
21  Hari Doa dan Puasa

27 Mac – 16 April

Bangkitlah; bersinarlah kerana
terangmu sudah datang

Yesaya 60:1

Dia tiada di sini,                   
Dia sudah bangkit!

Lukas 24:6



Tema Mingguan :

Terangmu sudah datang!
Minggu 1 (27 Mac – 2 Apr) 

Bangkitlah, Bersinarlah!
Minggu 2 (3 Apr – 9 Apr)

Dia sudah bangkit!
Minggu 3 (10 Apr – 16 Apr) 



PUASA SEPENUH

Elakkan makanan pejal selama 24 jam. Ambil air sahaja. Jika anda ingin meneruskan lebih
daripada 21 hari, sila dapatkan nasihat doktor anda sebelum memulakan puasa.

PUASA SEPARA

Elakkan makanan pejal untuk tempoh hari yang panjang. Ambil air sahaja. Tempoh puasa
adalah 12 jam bermula dari 7 pagi hingga 7 malam. Akhiri puasa anda dengan snek ringan.

PUASA MAKAN SEKALI

Tidak makan hidangan penuh sehari. Cth. makan tengahari atau makan malam. Puasa
hendaklah berlangsung sehingga hidangan makan yang seterusnya.

PUASA DANIEL

Jauhi daging dan makanan kegemaran lain. Ambil hanya sebahagian kecil sayur-sayuran,
buah-buahan dan jus. Anda boleh mengamalkan ini dengan selamat sebagai rutin untuk
10 hari.
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Baca renungan harian dan renungkan ayat Kitab Suci.

Ambil masa untuk mencari Tuhan. Diamkan hati mu untuk mendengar
suaraNya. Berdoa melalui Firman dan untuk perkara yang disenaraikan

Amalkan sikap berdoa walaupun anda menjalankan rutin tugas di rumah,
sekolah atau di tempat kerja. Doa berterusan dalam bahasa roh.

Kurangkan aktiviti biasa anda. Elak melakukan senaman berat.

Selain berpuasa daripada makanan, berpuasalah daripada perkara yang
akan mengalih perhatian anda seperti rancangan televisyen, permainan
komputer dll.
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Terangmu sudah datang!
Minggu 1 (27 Mac – 2 Apr)



Hari 1
Minggu 27 Mac

Dia Telah Datang

Lukas 19:41-44

Kita hidup dalam hari-hari lawatan ilahi Tuhan. Roh-Nya amat dirasai
oleh Gereja-Nya walaupun terdapat kesan dahsyat akibat wabak itu.
Daripada kekacauan itu, umat-Nya mencari dan lapar lagi akan
Hadirat-Nya. Orang yang mundur iman berbalik kepada Tuhan dan
orang berdosa diselamatkan. Orang ramai sekali lagi berseru kepada
Nama Tuhan. Sudah tiba masanya untuk kita bangun dari tidur dan
menerobos masuk ke dalam Kerajaan Tuhan. Sudah tiba masanya
untuk mengenali masa lawatan kita dan untuk merebut Kerajaan
Tuhan. Sudah tiba masanya untuk masuk ke dalam perhentian Tuhan!

Fokus Doa :

1. Gereja mesti sedar
dan bersedia untuk
waktu lawatan-Nya 

2. Ketua Umum / 
Bishop: Rev Ong Sek
Leang

3. Perdana Menteri : 
YAB Dato' Sri Ismail 
Sabri Yaakob



Hari 2
Isnin 28 Mac

Waktu Untuk Berubah

Markus 1:14-15
Apabila kita hidup sejajar dengan sifat dan karakter Tuhan, berkat
dan rahmat-Nya akan mengalir ke dalam kehidupan kita.
Menjajarkan diri dengan Dia bermakna kerana Dia adalah Kudus,
maka kita mesti menjadi kudus. Dia adalah Terang maka kita mesti
berjalan dalam terang-Nya. Bagaimanakah kita dapat hidup sejajar
dengan Tuhan? Kita hidup sejajar dengan Tuhan melalui
pertaubatan. Bertaubat bermakna menanggalkan semua yang tidak
menyenangkan Tuhan dan menggantikannya dengan kehidupan yang
dicontohi oleh Kristus. Tanpa pertaubatan, tidak akan ada akses
kepada kebangkitan rohani. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis dan
Yesus sangat mementingkan pertaubatan sebagai syarat untuk
menerima Kerajaan-Nya.

