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ZERUBABEL

RENUNGAN:  Hagai 2: 1 – 10

Setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan 
mereka di Babel, Tuhan mengingatkan mereka 
untuk membangun kembali tembok Yerusalem 
dan bait Allah. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 
Zerubabel untuk memimpin bangsa Israel 
membangun kembali bait Allah di Yerusalem. 
Pesan Tuhan kepada Zerubabel adalah agar ia 
dan seluruh bangsa Israel dapat bekerja dengan 
sungguh-sungguh agar pembangunan bait suci 
dapat terlaksana. Tuhan berjanji kepada mereka 
bahwa Roh KudusNya akan � nggal di tengah-
tengah mereka (ayat 6) dan memampukan 
mereka untuk dapat bekerja dengan baik. 
Tuhan juga akan mengirimkan kekayaan bangsa-
bangsa untuk membiayai pembangunan bait 
Allah tersebut. Melalui kisah ini kita ketahui 
bahwa lawatan Tuhan dapat terjadi apabila kita 
menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup kita 
dan mulai mengerjakannya dengan sungguh-
sungguh. Apabila Tuhan mempercayakan 

SENIN

MINGGU

5 ROTI 2 IKAN

RENUNGAN:  Yohanes 6: 1-15

Minggu ini kita akan belajar bagaimana kita 
mempersiapkan diri untuk mengalami lawatan 
Tuhan yang besar yang akan datang kepada 
gerejaNya di akhir jaman ini. Hari ini kita akan 
belajar dari peris� wa 5 ro�  dan 2 ikan yang 
dapat mengenyangkan lebih dari 5000 orang. 
Bagaimana mujizat dapat terjadi pada waktu itu 
? Rupanya ada seorang anak kecil yang dengan 
sukarela memberikan 5 ro�  dan 2 ikan yang 
ia miliki kepada Tuhan. Tuhan berkenan atas 
pemberian anak itu sehingga mujizat dapat 
terjadi. Di dalam menan� kan lawatan Tuhan, mari 
kita mempersiapkan diri dengan memberikan 
yang terbaik yang kita miliki bagi Tuhan. Seper�  
anak kecil tersebut, mungkin hanya makanan itu 
yang ia miliki, namun ia memberikan semuanya 
bagi Tuhan. Demikian dengan kita, mungkin 
Tuhan mengingatkan kita untuk menabur/
memberi di saat-saat keadaan kita sedang � dak 

SABTU

memungkinkan, namun pada waktu kita taat, 
maka mujizat akan terjadi. Di akhir cerita yang 
kita baca, anak kecil itu mengalami mujizat 
dengan membawa pulang 12 bakul ro� .

DEKLARASI:  Mazmur 126: 2 : Pada waktu 
itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan 
lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu 
itu berkatalah orang di antara bangsa-
bangsa: “TUHAN telah melakukan perkara 
besar kepada orang-orang ini!”

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa dan 
memohon Roh Kudus untuk senan� asa 
mengingatkan saya, agar saya dapat 
senan� asa memberikan yang terbaik bagi 
Tuhan, baik waktu saya, tenaga saya, harta 
saya, ha�  saya dan seluruh hidup saya

DOA: Saya akan berdoa bagi VIP List (List 
orang-orang yang belum mengenal Tuhan) 
dengan tekun sampai hidup mereka 
dijamah oleh Tuhan dan diselamatkan

pekerjaanNya dalam hidup kita biarlah 
kita melakukannya dengan sukacita dan 
bersemangat sehingga pada waktuNya 
Tuhan lawatan akan terjadi di dalam 
hidup kita.   

