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100 Hari Berpuasa untuk Berpesta di Hadirat-Nya 

 
Fasa Satu: 18 Julai – 6 Ogos (20 Hari)  
Fasa Dua: 06 Ogos – 15 September (40 Hari)  
Fasa Tiga: 16 September – 25 Oktober (40 Hari) 

 

Fokus Doa untuk Malaysia  

1. Kerajaan 

Amsal 14:34  “Kebenaran meninggikan derajat 

bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa.”  

 

 

 PM, kabinet, ahli Parlimen dan pihak berkuasa yang mentadbir akan    

 memimpin dengan bijak, adil, dan benar. Mereka  adalah orang yang takut 

akan Tuhan dan akan melaksanakan tugas dengan adil. Pemimpin nasional 

akan mengutamakan negara dan rakyat. 

 Kestabilan politik. Pentadbiran yang bersih. Mampu mendedahkan rancangan 

manipulasi & tipu daya jahat termasuk ramalan, sihir dan setiap rupa kejahatan. 

 Menghentikan eksploitasi kaum, agama, untuk kepentingan diri. Ikat roh rasuah, 

ketidakadilan dan perbuatan salah. 

 Bangkitkan lebih banyak pemimpin politik yang cekap,  berkaliber & bijak. 

Tuhan akan membangkitkan pemimpin jenis Kores (Cyrus). 

 Para hakim akan mengadili dengan adil terhadap semua kes. Kes tidak akan 

dikeluarkan sebelum waktunya. 

 Parlimen akan bersidang dengan lancar dan baik mulai 13 Julai - 27 Ogos. 

Semua ahli parlimen akan bersedia dengan tanggungjawab mereka untuk 

melakukan perkara yang betul. 

 Kemungkinan adanya pilihanraya. Prosedur akan berlaku adil.  

 Hak setiap warganegara di bawah perlembagaan akan dipelihara. 
 Kerajaan akan menegakkan kebebasan beragama.   

 Doa menentang setiap rupa extremis dan keganasan.   
 Menentang manipulasi kaum yang mengancam perpaduan nasional. Akan ada 

kedamaian dan keharmonian yang berterusan. 
 

   

2. Covid 19 

Keluaran 23:25 Beribadatlah kepada TUHAN, 

Allahmu; maka Dia akan memberkati rotimu dan 

airmu. Aku akan menyingkirkan penyakit dari 

antara kamu. 

 

• Bersyukur kerana pengurangan jangkitan dan pemulihan mereka yang 

dijangkiti. Mengurangi kes import & penularan tempatan. Jangkitan akan 
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dibendung. Tuhan akan membasmi virus sepenuhnya. Patahkan kekuatan 

wabak, roh kelemahan & kematian. 

• Perlindungan dan kekuatan di barisan hadapan, kakitangan perubatan 

dan pentadbir. 

• Kuarantin dipatuhi. Pematuhan kepada Perintah Kawalan Pergerakan 

Pemulihan (PKPP) & SOP. Kerjasama oleh semua pihak untuk 

melaksanakan strategi betul dalam memerangi virus.  

• Kebijaksanaan untuk membuka semula pelbagai industri & sektor. 

• Pengendalian tahanan tanpa dokumen & pekerja migran dilakukan 

secara berperikemanusiaan. Depot mempunyai ruang penjarakan sosial 

dan kemudahan yang bersih. 

• Negara untuk bekerjasama untuk mencapai kejayaan dalam 

menghasilkan vaksin untuk kegunaan seluruh dunia 

 

3. Pembukaan Semula Gereja  
 

Ibrani 10:25 “Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-

pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa 

orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat 

melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 

 

 

 

• Pembaharuan dan Kebangkitan rohani di Malaysia. Kebangkitan rohani 

untuk melenyapkan semua kelesuan dan inersia (rasa malas). Gereja  

bertambah kuat setelah melalui sekatan pergerakan. Kawalan 

pergerakan tidak akan melumpuhkan kita tetapi akan menyebabkan kita 

lebih berwaspada. 

