SABTU

DATANGLAH KERAJAANMU
RENUNGAN: Efesus 6: 10-12, Matius 6:9-13
Seperti Tuhan Yesus memiliki Kerajaan yaitu Kerajaan Sorga, iblis selalu
meniru apa yang Tuhan lakukan dan iapun memiliki kerajaannya sendiri.
Pada waktu kita berdoa mendeklarasikan Kerajaan Tuhan datang, Matius
6:10 maka kita sedang mengalahkan kerajaan iblis. Pada waktu kita berdoa,
memuji dan menyembah Tuhan maka kita membangun tahta untuk Tuhan
dan kerajaanNya sehingga Ia akan memerintah dan tinggal di dalam hidup
kita, Mazmur 22:4. HadiratNya akan memenuhi tempat di mana kita sedang
berdoa sehingga semua roh-roh jahat dapat diusir keluar dari tempat itu.
Akibatnya, tempat di mana kita berdoa, mungkin keluarga dan rumah kita,
tetangga, teman kerja, teman sekolah, kota bahkan bangsa akan mulai
mengalami transformasi di segala area, revival, penuaian jiwa, keamanan dan
pertumbuhan ekonomi.
DEKLARASI: Mazmur 22:4: Padahal Engkaulah Yang Kudus yg bersemayam
di atas puji-pujian orang Israel
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: YESAYA 20-22

MINGGU

MENARA DOA
RENUNGAN : Yesaya 62:6-7, Habakuk 2:1, Daniel 10:14
Pola ibadah Pondok Daud hari-hari ini juga diaplikasikan sebagai pola ibadah di
Menara Doa. Di Menara Doa kita juga melakukan hal yang sama, yaitu berdoa,
memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di dalam kesatuan siang dan malam.
Di sana kita banyak menaikan doa-doa syafaat untuk bangsa, kota, dan tempattempat lain seperti sekolah, tempat pekerjaan. Pada waktu kita berdoa di menara,
Tuhan akan banyak memberikan firman, pewahyuan, hikmat, pengajaran, dan
jawaban doa bagi apa yang kita doakan, Habakuk 2 : 1, Yesaya 2 : 2-3. Bahkan Tuhan
juga akan memberikan kepada kita rahasia bangsa yaitu apa yang akan terjadi pada
bangsa yang kita doakan dan strategi-strategi doa untuk berdoa bagi bangsa, Daniel
10 : 14. Kita akan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga tempat-tempat,
kota dan bangsa yang kita doakan akan mulai mengalami transformasi dan akan
membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan.
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SENIN

PONDOK DAUD
RENUNGAN : Kisah 15 : 16-17, 1 Tawarikh 24-25
Pada waktu Daud menjadi raja Israel ia
membangun kemah Tuhan yang disebut Pondok
Daud dan menaruh bait Tuhan di dalamnya. 1
Tawarikh 24-25 menjelaskan bagaimana Daud
membuat pola ibadah di mana imam-imam diberi
tugas untuk bergantian menyelenggarakan doa
dan ibadah selama 24 jam di pondok itu. Para
penyanyi yang berjumlah 288 orang dibagi tugas
menjadi 12 orang setiap jam untuk bergantian
menaikan pujian penyembahan selama 24
jam. Jadi pada Pondok Daud tersebut ada
doa,pujian dan penyembahan yang dilakukan di
dalam kesatuan siang dan malam. Tuhan juga
mengingatkan kita hari-hari ini untuk mendirikan
kembali Pondok Daud hidup kita, yaitu kehidupan
doa, pujian dan penyembahan kita kepada
Tuhan kita bangun kembali. Semakin intim dan
mengasihi Tuhan.
DEKLARASI: Kisah 15:16: Kemudian Aku akan
kembali dan membangunkan kembali pondok
Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan
Kubangun kembali dan akan Kuteguhkan.

DEKLARASI: Yesaya 2 : 3 : Dan banyak suku bangsa akan pergi serta
berkata: “Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah Allah Yakub,
supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan supaya kita berjalan
menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman TUHAN
dari Yerusalem

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya
ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan
?