Fokus Doa:

1. Gereja akan tekun
menjajarkan diri
dengan Tuhan
melalui pertaubatan
yang sungguh. 

2. Timbalan Ketua
Umum :                  
Rev Ronnie Chin

3. Kabinet dan
Menteri



Hari 3
Selasa 29 MacTerima Terang-Nya

Matius 4:16
Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan pada-Nya. Melalui
terang-Nya kita dibangkitkan semula, diubah, dibebaskan dan
dihidupkan. Tanpa terang-Nya kita tidak ada kehidupan. Cahaya
Tuhan adalah penting untuk kehidupan dan Tuhan ingin berkongsi
terang cahaya ini dengan kita. Walau bagaimanapun, sesetengah
orang mungkin menjauhi cahaya terang dan lebih suka tinggal di
dalam kegelapan. Mereka membenci terang itu kerana ia
mendedahkan kegelapan jiwa mereka termasuk kesilapan dan
kesombongan mereka. Menolak cahaya terang itu akan merampas
keselamatan, kebebasan dan berkat kita. Oleh itu, marilah kita
menerima cahaya-Nya melalui Roh-Nya dan Firman-Nya yang
membawa kebebasan dan penyembuhan yang kita perlukan.

Fokus Doa:

1. Cahaya Tuhan yang 
menghidupkan
kembali bersinar di  
gereja untuk
menghilangkan
setiap kegelapan
yang 
melumpuhkannya

2. Eksekutif Komiti AG 

3. Ahli Parlimen



Hari 4
Rabu 30 Mac

Mengalu-alukan Roh Kudus 

Lukas 4:18-19
Sama seperti Kristus memerintahkan murid-murid-Nya untuk
menantikan Roh Kudus, Tuhan juga memanggil kita untuk kembali
hidup bergantung kepada kuasa Roh-Nya supaya kita dapat melihat
kehadiran-Nya yang menghidupkan itu sedang bekerja di dunia hari
ini. Tidak ada yang dapat menggantikan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus
tidak ada kehidupan dan orang berdosa tidak dapat diselamatkan.
Tanpa Roh Kudus, kehidupan tidak boleh berubah, gereja tidak dapat
bertumbuh. Tanpa Roh Kudus, bangsa tidak boleh berubah. Hanya
kuasa dan kehadiran Roh Kudus yang boleh membawa perubahan ini.
Janganlah kita menggantikan Roh Kudus dengan sesuatu yang akan
merampas kuasa-Nya. Sebaliknya, marilah kita menyambut Roh Kudus
untuk mengambil tempat-Nya yang sah di dalam kehidupan, pelayanan
dan gereja kita.

Fokus Doa:

1. Kehadiran dan
pekerjaan Roh
Kudus dipulihkan
dalam gereja

2. AG Central District  

3. Raja-Raja (Agong & 
Sultan-sultan)



Hari 5
Khamis 31 Mac

Lakukan lagi Tuhan
Hagai 2:6-9
Di sini Nabi Hagai mengisytiharkan bahawa Tuhan sekali lagi akan membina
semula bait-Nya. Dia telah melakukannya sebelum ini dan Dia boleh
melakukannya lagi. Malah, Dia akan membina yang lebih besar daripada apa
yang telah Dia lakukan pada masa lalu. Begitu juga, hari-hari kebangkitan ini
belum berakhir. Sejak Pentakosta, Dia terus mengirim gelombang kebangkitan
sepanjang zaman. Dalam masa yang paling gelap, Dia menyatakan kuasa dan
kemuliaan-Nya dan menghidupkan semula pekerjaan-Nya dan gereja-Nya.
Dengan setiap gelombang yang berlalu, Dia mencipta yang lebih besar untuk
diikuti. Tuhan sedang menarik tuaian akhir dan mempersiapkan Pengantin-Nya
untuk kedatangan-Nya tidak lama lagi. Kita berada di tengah gelombang seperti
ini. Jangan kita ketinggalan dan membiarkan ianya berlalu. Sebaliknya marilah
kita menungganginya untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar dan hebat di
dalam Tuhan.

