
 

Tantangan Jangkauan Keluar untuk Sepuluh Hari Berdoa 
 

Yesus memanggil kita tidak hanya untuk berdoa tetapi juga untuk melayani kebutuhan rohani dan jasmani orang-
orang di sekitar kita. “Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku 
minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; 36ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku 
pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku”(Matius 25:35, 
36). 

Dalam The Ministry of Healing kita membaca, “Kita harus menjalani kehidupan ganda — kehidupan pemikiran 
dan tindakan, doa dalam hati dan kerja yang sungguh-sungguh” (hlm. 512). Kita telah menerima begitu banyak 
kasih dari Juruselamat kita, dan kita memiliki hak istimewa untuk membagikan kasih itu kepada teman, tetangga, 
dan orang asing yang membutuhkan.  

Tanyakan kepada Allah bagaimana Anda dan gereja Anda dapat melayani orang lain setelah Sepuluh Hari Berdoa. 
Sewaktu Anda bekerja untuk mengatur kegiatan pelayanan, hindari membiarkan pengaturan tersebut 
mengalihkan Anda dari berdoa. “Upaya pribadi untuk orang lain hendaknya didahului dengan banyak doa 
rahasia; untuk itu dibutuhkan kebijaksanaan yang besar untuk memahami ilmu menyelamatkan jiwa. Sebelum 
berkomunikasi dengan pria, komunikasikan dengan Kristus. Di takhta kasih karunia surgawi dapatkan persiapan 
untuk melayani orang-orang ”(Prayer, hlm. 313). 

 
Berikut beberapa cara membantu orang lain. Pilih apa pun yang sesuai dengan kebutuhan komunitas Anda, dan 
jangan ragu untuk menambahkan ide Anda sendiri. 

• Memasak makanan untuk seseorang yang sedang sakit. 
• Undang tetangga / rekan kerja ke pertemuan sosial. 
• Memberi makanan kepada tunawisma. 
• Sumbangkan pakaian yang ingin Anda sumbangkan kepada Anda. 
• “Mengadopsi” orang tua. Kunjungi orang tersebut secara teratur dan bantu pekerjaan rumah, berbelanja, 

memasak, atau berkebun. 
• Buat roti dan bagikan roti dengan tetangga. 
• Membantu proyek lingkungan sekitar. 
• Tawarkan untuk tinggal dengan orang yang sakit atau cacat sehingga pengasuh mereka dapat 

melakukan urusan mereka.	
• Berpartisipasi dalam proyek lingkungan. 
• Perkenalkan diri Anda dengan tetangga baru dengan mengajak mereka makan bersama. Buat mereka 

merasa diterima di lingkungan sekitar. 
• Beli bahan makanan dan kirim ke keluarga yang membutuhkan. 
• Donasikan kacamata lama Anda. 
• Tawarkan untuk memberikan pelajaran Alkitab. 
• Kunjungi orang-orang di panti jompo. 
• Memberikan uang “makanan” kepada seorang siswa. 
• Kumpulkan pakaian untuk yang membutuhkan. Anda mungkin memulai lemari pakaian di gereja Anda 

untuk berbagi dengan orang lain. 
• Donasikan laptop lama Anda atau barang elektronik lainnya. 
• Donasikan mobil bekas. 
• Selenggarakan "Pameran Kesehatan". 
• Mengirim kartu ke seorang penghuni yang memiliki disabilitas. 
• Atur seri penginjilan. 
• Telepon tetangga Anda dan tanyakan kabar mereka. 
• Berikan seseorang buku yang menurut Anda akan mereka sukai. 
• Bagikan traktat GLOW (tersedia untuk dipesan di sini: www.glowonline.org/glow 



 

• Undanglah seseorang untuk menerima Yesus. 
• Adakan sekolah memasak. 
• Berikan buku berbagi tentang topik-topik alkitabiah. 
• Bawalah beberapa makanan untuk seseorang yang kehilangan orang yang dicintai. 
• Kunjungi seseorang di rumah sakit untuk mendorong mereka atau membantu mereka dengan cara 

tertentu. 
• Membacakan buku untuk orang tua. 
• Kunjungi rumah anak-anak dan tawarkan bantuan Anda kepada staf. 
• Mulailah kelompok menjahit / merajut / merenda untuk membuat pakaian untuk dibagikan. 
• Membaca Alkitab dengan suara untuk seseorang yang tidak dapat melihat atau membaca. 
• Selenggarakan malam remaja di rumah Anda. 
• Menjadi sukarelawan di tempat penampungan bagi orang-orang yang dilecehkan. 
• Donasikan beberapa buku ke rumah atau tempat penampungan anak-anak. 
• Ajaklah anak-anak dari gereja Anda untuk mengunjungi panti jompo. Sajikan program untuk mereka. 
• Rencanakan dan selenggarakan hari yang menyenangkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan 

keluarga mereka. 
• Adakan hari bersih-bersih komunitas. 
• Mulailah klub hidup sehat di gereja Anda. Undang teman dan tetangga. 
• Tanyakan seseorang apakah mereka ingin bergabung dengan Anda untuk menonton DVD dengan pesan 

rohani. Saat Anda menonton bersama, berdoalah agar Roh Kudus berbicara ke dalam hati orang 
tersebut. 

• Rancang proyek Anda sendiri. 
 

Untuk lebih banyak sumber daya tentang bersaksi, kunjungi : 
www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.   
 
 