 

• Semua gereja, para pastor, pemimpin gereja, pasukan petugas ketika 

mereka mempersiapkan pembukaan premis gereja dengan SOP untuk 

keselamatan para jemaah. 

 

• Jemaat dapat mengatasi ketakutan dan cabaran untuk kembali ke 

gereja fizikal.   

 

• Perlindungan Tuhan terhadap semua jemaat ketika mereka datang ke 

gereja. Tidak ada jangkitan kelompok di gereja. Rahmat dan pengurapan 

Tuhan atas ibadah gereja dalam talian. 

• Bimbingan dan petunjuk bagi semua pelayanan cawangan gereja dan 

kerja kemasyarakatan. 

 

• Orang Kristian akan memikul tanggungjawab peribadi untuk 

pertumbuhan rohani mereka sendiri. Kita akan menjadi pembangun 

negara dan agen transformasi dalam semua bidang yang berpengaruh. 

 

• Rajin dan berhati-hati dalam mematuhi pelbagai SOP yang ditetapkan 

oleh pihak berkuasa Persekutuan dan Negeri. Perlindungan bagi para 

jemaat, terutama mereka yang dikategorikan sebagai "risiko tinggi." 
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4. Ekonomi  

Yeremia 29:7 “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana 

kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada 

TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah 

kesejahteraanmu. 

 

• Pasaran kewangan untuk terus berdaya tahan. Bank akan kekal kukuh dan 

akan melanjutkan moratorium pinjaman. Subsidi kerajaan dan suntikan tunai 

kepada golongan yang memerlukan. 

• Sumber hasil yang berterusan dari komoditi minyak sawit, minyak & gas, 

aluminium, minyak kelapa dll dalam membantu mengukuhkan ekonomi. 

Pemulihan segera dalam pelbagai industri & perniagaan. Membantu 

bergerak ke arah platform digital. 

• Pengurusan & pelaksanaan pakej rangsangan kerajaan yang berkesan. 

Sokongan dari institusi kerajaan dan pemimpin korporat untuk 

mengembangkan ekonomi. Keyakinan pelabur dan kekuatan ringgit. 

• Kaedah inovatif untuk menghidupkan semula ekonomi. Penutupan yang 

minimal bagi perniagaan dan korporat supaya kehilangan pekerjaan dan 

pemotongan gaji dikurangkan. Bantuan bagi mereka yang kehilangan 

pekerjaan dan potongan gaji. Mengawal kenaikan kos sara hidup. 

• Usahawan akan mempunyai penyelesaian yang lebih baik & memanfaatkan 

peluang yang ada. Tuhan akan menjadikannya hidup kembali 

 

 

5. Kerohanian  
 

Mazmur 33:12 “Berbahagialah bangsa, yang Allahnya ialah 

TUHAN, suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi milik-Nya 

sendiri!” 

 

 

 

• Kesatuan di antara Persekutuan Kristian Malaysia (CFM), Majlis Gereja-gereja 

Malaysia (CCM), Persatuan Persaudaraan Nasional  Evangelikal dan semua 

rangkaian doa. Kesatuan di antara ketua-ketua denominasi nasional dan di 

antara gereja-gereja. 

 

• Pekerja untuk ladang penuaian. Penuaian jiwa semua suku bangsa. 

Bebaskan tawanan & patahkan rantai kegelapan. Orang-orang datang 

untuk bertaubat. 

• Kepimpinan yang berwawasan, kekuatan dan kebijaksanaan ke atas semua 

pemimpin Nasional. Pemimpin muda dibangkitkan. 

• Mezbah Doa Gereja, Wilayah dan Nasional akan didirikan. 

• Meneguhkan dan memberkati  usaha Sekolah-sekolah Alkitab dan pekerjaan 

sosial. 

  

 

6. Pendidikan  
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Amsal 22:6 “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut 

baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan 

menyimpang dari pada jalan itu”. 

 

 

 

• Kepimpinan yang baik dalam sistem pendidikan kita untuk melahirkan 

generasi muda yang proaktif, pemikir yang hebat dan berani secara moral. 