Fokus Doa:
1. Gereja dapat

menunggangi atas
gelombang kebangkitan
yang Dia sedang
curahkan di bumi hari ini.

2. AG KL-East District

3. Kementerian Kewangan : 
YB Senator Tengku Datuk
Seri Utama Zafrul bin 
Tengku Abdul Aziz



Bertekun dalam doa
Kisah 1:14

Kunci utama untuk kebangunan rohani adalah doa. Melalui doa
kebangunan rohani dilahirkan, diterima, dikongsikan dan dipertahankan.
Kebangunan rohani biasanya dilewati atau gagal terjadi karena kurangnya
doa. Kehidupan doa yang tidak konsisten dari umat Tuhan sering
mengakibatkan kebangunan rohani melewati mereka atau berhenti.
Tuhan ingin kebangunan rohani menjadi kejadian sehari-hari. Yesus
mencontohkan dan membuktikan bahwa adalah mungkin untuk
mempertahankan dan berjalan dalam kebangunan rohani. Kunci untuk
pengalaman seperti itu adalah menumbuhkan kehidupan doa yang
disiplin dan konsisten.

Fokus Doa:

1. Mezbah yang rosak
didirikan semula
dan dipulihkan. 

2. AG Northern District

3. Kementerian dalam
Negeri : YB Dato’ 
Seri Hamzah
Zainudin

Hari 6
Jumaat 1 April



Kebangkitan Sekarang
Hosea 6:2
Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang mahir dalam
kebangkitan. Tidak ada situasi atau keadaan yang Dia tidak boleh
membalikkan, menghidupkan, mengubah atau memulihkannya.
Dialah Tuhan yang boleh melakukan perkara yang mustahil. Dia
boleh mengubah hati, memulihkan kehidupan, menukar destini
dan membawa transformasi kepada negara. Pada musim-musim
lawatan ilahi Tuhan, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Walau
bagaimanapun, janji-janji ini akan kekal sebagai janji sehingga kita
berpegang padanya. Ia tidak akan berlaku sehingga kita bertindak
ke atasnya. Ingat, tidak semua orang menerima penyembuhan dan
berkat Kristus semasa Dia berada di bumi. Hanya mereka yang
bersedia untuk percaya dan bertindak berdasarkan iman akan
menerima janji kebangkitan itu.

Fokus Doa:

1. Gereja untuk
menuntut dan
menerima
pertumbuhan
ditengah-tengah
lawatan ilahi Tuhan. 

2. AG Southern District

3. Menteri Undang-
Undang : YB Datuk Seri 
Wan Junaidi Tuanku
Jaafar

Hari 7
Sabtu 2 April



Minggu 2 (3 Apr – 9 Apr)



Bangkit dan Percaya

Markus 11:22-24
Iman adalah kunci yang mengubah janji-janji Tuhan menjadi
kenyataan. Persoalan hari ini bukanlah sama ada Allah berkehendak
tetapi adakah kita sanggup percaya. Yesus berkata kepada bapa
yang anaknya mempunyai roh bisu, “Jika Engkau dapat? Semuanya
mungkin bagi orang yang percaya.” ( Markus 9:23 )

Tidak ada situasi yang Tuhan tidak boleh ubah apabila Dia bergerak.
Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya kepada manusia sebelum
Dia kembali untuk mengambil Pengantin-Nya. Bolehkah kita
percaya? Mahukah kita percaya? Kerajaan Tuhan sedang
menunggu, menunggu mereka yang berani bangkit dan percaya.