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: YESAYA 1-4

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh
Kudus

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YESAYA 23-26
Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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P O ND O K

D A U D

SELASA

BERJAGA-JAGA SATU JAM

KAMIS

RENUNGAN : Kisah 1 : 12-14, Mazmur 133

RENUNGAN : Matius 26 : 36-41, 1 Tesalonika 5 : 17-19

Pondok Daud adalah doa, pujian dan penyembahan yang dilakukan oleh
imam-imam Daud bersama-sama di dalam kesatuan, siang dan malam. Harihari ini Tuhan juga sedang mengingatkan kita untuk kembali membangun
Pondok Daud pribadi kita, keluarga maupun gereja bahkan sampai kepada
bangsa. Berdoa di dalam kesatuan sangat diperlukan hari-hari ini untuk
mengalahkan kekuatan iblis yang semakin merajalela. Kita tidak dapat berjalan
sendiri, kita perlu saudara-saudara seiman untuk bersama-sama meruntuhkan
kerajaan iblis. Mazmur 133 mengatakan bahwa di dalam kesatuan barulah
pengurapan Tuhan yang baru turun dan dengan pengurapan itu maka kitab
Yesaya mengutip bahwa setiap belenggu dapat dihancurkan. Mari kita
tingkatkan kesatuan di tengah kita dan saling mengasihi dan mengampuni.

Mungkin kita akan bertanya-tanya, berapa lamakah sebaiknya kita berdoa?
Jawabannya adalah kita dapat berdoa selama yang Roh Kudus taruh di dalam
hati kita. Mungkin dimulai dengan beberapa menit lalu semakin meningkat
setiap hari dengan semakin dalamnya kehausan kita akan Tuhan. Sampai
suatu waktu dapat mencapai 1 jam bahkan lebih. Yesus mengingatkan muridmuridNya untuk dapat berjaga-jaga di dalam doa paling tidak 1 jam. Tujuannya
agar roh kita tidak tertidur atau padam sehingga iblis tidak dapat menipu
kita karena kita lengah. Petrus pada waktu Tuhan Yesus mengingatkan dia
untuk berdoa 1 jam bersama Dia, tidak sanggup melakukannya karena terlalu
ngantuknya. Pada akhirnya karena rohnya tidak berjaga-jaga ia menjadi
lengah, sehingga iblis menipu dia dan akibatnya ia menyangkal Yesus 3 kali.

DEKLARASI: Kisah 1 : 14 : Mereka semua bertekun dengan sehati dalam
doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan
dengan saudara-saudara Yesus.

DEKLARASI: Matius 26 : 40 : Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridNya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus:
“Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan Aku?

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YESAYA 12-15

BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YESAYA 5-7

RABU

PUJIAN DAN PENYEMBAHAN
RENUNGAN : Mazmur 34 : 2-9, Mazmur 22 : 4
Hari-hari ini kita perlu banyak menaikan pujian dan penyembahan kepada
Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 22 : 4 mengatakan bahwa Tuhan
besemayam di atas pujian-pujian kita. Apabila kita menaikan pujian dan
penyembahan kita maka Tuhan akan bertahta di dalam hidup kita. Pada
waktu Tuhan bertahta, maka berkat-berkatNya akan mulai mengalir. Mazmur
34 mengatakan bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari keterikatan, akan
memberikan kita kelegaan dari kesesakan dan Tuhan akan mengirim malaikat
untuk melindungi kita. Kebaikan Tuhan dan berkatNya juga akan mulai
dicurahkan atas kita. Mari kita mulai lebih sering memuji dan menyembah
Tuhan sampai Tuhan turun melawat hidup kita. Seperti kisah Paulus dan Silas
yang mengalami kelepasan dari pintu penjara setelah mereka memuji Tuhan
semalaman.
DEKLARASI: Kisah 16 : 25-26 : Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan
Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah … Akan tetapi terjadilah
gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika
itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YESAYA 8-11

UNITY

JUMAT

SIANG DAN MALAM
RENUNGAN : Ratapan 2 : 18-19, Yesaya 62 : 6-7
Mengapa kita sebagai gereja Tuhan perlu berdoa siang dan malam atau
dengan kata lain tanpa jemu-jemu? Kalau kita melihat ayat-ayat di atas,
keduanya berbicara hal yang sama, yaitu bagaimana bangsa Israel dapat
dipulihkan Tuhan dari kejatuhannya yang hebat. Hanya satu jawabannya, yaitu
mereka harus berseru-seru kepada Tuhan di dalam doa-doa mereka siang
dan malam sampai Tuhan memulihkan Israel kembali. Jangan beristirahat dan
tinggal tenang sebelum pemulihan itu terjadi. Demikian halnya hari ini dengan
hidup kita bahkan bangsa kita. Kondisi kita dan bangsa ini sama seperti
bangsa Israel pada waktu itu. Karena itu kita perlu melakukan hal yang sama
dengan bangsa Israel, kita perlu berdoa kepada Tuhan siang dan malam dan
memohon pemulihan kembali. Dan jangan berhenti berdoa sebelum Tuhan
melawat kita. PUSH, Pray Until Something Happens.
DEKLARASI: Yesaya 62 : 6 : Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah
Kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam,
mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan
TUHAN kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: YESAYA 16-19

