIMANA KITA BISA LEBIH DISENGAJA DALAM
PERCAKAPAN KITA SEHINGGA KITA DAPAT MEMBAGIKAN

KABAR BAIK KEPADA SESEORANG HARI INI?



KAMPUS:

UNTUK HIDUP SECARA

RADIKAL DAN BERANI

DALAM IMAN MEREKA

TERHADAP KRISTUS

POKOK DOA

13 APRIL 2019, SABTU HARI KE 15



“Bagaimana manusia benar di hadapan Allah?” (Ayub 25: 4a). 
Setiap kali saya membaca ayat ini, saya selalu memikirkan 
perbuatan baik yang telah saya lakukan, dan bagaimana saya 
secara religius mematuhi hukum dan kode perilaku Allah yang 
telah Dia tetapkan bagi kita orang Kristen.
 
Tetapi apakah saya sudah cukup baik atau religius untuk 
berada di posisi yang benar dengan Tuhan sepanjang waktu? 
Keraguan dan kurangnya kepastian ini menegaskan 
keyakinan saya bahwa bukan perilaku baik saya yang 
membuat saya dibenarkan oleh Tuhan. Sebaliknya, yang saya 
butuhkan hanyalah memiliki iman kepada-Nya sebagaimana 
ditentukan dalam Roma 3: 27-28.
 
Jika kita memiliki iman, fokus kita adalah pada perbuatan 
baik Allah di kayu Salib. Kita tidak pernah bisa melakukan 
sesuatu sendiri untuk menjadi orang benar di hadapan-Nya. 
Kristus mati dan membayar hukuman, oleh karena itu kita 
yang menaruh iman kita kepada Kristus dibawa ke dalam 
hidup yang berhubungan dengan-Nya. Kemudian Tuhan 
mengisi hati kita dengan kasih yang memaksa kita untuk 
memenuhi hukum.
 
Karena hukum ditegakkan untuk kebaikan, kita yang memiliki 
iman kepada Kristus akan menaati hukum Taurat dengan 
melakukan perbuatan baik.

DIBENARKAN OLEH TUHAN

AYUB 25: 4
HARI KE 1614 APRIL 2019, MINGGU

ANG PENG HOE

APAKAH KITA DISELAMATKAN OLEH PERBUATAN
KITA, ATAU DISELAMATKAN KARENA PERBUATAN

BAIK DI DALAM KRISTUS YESUS?



DEWASA MUDA YANG

SUDAH BEKERJA:

UNTUK MENJADI

PENGARUH POSITIF

DI LINGKUNGANNYA

HARI KE 1614 APRIL 2019, MINGGU

POKOK DOA



Diselamatkan untuk pekerjaan yang baik adalah sesuatu yang 
membuat kami merasa terhormat untuk dilakukan sebagai 
anak-anak Allah ... sampai mulai melelahkan kami, kami 
diterima begitu saja, dan kebutuhan datang tanpa henti. 
Perlahan, kita menemukan diri kita menahan diri. Bahkan 
lampu paling terang pun kehabisan minyak.
 
Namun, Yesus hanya berkata "Bersinar." Dia tidak peduli 
tentang pelestarian diri atau melestarikan sumber daya. 
Tetapi Yesus, tidak bisakah Kamu melihat bahwa saya lelah? 
Ya, Dia tahu tentang sumber rahasia, air mancur tersembunyi 
yang tidak pernah kering untuk orang-orang percaya yang 
hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup (Yohanes 7:38).
 
Cara kerjanya tepatnya mungkin tidak masuk akal, tetapi 
ketika Anda bergantung pada-Nya dan tidak menahan diri, 
Dia akan memberi Anda persediaan sukacita dan energi yang 
tak berkesudahan. Pikirkan tentang janda yang tepung dan 
minyaknya tidak pernah habis (1 Raja-raja 17: 7-16) atau 
anak laki-laki dengan lima roti dan dua ikan yang memberi 
makan lebih dari 5.000 orang lapar (Matius 14: 13-21).
 
Yesus adalah terang dunia dan Bapa dari Cahaya. Ketika kita 
tetap terhubung dengan-Nya, kita terhubung ke sumber 
cahaya itu sendiri. Jadi bersinarlah, dan percayalah bahwa 
Tuhan akan secara supranatural mengisi ulang hidup Anda 
sampai penuh.

JANGAN MENGHINDAR DARI YANG BERSINAR

MATIUS 5: 15-16MICHELLE NG
HARI KE 1715 APRIL 2019, SENIN

AKANKAH ANDA MENCURAHKAN TETES
"BAIK" TERAKHIR DARI HIDUP ANDA?