Fokus Doa:

1. Gereja untuk
bangkit dan percaya
kepada mukjizat.

2. Gereja-gereja AG 
Sabah

3. Menteri Pendidikan: 
YB Senator Datuk
Dr. Mohd Radzi bin 
Md Jidin

Hari 8
Minggu 3 April



Bangkit dan Hidup
Yohanes 11:43-44
Ada seruan dari surga hari ini memanggil Gereja untuk keluar dari kubur
rohaninya.
• Sudah tiba masanya untuk Gereja timbul dari makamnya tidak

percaya, ketakutan, kekecewaan dan kekalahan.
• Sudah tiba masanya untuk Gereja bangkit semula, diperkasakan oleh

Roh Kudus dan Firman-Nya untuk bersinar dan hidup
mengisytiharkan dan menzahirkan kuasa dan kemuliaan-Nya.

Hanya orang hidup yang dapat memuliakan Allah, bukan orang mati.
Dapatkah anda mendengar suara-Nya memanggil anda untuk keluar dan
hidup? Marilah kita menyingkirkan pekerjaan kegelapan, kematian dan
kekalahan dan masuk kembali ke dalam kehidupan Allah hari ini.

Fokus Doa:

1. Gereja harus
bangkit daripada
kuburan rohani
mereka dan hidup.

2. Gereja AG Sarawak 

3. Badan kehakiman

Hari 9
Isnin 4 April



Bangkit dan Berjalan
Efesus 4:1-3
Apakah yang dimaksudkan dengan berjalan sesuai dengan panggilan-
Nya? Ia bermaksud untuk berkelakuan dengan cara yang mencerminkan
perubahan yang telah berlaku di dalam kehidupan kita. Kita yang telah
mati dalam pelanggaran dan dosa; dan yang telah dihidupkan dalam
Kristus melalui kematian-Nya di kayu salib, tidak seharus lagi berjalan di
dalam dosa dan kegelapan, tetapi berjalan di dalam kebenaran dan
terang. Tingkah laku kita mesti sesuai dengan pengakuan kita. Waktu
untuk kita buktikan dengan perbuatan adalah sekarang. Tiada alasan
untuk kita tidak mengerti akan hal ini. Marilah kita menunjukkan terang
Tuhan yang benar dengan menanggalkan perbuatan-perbuatan
kegelapan dan mengenakan Kristus. Kehidupan kita yang berubah akan
meyakinkan dan menarik manusia untuk mempercayai mesej kita.

Fokus Doa:

1. Gereja akan bangkit
dan berjalan sesuai
dengan panggilan-
Nya.

2. Gereja AG Bahagian
Bahasa Cina

3. Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah
Malaysian (SPRM) : 
YBhg. Datuk Seri 
Azam bin Baki

Hari 10
Selasa 5 April



Bangkit dan Bertanding

Yudas 1:3
Jika kita sangat menginginkan sesuatu, kita mesti
memperjuangkan untuknya. Tiada apa yang akan berlaku jika
kita terus berdiam diri. Bertanding bermakna berjuang,
berusaha, bergelut, berdiri, berperang, bertempur,
mempertahankan, mengatasi atau menuntut. Sering kali kita
menafikan janji-janji Tuhan kerana kekurangan tindakan kita.
Janji Tuhan tetap sama. Janji itu tidak dibatalkan atau diubah. Ia
masih sah dan boleh diperolehi bagi mereka yang berjuang
untuk mendapatkannya. Sekarang adalah waktu untuk gereja
bangkit daripada hidup santai dan mula memperjuangkan
Kerajaan-Nya.

Fokus Doa:

