SABTU

SIANG DAN MALAM
RENUNGAN: Ratapan 2: 18:19, Yesaya 62: 6-7
Sekali lagi kita ulangi bahwa menara doa adalah doa, pujian dan penyembahan yang dilakukan
bersama-sama di dalam kesatuan, siang dan malam. Kita sudah mempelajari hari-hari yang lalu
mengenai doa, pujian dan penyembahan, serta kesatuan. Hari ini kita akan belajar mengenai
siang dan malam. Mengapa gereja Tuhan perlu berdoa siang dan malam atau dengan kata lain
24 jam dalam sehari untuk bangsa? Kalau kita melihat ayat-ayat di atas, keduanya berbicara
hal yang sama, yaitu bagaimana bangsa Israel dapat dipulihkan oleh Tuhan dari kejatuhannya
yang hebat. Dan hanya satu jawabannya, yaitu mereka harus berseru-seru kepada Tuhan di
dalam doa-doa mereka bersama-sama siang dan malam sampai Tuhan memulihkan Israel
kembali. Jangan beristirahat dan tinggal tenang sebelum pemulihan itu terjadi. Demikian halnya
hari ini dengan bangsa Amerika. Kondisi bangsa ini sama seperti bangsa Israel pada waktu
itu. Kondisi Amerika saat ini sangat tidak baik, di mana resesi ekonomi terjadi, pengangguran
semakin tinggi, kebejatan moral semakin parah, dan sebagainya. Karena itu kita gerejaNya
yang ada di bangsa ini, kita perlu melakukan hal yang sama dengan bangsa Israel, kita perlu
berdoa kepada Tuhan di dalam kesatuan siang dan malam dan memohon pemulihan kembali
atas Amerika. Dan jangan berhenti berdoa sebelum Tuhan melawat bangsa ini.

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: Hari ini saya akan berdoa dan menyembah Tuhan bersama dengan
keluarga saya di dalam ‘united prayer’
DOA: Hari ini saya akan berdoa bersama seorang teman seiman di menara doa
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SENIN
BERDIRI BAGI BANGSA
RENUNGAN: 2 Tawarikh 7: 1-14, Yeremia 29: 7
Sepanjang minggu ini kita akan belajar bersama bagaimana kita dapat terlibat aktif di dalam gerakan menara

doa (prayer tower movement) yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini di tengah-tengah gerejaNya di akhir
jaman. Hari ini kita akan belajar dari kisah Salomo pada waktu ia selesai membangun bait Allah di Yerusalem.
Ia mentahbiskan bait Allah (menara doa) dengan mempersembahkan korban dan pujian kepada Tuhan dan
juga melakukan perayaan Pondok Daun. Setelah Salomo mentahbiskan bait Allah, Tuhan berbicara kepadanya,
bahwa Tuhan berkenan atas bait Allah yang didirikan Salomo. Tuhan memberikan pesan kepada Salomo,
bagaimana bangsa Israel dapat terus diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, yaitu mereka harus banyak berdoa
dan bertobat dari dosa-dosanya, 2 Taw 7 : 14. Hari ini Tuhan memberikan pesan yang sama kepada kita
gerejaNya yang tinggal di Amerika ini, kita perlu banyak berdiri bagi bangsa ini (stand in the gap) dan berdoa
bagi bangsa ini, merendahkan diri di hadapan
Tuhan dan mewakili bangsa ini bertobat
dari dosa-dosanya, maka Tuhan akan
mengampuni Amerika dan mulai
memulihkan negeri ini. Ini tugas
setiap kita anak-anak Tuhan yang
hidup di akhir jaman, untuk
berdoa bagi bangsa di mana
kita ditempatkan Tuhan. Berdoa
bagi kesejahteraan bangsa
sebab kesejahteraannya
menjadi kesejahteraan
kita, Yeremia 20: 7

UPAH

RENUNGAN: Matius 6: 33, 2 Timotius 2: 6
Panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita gerejaNya yang berada di Amerika ini sungguh besar.
Tuhan rindu agar menara doa kota, khususnya di ibukota Washington DC dapat berdiri. Namun
ini merupakan suatu pekerjaan besar dan baru bagi kita. Marilah kita menguatkan hati kita
bersama-sama dan percayalah dengan anugerah Tuhan bahwa kita dapat melakukannya
bersama-sama bahu membahu. Jangan melihat betapa besarnya pekerjaan ini, namun
lihatlah hal ini sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, dan suatu kesempatan
pula. Tuhan memilih kita untuk melakukan proyek Tuhan dan bekerja bersama dengan Dia.
Betul, akan ada pengorbanan yang harus kita berikan, namun pengorbanan ini merupakan
penyembahan kita (sacrifice of praise) bagi Tuhan dan akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan
sudah menyediakan upah bagi kita, yaitu yang terdapat di dalam Mat 6: 33, bahwa Tuhan
akan menambahkan semua yang kita perlukan dengan berlimpah-limpah. Kita seumpama
petani yang menabur benih dengan bekerja keras, namun firmanNya dalam 2 Tim 2: 6
mengatakan bahwa kita juga yang akan menuai hasilnya yang pertama kali. Pada waktu kita
naik menara doa, kita berdoa bagi bangsa, maka semua kebutuhan pribadi kita Tuhan yang
menyelesaikannya. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang, selalu ada upah bagi
orang yang sungguh-sungguh bekerja bagi kerajaanNya.