HARI KE 1715 APRIL 2019, SENIN

POKOK DOA

KELUARGA:

 PERNIKAHAN YANG KUAT

DAN KEUTUHAN DALAM

KELUARGA AGAR DAPAT

MENSEJAHTERAHKAN

LINGKUNGAN MEREKA



Ada dua perangkap umum ketika kita menemukan solusi untuk 
tantangan yang dihadapi oleh komunitas yang ingin kita jangkau 
dan berkati. Terlepas dari niat baik kita, kita dapat membuat 
kesalahan sebagai berikut:

Pertama, kita sering mengukur hasil dan mengurangi solusi 
untuk angka. “Kami memberi makan 30 orang, memimpin 10 
orang kepada Tuhan dan membangun dua rumah baru.” Namun 
seringkali, angka-angka tidak selalu mencerminkan apakah hati 
orang telah berubah atau jika masyarakat telah berubah.

Kedua, kami sering memberikan solusi 'jelas' tanpa memahami 
situasi sepenuhnya. "Oh, mereka tidak bisa berbahasa Inggris? 
Mari kita jalankan program bahasa Inggris! "Mungkin diskusi 
dengan tim lapangan akan mengidentifikasi bahwa itu bukan 
bahasa Inggris yang mereka butuhkan, tetapi cinta untuk belajar.

Orang tidak masalah untuk diperbaiki oleh program. Sebaliknya, 
mengubah hidup adalah proses yang hanya mungkin dilakukan 
dengan Injil. Pertanyaannya seharusnya bukan "Seberapa 
efektifkah kita?", Tetapi "Apakah kita melayani Kristus dengan 
sepenuh hati dan mengasihi orang-orang di sekitar kita seperti 
yang Dia kehendaki?"

Mari kita menghabiskan waktu bertanya kepada Tuhan 
bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi komunitas kita, 
dengan menggunakan kita sebagai kapal untuk memperdalam 
hubungan dan menjadi bukti bahwa Tuhan itu nyata.

ORANG, BUKAN PROGRAM

FILIPI 2: 1-4LAURA YEE
HARI KE 1816 APRIL 2019, SELASA

ORANG-ORANG YANG KITA TEMUI BUKANLAH
MASALAH YANG HARUS DIPECAHKAN, MELAINKAN

MEREKA YANG HARUS DIKETAHUI.



HARI KE 1816 APRIL 2019, SELASA

POKOK DOA

NEGARA:

BERDOA AGAR PERDANA

MENTERI DAN MENTERI

KABINET KITA DIKELILINGI

OLEH PENASIHAT YANG

BIJAKSANA DAN BERIMAN;

PRIA DAN WANITA YANG

BERINTEGRITAS YANG

MENCARI KEBAIKAN

UNTUK BANGSA KITA



Orang bijak pernah berkata bahwa orang akan membaca 
hidup Anda terlebih dahulu sebelum mereka membaca 
Alkitab Anda. Ini dalam konteks menyaksikan dan menginjili 
orang lain, dan saya percaya itu benar.
 
Dalam Yohanes 14:12, Yesus berkata bahwa mereka yang 
percaya kepada-Nya akan melakukan pekerjaan yang lebih 
besar daripada Dia untuk memuliakan Allah, dan bahwa Dia 
akan mengirim Roh Kudus untuk memberdayakan kita untuk 
menjadi saksi yang efektif (Kisah Para Rasul 1: 8). Ketika kita 
memiliki persekutuan dengan Roh Kudus yang hidup di dalam 
kita, ada kekuatan untuk transformasi menjadi lebih baik 
daripada diri kita sebelumnya. Ini juga mengarah pada 
memiliki kemauan yang lebih kuat, dan menjadi murid yang 
lebih baik melalui ketaatan.
 
Dalam Yohanes 8:31, Yesus berkata bahwa kita adalah 
murid-murid-Nya ketika kita menaati firman-Nya. Menjadi 
seorang murid berarti menjadi terang di dunia yang gelap. 
Lampu tidak bisa disembunyikan dan hanya efektif dalam 
kegelapan. Demikian juga, kita orang Kristen tidak dapat 
bersembunyi dari komunitas kita. Tuhan mengharapkan kita 
untuk bersinar melalui perbuatan baik kita sehingga orang 
lain dapat melihat Dia. Ada kekuatan dalam diri Anda untuk 
melakukan pekerjaan baik, dan pekerjaan baik kita harus 
dilihat agar Allah dimuliakan.

CAHAYA DALAM PEKERJAAN BAIK

MATIUS 5: 14-15
HARI KE 19

RONSON NAGARAJAH
17 APRIL 2019, RABU

APA SATU PEKERJAAN BAIK YANG INGIN
ANDA LAKUKAN LEBIH BANYAK DI TAHUN INI?



SEMUA GEREJA

ACTS (LOKAL DAN

INTERNASIONAL):

UNTUK MENGALAMI API

KEBANGKITAN TUHAN

HARI KE 1917 APRIL 2019, RABU

POKOK DOA



Disiplin adalah kunci dalam hal menjadi murid yang baik. 