1. Gereja bangkit dan
berjuang untuk
warisannya.  

2. AG Bahagian
Bahasa Tamil

3. Pejabat Peguam
Negara : YBhg. Idrus
Harun

Hari 11
Rabu 6 April



Bangkit dan Beritakan

Markus 16:15-16
Injil adalah berita penting yang paling diperlukan untuk didengari oleh semua
orang. Ia juga merupakan tujuan utama mengapa kita wujud sebagai sebuah
gereja – untuk mengkhabarkan Injil. Rasul Paulus menyatakan bahawa dia tidak
malu dengan Injil kerana ia adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan manusia.
Ia merupakan satu-satunya Berita yang boleh mengubah dan menjamin destini
kekal kehidupan kita. Sebagai makhluk yang berdosa, kita ditentukan untuk
penghukuman kekal tetapi Tuhan dengan belas kasihan mengutus Yesus, Anak
Tunggal-Nya, untuk mengambil penghakiman kita dan membebaskan kita
daripada setiap dosa. Hari ini manusia boleh dibebaskan dan mendapat hidup
kekal dengan hanya menerima Yesus sebagai Penyelamat peribadi mereka.
Tuhan kini telah mempercayakan kepada kita Berita Baik ini. Bolehkah kita
berdiam diri semasa kita melihat dunia tergelincir ke dalam kekekalan tanpa
Kristus? Oleh itu, marilah kita bangkit dan memberitakan Injil Yesus Kristus!

Fokus Doa:

1. Gereja bangkit dan
mengkhabarkan injil

2. AG Bahagian
Bahasa Melayu (EM 
& OA)

3. Perdamaian Kaum
& Keharmonian

Hari 12
Khamis 7 April



Hari 13
Jumaat 8 April

Bangkit Dan Pergi
Yesaya 6:8
Revolusi percetakan dan digital telah banyak membolehkan penyebaran Injil
dan kemajuan Amanat Agung. Walaupun ia adalah alat yang hebat, yang
mesti kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, ia tidak dapat menggantikan
sentuhan peribadi sesama manusia.

Ke atas manusia, Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Ia adalah melalui manusia,
Firman menjadi daging dan dinyatakan di antara kita. Tuhan masih
memanggil dan menggunakan lelaki dan wanita untuk melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan-Nya. Mereka adalah alat utama-Nya di bumi. Hari
ini tugas Amanah Agung masih jauh dari selesai. Terdapat banyak lagi yang
belum terjangkau dan ramai manusia yang sedang menunggu untuk
mendengar Firman-Nya. Satu-satunya cara untuk menjangkau mereka
adalah dengan meninggalkan keselesaan dalam gereja untuk pergi ke
tempat di mana mereka berada.

Fokus Doa:

1. Gereja untuk
bangkit dan pergi ke
tempat yang  
diutuskan Tuhan.  

2. Bahagian Nasional
Kanak-kanak AG

3. Toleransi Beragama
dan Kebebasan.  



Hari 14
Sabtu 9 April

Bangkit Dan Memberkati
Kejadian 12:2
Sama seperti Abraham diberkati, kita sebagai umat Tuhan telah diberkati
dengan setiap berkat rohani di tempat syurga. (Efesus 1:3) Berkat-berkat ini
bukan sahaja terhad kepada rohani tetapi juga meluas kepada kebendaan.
Sebagai umat yang diberkati, Tuhan tidak mahu kita mengumpulkan berkat-
Nya untuk diri kita sendiri tetapi berkongsi dengan orang-orang yang
memerlukan di sekeliling kita. Melalui kita, Dia menyatakan penjagaan dan
kasih-Nya kepada dunia.
Sama seperti Dia mengambil berat tentang keadaan rohani kita, Tuhan juga
mengambil berat tentang keperluan jasmani kita. Hari ini, kita dipanggil
untuk mewakili Dia sebagai tubuh-Nya di bumi. Oleh itu, marilah kita mula
berkongsi berkat kita dengan orang lain supaya dunia tahu bahawa Tuhan
mempeduli kita. Apabila kita berkongsi apa yang telah Dia berikan, Tuhan
akan mencurahkan lebih banyak lagi berkat ke dalam hidup kita.

Fokus Doa:

1. Gereja bangkit dan
menjadi berkat

2. Royal Rangers

3. Pernikahan & 
Institusi Keluarga



Dia sudah Bangkit!
Minggu 3 (10 Apr – 16 Apr)



Hari 15
Ahad 10 AprilKristus telah Bangkit!

