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SABTU

DOA KELILING
RENUNGAN : Kejadian 41 : 45-49, Yosua 1 : 3
Yusuf pernah melakukan doa keliling pada waktu dia baru saja diangkat
menjadi raja muda Mesir oleh Firaun. Yusuf mendapat tugas untuk mengatur
kerajaan Mesir dan mengantisipasi musibah kelaparan yang akan datang. Hal
pertama yang ia lakukan adalah melakukan doa keliling di seluruh tanah Mesir.
Ia mengelilingi tanah Mesir dan melakukan doa peperangan mengusir semua
roh jahat yang akan membawa kelaparan dan kemiskinan di Mesir dan berdoa
memberkati seluruh tanah Mesir. Sebagai akibatnya tanah Mesir mengalami
kelimpahan hasil pertanian yang luar biasa sehingga pada waktu kelaparan
melanda, mereka memiliki persediaan makanan yang cukup yang mereka
peroleh pada waktu kelimpahan. Gandum juga melambangkan jiwa-jiwa. Kita
belajar hari ini pada waktu kita melakukan doa keliling, di tempat pekerjaan
kita, di sekolah, di tempat-tempat lain maka akan terjadi penuaian jiwa-jiwa di
sana.
DEKLARASI: Yosua 1 : 3 : Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak
kakimu Kuberikan kepada kamu, seperti yang telah Kujanjikan kepada
Musa.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN : MAZMUR 148-150

MINGGU

MENARA DOA
RENUNGAN : 2 Tawarikh 7 : 11-16
Penuaian jiwa-jiwa tidak akan pernah terlepas dari menara doa. Hari ini kita
akan belajar dari kisah Salomo pada waktu ia selesai membangun bait Allah di
Yerusalem, Ia mentahbiskan bait Allah kemudian Tuhan berbicara kepadanya.
Bagaimana bangsa Israel dapat terus diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan
yaitu mereka harus banyak berdoa dan bertobat dari dosa-dosanya. Hari
ini Tuhan memberikan pesan yang sama kepada kita gerejaNya, kita perlu
banyak berdiri dan berdoa bagi jiwa-jiwa (stand in the gap) maka Tuhan akan
mengampuni dan mulai memulihkan mereka. Kita perlu banyak berdoa bagi
jiwa-jiwa, tempat pekerjaan kita, sekolah kita, kota dan bangsa di menara doa
maka Tuhan akan mendengar seruan doa kita dari menara doa ini. Penuaian
pun akan terjadi bagi jiwa-jiwa di sekitar kita yang kita doakan senantiasa.
DEKLARASI: 2 Tawarikh 7 : 15 : Sekarang mata-Ku terbuka dan telingaKu menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: AMSAL 1-4
Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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SENIN

BELAS KASIHAN
RENUNGAN : Matius 14 : 14 – 16, Lukas 1 : 78
Tidak ada penginjilan yang tidak dimulai dengan
doa. Namun untuk dapat berdoa bagi jiwajiwa diperlukan belas kasihan yang besar bagi
mereka. Hari ini kita belajar dari Yesus sendiri,
bagaimana setiap penginjilanNya terhadap jiwajiwa selama Ia berada di dunia selalu disertai
dengan belas kasihan yang besar bagi mereka.
Sikap hati ini yang selalu menggerakan Yesus
di dalam pelayanannya sehingga pelayananNya
selalu tanpa pamrih. Ia sangat mengasihi
jiwa-jiwa dan rindu agar mereka percaya
kepadaNya sehingga dapat diselamatkan.
Demikian pula kita sebagai anak-anakNya. Kita
perlu memohon kepada Roh Kudus agar Ia
memberikan hati yang penuh belas kasihan bagi
jiwa-jiwa. Kita tidak dapat dengan sendirinya
memiliki belas kasihan sebab hal itu perlu kita
minta dari Tuhan. Belas kasihan yang besar
akan mendorong kita untuk dapat berdoa dan
berani bersaksi tentang Tuhan kepada orang
lain.
DEKLARASI: Matius 9: 13: … “Yang
Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan
persembahan, karena Aku datang bukan
untuk memanggil orang benar, melainkan
orang berdosa.”
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya
ambil hari ini setelah merenungkan firman
Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh
Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 135137