• Guru kami - pendidik yang berdedikasi, rajin dan penyayang. Keharmonian 

dan perpaduan akan ditanamkan di sekolah. 

• Ibu bapa akan terlibat dalam pendidikan rohani dan sekular anak-anak 

mereka.  

• Bimbingan kepada ibu bapa semasa mereka membantu anak-anak mereka 

dalam kajian dalam talian. 

• Pelajar akan mempunyai keyakinan dan harga diri. Mereka akan berkawan 

dengan mereka yang berakhlak baik. Perlindungan dari tekanan rakan 

sebaya dan tidak menyerah pada penyalahgunaan bahan, depresi & 

kesunyian. 

• Semua halangan pendidikan akan digugurkan. Anak-anak diberi pendidikan 

yang selamat dan efektif. Mereka tidak akan dieksploitasi, dipaksa untuk 

perkahwinan kanak-kanak dan bahaya lain. 

• Cabaran pelajaran dalam talian, yang terpinggir,  yang di luar bandar yang 

kekurangan peralatan dan hubungan internet 

  

 

7. Perkahwinan & Keluarga  
                                                     

 Ibrani 13:4 Hendaklah kamu semua penuh 

hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat 

tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. 

 

Ulangan 6:6-7     Apa yang kuperintahkan kepadamu 

 pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya 

berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila 

engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, 

apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.  

 

• Tuhan memulakan perkahwinan dan mendirikan keluarga. Pasangan suami 

isteri akan saling memberikan kasih. Saling menghormati dan saling tunduk. 

Perkahwinan dan keluarga yang baik dan stabil serta mewujudkan 

kebebasan dan keamanan. 
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• Kesatuan keluarga, persefahaman antara satu sama lain semasa hidup 

bersama, mencerminkan kasih Tuhan. Komunikasi yang baik dan dapat 

mengatasi konflik. 

 

• Dasar moral yang baik. Ibu bapa akan menjadi teladan yang baik. Bapa 

akan mengambil kepimpinan. Mezbah keluarga didirikan. 

• Bimbingan kepada ibu bapa semasa mereka menguruskan anak-anak di 

rumah sepanjang masa. Pertolongan Tuhan untuk membimbing anak-anak 

mereka dalam pelajaran sekolah dalam talian & program Powerkids. 

 

 

8. Pemuda /Generasi berikut  
 

  1Pet 2:9 “Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, 

imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya 

kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 

memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib:” 

 

• Generasi yang takut akan Tuhan.  

• Mereka akan mengalami Tuhan dengan limpah. Perbuatan, kekuatan dan 

kuasa-Nya akan diketahui oleh mereka. 

• Mereka akan bersuka dengan Firman Tuhan, dibentuk dan dipengaruhi 

olehNya.  

• Mereka tidak akan mundur dari iman. Lindungi mereka dari tertipu dan dari 

penyesatan dunia. 

• Mereka akan menjadi efektif dan berhasil dalam pelayanan. Bangkitkan 

mereka sebagai pemimpin untuk mempengaruhi generasi mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Komuniti Orang Asli  
 

 



6 
 

 
 

Mazmur 22:27 “Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada 

TUHAN; dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di 

hadapan-Nya.” 

 

• Tuhan akan menyatakan diriNya kepada mereka dan cahaya-Nya akan 

menembus hati mereka sehingga mereka dapat mengenal Tuhan yang 

hidup dan benar. 

• Dari segi kesejahteraan, mereka akan diberkati secara ekonomi sehingga 

mereka dapat hidup mandiri. Kemudahan asas akan disediakan. Bekalan 

makanan yang mencukupi. 

• Hak mereka tidak akan dilanggar. Memperkasakan masyarakat termiskin 

dengan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan mereka, 

• Akses yang sama ke peluang kesihatan dan pendidikan. Kembangkan 

potensi mereka untuk memastikan kualiti hidup yang lebih baik. 