Matius 20:17-19
Minggu ini dipanggil Minggu Paskah Kudus yang bermula dengan
Kristus memasuki Yerusalem dengan kemenangan. Perayaan yang
singkat itu dengan cepat menjadi ngeri dan huru-hara apabila
Kristus disalibkan sehingga mati di kayu salib. Nampaknya para
pemimpin agama telah berjaya mengalahkan Kristus dan
menamatkan pengharapan yang ada pada pengikut-pengikut-Nya.
Musuh berniat untuk berbuat jahat, tetapi Tuhan mengubahnya
menjadi satu kemenangan yang dasyat. Kristus yang disalibkan dan
dikuburkan itu bangkit pada hari ketiga untuk hidup selama-
lamanya! Kerana Dia hidup, harapan kita, kemenangan kita dan
keselamatan kita terjamin. Kerana Dia hidup, kita dapat bangkit dan
bersinar bagi kemuliaan-Nya.

Fokus Doa:

1. Media & Dunia

Digital  

2. AG Youth Alive 

3. PRU15: Pengundi



Hari 16
Isnin 11 April

Maut Telah Ditelan

1 Korintus 15:54-55
Ketakutan terbesar dan musuh utama manusia ialah kematian. Punca
kematian adalah dosa. Dan kematian merupakan satu kenyataan yang
membawa kepada rasa putus asa dan hilang harapan. Namun
demikian, apabila Kristus bangkit daripada kematian, cengkaman
maut ke atas manusia akhirnya dipatahkan. Empangan kematian telah
dipecahkan dan aliran air kehidupan telah memancar keluar.
Kemenangan-Nya telah membuka jalan kepada manusia untuk
mengatasi maut. Kita tidak perlu lagi diperhambakan oleh ketakutan
atau kuasa kematian. Sebaliknya, kita boleh melepaskan diri daripada
kuasanya dan mula hidup dengan yakin melalui kuasa dan
kemenangan Kristus.

Fokus Doa:

1. Institusi Busines & 
Tempat Pasaran

2. AG Prayer 
Commission (AGPC)

3. PRU 15: Calon yang 
bertanding



Hari 17
Selasa 12 April

Pengharapan Dipulihkan
1 Petrus 1:3
Kedatangan Kristus membawa harapan yang besar kepada murid –
murid-Nya. Mereka melihat-Nya menyembuhkan orang sakit,
membebaskan orang-orang yang tertindas, memberi makan orang
lapar dan mengangkat orang-orang yang tertindas. Mereka yakin
bahwa Yesus benar - benar Kristus yang dinubuatkan oleh nabi -
nabi zaman dahulu yang akan mendatangkan pembebasan kepada
bangsa itu. Kemudian tragedi melanda. Mesias mereka dibunuh di
atas salib. Tiba-tiba semua harapan dan impian mereka hancur
berkecai. Tapi cerita mereka tidak berakhir di sana. Pada hari
ketiga Yesus bangkit dari kematian seperti yang Dia katakan.
Kebangkitan-Nya membawa harapan baru. Karena Dia masih
hidup, harapan kita tetap hidup.

Fokus Doa:

1. Institusi Perubatan
& Penjagaan
Kesihatan

2. AG Home Missions

3. PRU 15: 
Suruhanjaya
Pilihanraya



Hari 18
Rabu 13 AprilTetap Dan Teguh

Ibrani 6:19
Pada mulanya, berita tentang Kristus bangkit telah disambut dengan
keraguan oleh para murid. Namun, apabila Kristus menampakkan
diri secara fizikal kepada mereka, semua keraguan mereka telah
dipadamkan dan harapan kembali pulih. Harapan yang dapat
difahami oleh murid-murid selepas kebangkitan Kristus merupakan
harapan besar yang tidak tergoyahkan. Pertama, ia adalah harapan
yang tidak boleh dinafikan - kematian pun tidak dapat
memadamkannya. Walau apa pun halangan, Allah mampu
memulihkannya. Kedua, sumber pengharapan kita adalah Kristus,
yang hidup selama-lamanya dan tidak akan mati lagi. Ini bermakna
pengharapan kita adalah satu yang kekal yang tidak boleh dicabut
daripada kita.