PENGINJILAN DOA

SELASA

JIWA DI SEKITAR KITA

KAMIS

RENUNGAN : Yesaya 58 : 6-7, Matius 17 : 14-21

RENUNGAN : Yohanes 4 : 5-42

Kadang kala pada waktu kita mendoakan seseorang kita merasakan suatu
beban yang berat, bahwa jiwa yang sedang kita doakan bukanlah tipe
jiwa yang mudah untuk diinjili, mungkin mereka termasuk jiwa yang cukup
keras dan sulit untuk dijangkau. Kita memerlukan suatu terobosan rohani
untuk dapat menjangkau mereka. Di saat itu doa kita tidak cukup hanya
bersyafaat bagi mereka dan menaikan doa-doa permohonan namun kita
perlu melakukan doa-doa terobosan yang penuh dengan kuasa Tuhan untuk
merebut mereka bagi Tuhan. Karena itulah doa-doa kita perlu disertai dengan
puasa. Yesus menasehati yang sama kepada murid-muridNya pada waktu
mereka menghadapi kesulitan berdoa bagi anak yang dirasuk setan dan sakit
ayan, Ia menasehati mereka untuk berdoa dan berpuasa agar anak tersebut
mengalami terobosan dan kelepasan.

Penginjil pertama di Alkitab adalah wanita Samaria yang bertemu dengan
Yesus di kota Sikhar. Pada waktu ia mengalami perjumpaan dengan Yesus,
ia menerima Yesus sebagai Tuhan. Lalu ia kembali ke kotanya dan bersaksi
kepada orang-orang Samaria tentang Yesus. Banyak teman-teman dan
saudara-saudaranya yang akhirnya percaya kepada Yesus. Melalui kisah ini
kita belajar bahwa kita dapat memulai penginjilan (ladang misi kita) kepada
orang-orang yang ada disekitar kita. Mungkin mereka adalah teman di
pekerjaan, teman sekolah, anggota keluarga, dan kenalan lainnya. Kisah 1
: 8 mengatakan kita akan menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem berbicara
tentang keluarga kita. Di Yudea, berbicara tentang teman-teman di sekitar
kita. Di Samaria, berbicara tentang keluarga atau teman-teman jauh kita. Dan
sampai ke ujung bumi yaitu orang-orang lain yang tidak kita kenal seperti
‘homeless’ dan orang-orang di stasiun ‘metro’.

DEKLARASI: Yesaya 58 : 6 : Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki, ialah
supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan
tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan
mematahkan setiap kuk

DEKLARASI: 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.”
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BACAAN ALKITAB TAHUNAN : MAZMUR 142-144

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 138-139

JUMAT
RABU

DOA SYAFAAT
RENUNGAN : Kejadian 18 : 20 - 33
Pada waktu Abraham mengetahui bahwa kota Sodom dan Gomora akan
dijatuhi hukuman karena dosa-dosa mereka yang besar dan karena mereka
tidak mengenal Tuhan, maka Abraham mulai berdoa syafaat bagi kota itu.
Abraham berdoa sungguh-sungguh bagi kota itu dan ‘stand in the gap’ atau
berdiri di antara Tuhan dan kota itu. Abraham melakukan tawar menawar
dengan Tuhan agar kota itu diselamatkan dari hukumannya. Dengan tekun
dia berdoa. Walaupun akhirnya kota itu mendapat penghukumannya karena
Tuhan tidak menjumpai sejumlah orang benar yang ditawarkan oleh Abraham,
namun karena doa-doa syafaat Abraham maka keluarga Lot (keponakan dari
Abraham) dapat diselamatkan. Tuhan mengutus malaikatNya untuk menjemput
Lot sekeluarga dan membawa mereka keluar dari kota tersebut. Apabila kita
berdoa syafaat dengan sungguh-sungguh dan tekun buat jiwa-jiwa pasti Tuhan
akan menjawab.
DEKLARASI: 1 Tesalonika 5 : 17 : Tetaplah berdoa
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 140-141

DOA PUASA

TEAM WORK
RENUNGAN : Lukas 10 : 1, Pengkotbah 4 : 9 - 12
Salah satu panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah memberitakan injil.
Dalam menggenapi panggilan Tuhan ini kita juga memerlukan orang lain untuk
bekerja bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesuspun waktu hidup di dunia,
di dalam Ia menggenapi panggilan Bapa dalam hidupNya, Ia memerlukan
murid-muridNya untuk bekerja bersama-sama dengan Dia. Ia selalu mengutus
murid-muridNya berdua-dua (team) untuk mendahuluiNya ke setiap kota
yang hendak dikunjungiNya. Pada waktu kita bekerja secara team, Tuhan
akan menyertai kita dengan tanda heran dan mujizat. Kitab pengkotbah
juga mengatakan bahwa apabila kita bekerja secara team maka kita akan
saling menguatkan satu dengan yang lain. Lebih dari itu, kita juga tidak dapat
dikalahkan oleh iblis sebab di tengah-tengah kebersamaan kita, Tuhan hadir.
DEKLARASI: Pengkotbah 4 : 9-10 : “Berdua lebih baik dari pada seorang
diri … Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya
…”
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN : MAZMUR 145-147