• Kerajaan akan mengiktiraf hak tanah mereka dan tidak akan diambil dari 

mereka. Mereka tidak akan tertarik dengan kekayaan untuk menukar 

kepercayaan. 

• Tuhan akan membangkitkan profesional dan bakal pemimpin negara di 

antara mereka. 

 

10. Isu Sosial  
 

 
 

Mazmur 22:27 “Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada 

TUHAN; dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di 

hadapan-Nya.” 

 

 

• Kadar pengangguran yang tinggi di kalangan siswazah - ketidaksesuaian 

untuk keperluan pasaran pekerja. Tidak mahir berbahasa Inggeris. Perlu 

memiliki kemahiran hubungan antara perseorangan yang baik. 

• Penyalahgunaan alkohol dan dadah - mangsa jenayah ganas, tekanan 

rakan sebaya, masalah di rumah, kegelisahan dan depresi.  
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• Pengguguran bayi - pendidikan seks yang tidak mencukupi, sikap santai 

terhadap seks, bahan seksual yang terdapat di media. 

• Bunuh diri - kekecewaan besar, tekanan, penyalahgunaan bahan, masalah 

imej diri. 

• Pemerdagangan manusia, pemerdagangan seks wanita dan kanak-kanak. 

perlindungan dan pemulihan mangsa yang tidak mencukupi. 

• Mengatasi jenayah, ekstremisme dan keganasan. 

 

 

 

 

 

100 HARI Fokus Renungan (18 Julai - 5 Ogos 2020) 
Julai 18  Hari 1  Mengamalkan Hidup Berpuasa 
 

Daniel 9:3  Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan 

 bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta 

 abu.   

Keluaran 34:28  Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan TUHAN empat puluh 

hari empat puluh malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum 

air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni 

Kesepuluh Firman.  

 

Julai 19  Hari 2  Berpaut kepada Hadirat Tuhan   

Mazmur 16:11 Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu 
ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat 
senantiasa.  

Mazmur 84:2,3 Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya TUHAN semesta 
alam! Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran 
TUHAN… 

 

Julai 20  Hari 3  Berpegang kepada Firman Tuhan  

Mazmur 1:2,3 Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan 
Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi 
aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang 
tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil.  

Mazmur 19:8 Taurat TUHAN itu sempurna, menyegarkan jiwa; peraturan TUHAN itu 
teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.  
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Julai 21  Hari 4  Berpaut kepada Allah Bapa 

Mazmur 89:27  Diapun akan berseru kepada-Ku: 'Bapaku Engkau, Allahku dan gunung 
   batu keselamatanku.'  

Matius 6:9   Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,  

Roma 8:15.  Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu 
menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan 
kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya Bapa!"  

 
 
 
 
 

Julai 22  Hari 5   Berpaut kepada Allah Anak Tuhan 

Yesaya 9:6  Sebab seorang Anak telah lahir bagi kita, seorang Putra telah 
diberikan kepada kita, pemerintahan ada di atas bahu-Nya, dan 
Nama-Nya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim Yang Perkasa, Bapa Yang 
Kekal, Raja Damai.  

1 Korintus 8:6  …namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari 
pada-Nya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan 
satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu 
telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup.  

Julai 23            Hari 6  Berpaut kepada Roh Kudus    

1 Korintus 2:9,10  Tetapi seperti ada tertulis: "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul 
di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka 
yang mengasihi Dia." Karena kepada kita Allah telah menyatakannya 
oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang 
tersembunyi dalam diri Allah.  

Roma 8:26,27 Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita 
tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri 
berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak 
terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui 
maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, 
berdoa untuk orang-orang kudus. 

 

Julai 24  Hari 7  Bersandar kepada Kekuasaan Tuhan 

1 Tawarikh 29:11 Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, 
kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit 
dan di bumi! Ya TUHAN, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang 
tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.  
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Efesus 3:20 Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang 
kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang 
bekerja di dalam kita. 

Julai 25  Hari 8  Setia Mengamalkan Tujuan Tuhan   

Roma 12:1,2 Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku 

menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu 

sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 

kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu 

menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh 

pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah 

kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang 

sempurna. 