DEKLARASI: 2 Timotius 2: 6: Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang
pertama menikmati hasil usahanya
TINDAKAN: Saya akan merenungkan firman hari ini dan mulai melakukannya
mulai hari ini
DOA: Saya akan berdoa dan mengucap syukur akan setiap janji Tuhan yang saya
terima hari ini melalui Daily Word

Sumber: Ps. Juliet Pranoto
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DEKLARASI: Yeremia 29: 7: Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan
berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
TINDAKAN: Hari ini saya berdoa agar Roh Kudus terus membukakan mengenai rahasia
kegerakan menara doa ini bagi saya, sehingga saya akan semakin mengerti dan akan mulai
terlibat di dalamnya
DOA: Saya akan berdoa bagi VIP List (List orang-orang yang belum mengenal Tuhan) dengan
tekun sampai hidup mereka dijamah oleh Tuhan dan diselamatkan

DOA

MENARA

SELASA

BERDOA

KAMIS

RENUNGAN: Yeremia 29: 11-14, Yeremia 33: 3

RENUNGAN: 1 Samuel 17: 40 – 51, Matius 16: 19

Tuhan berjanji kepada kita bahwa rancanganNya atas bangsa ini adalah rancangan
damai sejahtera dan bukan kecelakaan serta masa depan yang penuh harapan.
Namun agar hal ini dapat terjadi, kita sebagai gerejaNya perlu untuk mulai berdoa
dan naik ke menara doa untuk mengingatkan Tuhan atas bangsa ini, Yer 29 : 13,
Yes 62 : 6. Di menara doa kita akan banyak berdoa, memuji dan menyembah
Tuhan di dalam kesatuan bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lain, siang
dan malam, kita berdoa bagi bangsa. Jangan tinggal tenang, namun senantiasa
mengingatkan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan tinggal tenang sebelum Ia melawat
Amerika. Terutama menjelang pemilihan presiden Amerika bulan November
mendatang, adalah sangat penting untuk kita berdoa agar kehendak Tuhan yang
terjadi atas bangsa ini. Kita berdoa agar iblis tidak dapat sedikitpun mengganggu
jalannya pemilihan ini. Mari kita mulai berdoa, mulai hari ini, bagi bangsa ini, baik di
dalam doa-doa pribadi kita maupun doa-doa kita di menara doa.

Di menara kita juga perlu banyak memperkatakan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari
kisah Daud, bagaimana deklarasi / memperkatakan firman Tuhan sangat penting di dalam
kehidupan kita dan sangat perlu untuk kita praktekan di menara doa. Daud tidak terpengaruh
sedikitpun dengan intimidasi maupun ancaman Goliat atas dirinya dan bangsanya, ayat 43-44.
Dari peristiwa Daud kita melihat bagaimana kuasa dan penyertaan Tuhan yang dasyat pada
waktu Daud percaya dan mulai melakukan deklarasi iman, ayat 46-47. Dengan yakin ia katakan
di hadapan Goliat, “Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku
akan mengalahkan engkau….”. Dan betul saja, Tuhan memberikan kemenangan besar atas
Daud dan Goliat dapat dikalahkan dan dibunuh. Sungguh luar biasa, kemenangan menjadi
bagian kita apabila kita percaya dan mulai mendeklarasikan firman Tuhan. Memperkatakan
firman Tuhan selain akan membawa kemenangan kita atas iblis, juga akan membawa berkat
bagi apapun yang kita doakan. Sebagai contoh, waktu kita memperkatakan firman dan
memberkati bangsa lewat deklarasi firman kita, maka berkat mulai dicurahkan dari sorga atas
bangsa tersebut, Matius 16: 19.

DEKLARASI: Matius 16: 19: Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga.
Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di
dunia ini akan terlepas di sorga

DEKLARASI: Yeremia 33: 3: Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab
engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak
terpahami, yakni hal-hal yang tidak kauketahui.