Bukan berarti kita semua memilikinya sebagai ahli, tetapi kita 

semua bisa mencobanya. Ibrani 12 berbicara tentang disiplin 

Allah ketika Ia memperlakukan kita sebagai putra dan putri-Nya.

 

Disiplin baik untuk kita karena “menghasilkan buah 

kebenaran yang damai bagi mereka yang telah dilatih 

olehnya.” Disiplin juga “menguatkan tangan yang 

menggantung, dan lutut yang lemah, serta membuat jalan 

lurus untuk kaki Anda.”

 

Dalam perlombaan kehidupan, kita akan lelah dan kehilangan 

fokus. Roh kita akan berkecil hati dari waktu ke waktu, yang 

merupakan kenyataan hidup ini. Tetapi firman Tuhan 

mendorong kita untuk percaya kepada-Nya.

 

Angkat tangan dan tekuk lutut dalam doa. Perkuat apa yang 

lemah untuk bertahan dalam lomba. Kemudian, ambil posisi 

untuk berjalan dalam apa yang telah Dia panggilkan 

kepadamu. Setelah kami menjalani pelatihan, kami akan 

memiliki kepercayaan diri untuk terus berusaha.

Sepanjang proses, semoga Dia memberi kita kesaksian yang 

baik untuk mendorong orang lain untuk terus menjalankan lomba.

BERTAHAN SEPERTI YANG DIA LAKUKAN

HARI KE 20
ELLIE CHUA IBRANI 12: 12-14
18 APRIL 2019, KAMIS

APA YANG KAMU LAKUKAN HARI INI YANG
AKAN MEMBANTUMU BERTAHAN BESOK?



SETIAP HOMES

(KELOMPOK KECIL)

UNTUK TUMBUH; SETIAP

JEMAAT UNTUK BERAKAR;

TERHUBUNG DAN MELAYANI

SATU SAMA LAIN DI RUMAH

TUHAN DAN UNTUK

MENJANGKAU KOMUNITASNYA

DENGAN KASIH TUHAN

HARI KE 2018 APRIL 2019, KAMIS

POKOK DOA



KAMU SUDAH CUKUP!

Ketika murid-murid Yesus meminta lebih banyak iman 

kepada-Nya, tanggapan-Nya adalah, “Anda tidak perlu lebih 

banyak iman. Anda perlu mewujudkan iman apa pun yang 

Anda miliki dalam tindakan. ”Dengan kata lain, Yesus 

mengatakan kepada mereka bahwa bagaimanapun 'besar' 

atau 'kecil' iman mereka, itu cukup kuat.

 

Kemudian, Dia berbicara tentang pohon mulberry. Pohon 

murbei memiliki akar yang dalam dan lebar, namun dengan 

iman, bisa dicabut jika Anda memintanya! Bukan ukuran iman 

Anda (yang perlu hanya sekecil biji sesawi) yang membuatnya 

terjadi, tetapi kenyataan bahwa Anda memintanya.

 

Akar mulberry mewakili hal-hal yang menghentikan kita dari 

menjadi murid yang baik, seperti tidak mau mengampuni, 

kebiasaan buruk, kurang disiplin atau takut. Apa akar 

mulberry dalam hidup Anda? Apakah Anda perlu mengambil 

tindakan dalam mencabutnya, alih-alih menunggu sesuatu 

terjadi?

 

Ingatlah bahwa perjalanan pemuridan Anda tidak semua 

tentang Anda. Melainkan untuk menjadi berkat dan inspirasi 

bagi orang lain. Jika Anda telah belajar sesuatu dari 

membaca firman-Nya, mengatasi kebiasaan buruk, atau 

akhirnya mengumpulkan keberanian untuk membagikan Injil 

dengan teman sekerja, maka bagikan pengalaman Anda!

LUKAS 17: 1-6DR DANIEL KONG
HARI KE 2119 APRIL 2019, JUMAT

APA YANG MENGHENTIKAN ANDA
MENJADI MURID YANG BAIK?



HARI KE 2119 APRIL 2019, JUMAT

POKOK DOA

MEMBERKATI

ISRAEL DAN

BERDOA UNTUK

PERDAMAIAN

YERUSALEM



TEKAN DISINI

CERITAKAN
KESAKSIAN

ANDA

KAMU BERHASIL!

PUJI TUHAN ANDA TELAH MENYELESAIKAN 

U-TURN, 21 HARI BERDOA & BERPUASA DI 

TAHUN INI. PERCAYALAH ITU MERUPAKAN 

WAKTU YANG BERMANFAAT DALAM MENCARI 

TUHAN DAN MEMBACA FIRMAN-NYA. 

SEMOGA ANDA TERUS MEMILIKI WAKTU SAAT 

TEDUH YANG LUAR BIASA DENGAN TUHAN.

https://testimony.actschurch.org/