1 Korintus 6:19,20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus 

yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, --

dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli 

dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah 

dengan tubuhmu!  

 

Julai 26  Hari 9  Berpegang kepada Kasih Tuhan  

Efesus 3:17-19 sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta 

berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan 

segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan 

tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, 

sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu 

dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.  

Roma 8:38-39 Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, 

maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang 

akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, 

ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih 

Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.  

 

Julai 27  Hari 10  Setia mengamalkan Keampunan Tuhan  

1 Yohanes 1:9 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia 

akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala 

kejahatan.  

Mikha 7:18,19 Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, dan yang 

memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; yang tidak 

bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan 

kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, 
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menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala 

dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.  

Julai 28  Hari 11  Berpegang kepada Belas Kasihan Tuhan  

Ibrani 4:16 Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta 

kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih 

karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.  

Yesaya 30:18 Sebab itu TUHAN menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan 

kasih-Nya kepada kamu; sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi 

kamu. Sebab TUHAN adalah Allah yang adil; berbahagialah semua 

orang yang menanti-nantikan Dia!  

 

Julai 29  Hari 12 Setia Mengamalkan Karakter Saleh   

Imamat 20:26 Kuduslah kamu bagi-Ku, sebab Aku ini, TUHAN, kudus dan Aku telah 

memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi 

milik-Ku.  

Galatia 5:22,23 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 

kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. 

Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.  

 

Julai 30  Hari 13  Berpegang kepada Kemenangan Tuhan 

Ulangan 20:4 Sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk 

berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan 

kemenangan kepadamu.  

2 Tawarikh 20:15 Beginilah firman TUHAN kepadamu: Janganlah kamu takut dan terkejut 

karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang 

melainkan Allah.  

 

Julai 31  Hari 14 Bersandar kepada Kekayaan Tuhan 

Pengkhotbah 5:18(ITB) Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa 
untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita 
dalam jerih payahnya--juga itupun karunia Allah.  

Matius 6:33  Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu 
akan ditambahkan kepadamu.  

Efesus 1:18,19     Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti 
pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya: betapa 
kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus,  
dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan 
kuasa-Nya,  
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Ogos 1 Hari 15  Berpegang kepada Keriangan Tuhan   

Mazmur 32:7 Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau 
menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan 
bersorak.  

Zefanya 3:17 TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi 
kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia 
membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena 
engkau dengan sorak-sorai. 

 

 

 

Ogos 2  Hari 16  Berpegang kepada Amanat Tuhan 

Matius 28:19-20 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah 

mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah 

mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 

kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai 

kepada akhir zaman. 

Kisah 1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas 
kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh 
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 

Ogos 3 Hari 17  Segenap Hati Menyertai Peperangan Rohani  

Efesus 6:12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi 

melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, 

melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh 

jahat di udara.  

Matius 18:18-19  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini 

akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan 

terlepas di sorga. Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari 

padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan 

mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga.  

 

Ogos 4  Hari 18 Berpegang kepada Identiti Kita 

Efesus2:10 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus 
untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah 
sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. 

Mazmur 139:14  Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus 
untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah 
sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. 
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Ogos 5 Hari 19  Setia Mengamalkan Karunia Rohani Kita  

1 Petrus 4:10-11 Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah 
diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia 
Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang 
yang menyampaikan firman Allah; jika ada orang yang melayani, 
baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, 
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. 
Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya! 
Amin.  

1 Korintus 12:7-11 Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk 

kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan 

karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh 

yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan 

pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan 

iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk 

menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk 

mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia 

untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia 

untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia 

memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan 

kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa 

roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang 

sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara 

khusus, seperti yang dikehendaki-Nya.  

 

Ogos 6  Hari 20  Setia Mengamalkan Perpaduan dan Harmoni 

Roma 12:10 Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling 
mendahului dalam memberi hormat. 

Efesus 4:3 Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai 
sejahtera. 
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