RABU

PERKATAKAN FIRMAN

TINDAKAN: Saya akan berdoa dan memohon Roh Kudus membangkitkan
semangat saya untuk dapat ikut ambil bagian di dalam gerakan menara doa kota ini

TINDAKAN: Hari ini saya akan mulai mendeklarasikan firman Tuhan bagi hidup
saya, dan saya juga akan mendeklarasikan firman bagi bangsa ini sewaktu saya
berdoa di menara doa

DOA: Saya akan berdoa dan menyembah Tuhan, saya akan berdoa agar menara
doa kota di Washington DC dapat mencapai 24/7 (24 jam, 7 hari), sehingga siang
dan malam setiap hari tubuh Kristus dapat mengingatkan Tuhan untuk melawat
Amerika

DOA: Hari ini saya akan berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh
di atas saya, baik itu di dalam keluarga, pekerjaan maupun gereja lokal dan
memberkati mereka lewat doa-doa saya

PUJIAN DAN PENYEMBAHAN

JUMAT

UNITY

RENUNGAN: Mazmur 34: 1-9, Mazmur 22: 4

RENUNGAN: Yohanes 17: 20-26, Kisah 1: 14

Di menara doa kita perlu banyak menaikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan.
Firman Tuhan dalam
Maz 22:4 mengatakan bahwa Tuhan besemayam di atas
pujian kita. Apabila kita menaikan pujian dan penyembahan kita maka Tuhan akan
bertahta di atas Amerika. Alangkah dasyatnya apabila kita anak-anakNya dapat
membuat tahta bagiNya siang dan malam, maka Tuhan akan seterusnya bertahta
atas bangsa ini. Pada waktu Tuhan bertahta atas bangsa ini, maka berkat-berkat
akan mulai mengalir atas Amerika. Mazmur 34 mengatakan bahwa Tuhan akan
melepaskan bangsa ini dari keterikatannya, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi
bangsa ini dari kesesakannya. Tuhan akan mengirim malaikat untuk melindungi
bangsa ini. Kebaikan Tuhan dan berkatNya juga akan mulai dicurahkan atas bangsa
ini. Mari kita mulai memuji dan menyembah Tuhan di menara doa, mulai hari ini, bagi
bangsa ini, sampai Tuhan turun melawat Amerika. Naikan puji-pujian kemenangan,
pemulihan dan berkat untuk bangsa ini.

Menara doa adalah doa, pujian dan penyembahan yang dilakukan bersamasama di dalam kesatuan, siang dan malam. Berarti kita anak-anak Tuhan perlu
untuk bersatu agar kita dapat melakukan doa, pujian dan penyembahan siang
dan malam bersama-sama. Firman Tuhan di dalam Yohanes mengatakan bahwa
kemuliaan Tuhanlah yang membuat kita dapat bersatu. Dengan kekuatan kita saja,
kita tidak dapat bersatu, namun karena kita bersama-sama mengalami kemuliaan
Tuhan, kita menjadi mengasihi Tuhan sehingga dapat menanggalkan semua
keakuan kita dan bersatu. Janji Tuhan pada gerejaNya di akhir jaman, bahwa
kemuliaanNya akan kembali ke gerejaNya, tujuannya adalah agar gerejaNya
dapat bersatu dan mulai membangun menara doa kota bersama-sama. Kemuliaan
Tuhan juga berbicara mengenai kasih Tuhan. Yoh 17: 26 mengatakan bahwa
kemuliaan Tuhan di dalam kasih Tuhanlah yang memampukan gerejaNya untuk
bersatu. Kasih Tuhan akan membuat kita dapat menerima satu dengan yang lain
dengan sukacita. Kasih Tuhan akan menutupi banyak sekali dosa dan kelemahan,
sehingga kita tidak lagi melihat kelemahan orang lain, 1 Pet 4: 8

DEKLARASI: Mazmur 22: 4: Padahal Engkaulah Yang Kudus yang bersemayam
di atas puji-pujian orang Israel.
TINDAKAN: Saya akan berdoa agar Roh Kudus memampukan saya untuk
memperbesar kapasitas hidup saya, sehingga saya dapat mulai terlibat di dalam
gerakan menara doa kota ini
DOA: Saya akan berdoa dengan keluarga saya hari ini agar keluarga kami semakin
dipakai oleh Tuhan di dalam panggilan dan pilihan Tuhan bagi keluarga kami
terutama di dalam gerakan menara doa kota ini

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.
TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa dan memohon Roh Kudus memampukan
saya untuk mulai berkomitmen berdoa di menara doa
DOA: Saya akan berdoa untuk lawatan Tuhan yang akan terjadi di FA malam hari
ini