Fokus Doa:

1. Kebangkitan
Amanat Agung

2. AG Foreign Missions 

3. PRU 15: Pemerhati
Pilihanraya



Hari 19
Khamis 14 April

Anak Allah

Roma 1:4
Apabila Yesus datang Dia menyebut diri-Nya Anak Allah. Ia adalah
gelaran yang menyinggung kerana Dia mendakwa diri-Nya sama
dengan Tuhan. Oleh kerana sebab inilah Dia disalibkan di kayu salib.
Dalam salah satu pertemuan-Nya dengan para pemimpin agama,
mereka meminta kepada-Nya suatu tanda untuk membuktikan
bahawa Dia adalah Anak Allah. Malah Iblis juga menuntut untuk Dia
membuktikan diri-Nya sebagai Anak Allah sewaktu di padang gurun.
Yesus menjawab mereka hanya akan diberikan tanda Yunus (Matius
12:38-40) - bahawa Dia akan mati tetapi bangkit pada hari ketiga.
Yesus memang bangkit daripada kematian seperti yang Dia katakan
dan membuktikan tanpa keraguan bahawa Dia adalah Anak Allah
yang datang dari syurga.

Fokus Doa:

1. Keselamatan untuk
mereka yang hilang

2. Bible College of 
Malaysia

3. PRU 15: Dilindungi
daripada rasuah
dan Covid-19.  



Hari 20
Jumaat 15 April

Kamu akan Menjadi Saksi Ku

Kisah 1:8
Apabila Yesus bangkit dari kubur, Dia tidak meninggalkan dunia ini tanpa
saksi. Walaupun Dia tidak lagi menampakkan diri kepada orang ramai, Dia
menunjukkan diri-Nya kepada murid-murid-Nya dengan banyak bukti yang
tidak dapat dinafikan bahawa Dia memang dibangkitkan daripada kematian
dan adalah Anak Allah yang sejati dari syurga. Setelah menunjukkan diri-Nya
hidup, Dia kemudian melantik mereka menjadi saksi kebangkitan-Nya
sebagai kesaksian bahawa Dia adalah Anak Allah yang sejati. Hari ini, Tuhan
juga memanggil kita untuk menjadi saksi-Nya tentang kebangkitan-Nya.
Walaupun kebangkitan adalah peristiwa bersejarah, Penyelamat kita masih
hidup hari ini. Dia masih melakukan tanda, keajaiban dan mukjizat dalam
kehidupan umat-Nya apabila mereka berdoa kepada-Nya. Tanda-tanda,
keajaiban dan mukjizat ini adalah bukti kebangkitan-Nya. Yesus masih hidup
jadi marilah kita bersaksi dengan berani.

Fokus Doa:

1. Kesatuan Gereja

2. Malaysia Tamil 
Bible College   

3. PRU 15: Kehadiran
yang baik



Hari 21
Sabtu 16 April

Kuasa Kebangkitan-Nya

Filipi 3:10
Di antara kebangkitan dan kenaikan-Nya, Yesus menghabiskan empat
puluh hari bercakap dan mengajar murid-murid-Nya. Pada akhir tempoh
empat puluh hari, Yesus memerintahkan mereka untuk menunggu
kedatangan Roh Kudus. Roh yang sama yang memampukan Dia selama
tiga tahun pelayanan-Nya adalah Roh yang sama yang membangkitkan
Dia dari kematian. Dan Roh inilah yang Dia ingin mengurniakan kepada
Gereja-Nya. Melalui Roh inilah mereka akan mengatasi semua kuasa
kegelapan dan kematian yang sedang bekerja di dunia. Melalui Roh inilah
mereka akan menyelesaikan tugas Amanat Agung. Oleh itu marilah kita
bangkit dan melayani Dia dengan keberanian dan keyakinan kerana kita
tahu kemampuan kuasa kebangkitan-Nya yang memberi kehidupan
sedang bekerja di dalam kita. (Roma 8:11)

Fokus Doa:

1. Kebangkitan rohani
di negara ini

2. Assemblies of God 
of Malaysia

3. PRU 15:  Keputusan
yang baik