DEKLARASI:  Zakaria 4: 6: “Inilah fi rman 
TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: 
Bukan dengan keperkasaan dan bukan 
dengan kekuatan, melainkan dengan roh-
Ku”, fi rman TUHAN semesta alam

TINDAKAN: Saya akan merenungkan 
fi rman hari ini dan mulai melakukannya 
sepanjang hari ini

DOA: Saya akan berdoa agar Roh Kudus 
memampukan saya mempersiakan diri 
menerima lawatan Tuhan dalam hidup 
saya  

RAJA YOSAFAT

RENUNGAN:  2 Tawarikh 20: 1 - 28 

Raja Yosafat adalah salah seorang dari raja 
Yehuda yang ternama pada jamannya. Ia 
adalah seorang yang takut akan Tuhan dan 
memerintah bangsanya sesuai dengan perintah 
Tuhan. Suatu saat di masa pemerintahannya 
bangsa Amon dan Moab hendak menyerang 
Yehuda. Raja Yosafat segera mengumpulkan 
rakyatnya untuk berdoa berpuasa bersama 
dan mencari wajah Tuhan. Tuhan menjawab 
doa mereka dan berpesan agar mereka 
� dak menjadi takut, sebab Tuhan yang akan 
berperang bagi mereka. Keesokan harinya 
mereka pergi ke medan perang dengan 
bersukacita sambil memuji Tuhan dan bersorak-
sorai. Dan luar biasa, pada waktu mereka 
memuji Tuhan dan bersorak sorai, Tuhan 
memukul kalah musuh-musuh mereka. Mereka 
mengalami kemenangan yang besar, bahkan 

mereka dapat menjarah harta kekayaan 
musuh-musuh mereka selama 3 hari ! 

DEKLARASI:  Kisah Rasul 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 seke� ka 
itu juga terbukalah semua pintu dan 
terlepaslah belenggu mereka semua

Melakukan Firman:  
Saya akan menghadiri Harp & Bowl Night 
se� ap bulan dengan se� a karena saya 
percaya pujian penyembahan yang saya 
naikan akan membawa lawatan Tuhan 
dalam hidup saya

DOA: Saya akan berdoa bersama keluarga 
dan menaikan puji-pujian & penyembahan 

   Sumber : Ps. Juliet Pranoto MENANTIKAN LAWATAN TUHAN



ELIA

RENUNGAN:  Yakobus 5: 16-18, 1 Raja-raja 
18 : 42-45

Elia adalah manusia biasa sama seper� kita 
namun ada satu hal yang dapat kita teladani 
dari hidupnya. Doa Elia mengguncangkan 
alam semesta. Ia dapat memerintahkan hujan 
untuk �dak turun selama �ga setengah tahun 
lalu ia juga dapat memerintahkan hujan 
untuk turun dengan deras dengan seke�ka. 
Luar biasa ! Hal ini dapat terjadi karena Elia 
berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakin 
dan ia berdoa dengan �dak jemu-jemu. 
Untuk dapat mengalami lawatan Tuhan yang 
dasyat di dalam hidup kita, kita perlu berdoa. 
Sediakan waktu se�ap hari dengan Tuhan, 
berdoa, menyembah Dia dan merenungkan 
serta memperkatakan firmanNya. Nan�kan 
lawatan Tuhan dengan tekun di dalam doa-
doa kita. Mulailah membuat komitmen untuk 
menyediakan waktu dengan Tuhan se�ap 
hari. 

            
YOSUA

RENUNGAN:  Yosua 1: 1-9

Pada waktu Musa telah ma�, bangsa Israel 
masih tetap berada di padang gurun, padahal 
janji Tuhan, Ia akan membawa mereka 
menduduki tanah perjanjian, tanah yang 
penuh susu dan madu, tanah yang sangat 
subur, dan tanah yang penuh dengan berkat 
yang berkelimpahan. Tuhan ingat kepada 
janjiNya sehingga Ia memanggil Yosua untuk 
memimpin bangsa Israel menduduki tanah 
perjanjian. Pesan Tuhan kepada Yosua agar 
ia berhasil, ia harus terus �nggal di dalam 
firman Tuhan. Apakah yang dimaksudkan 
dengan �nggal di dalam firmanNya ? Ar�nya, 
kita membaca firmanNya se�ap hari dan 
merenungkan dan mulai melakukannya 
dengan sungguh-sungguh di dalam hidup 
kita. Selain itu kita juga perlu untuk 

NAAMAN

RENUNGAN:  2 Raja-raja 5: 1 – 14

Naaman adalah seorang panglima dari bangsa 
Aram. Ia senan�asa mengalami kemenangan 
di dalam peperangan. Namun ada satu 
hal yang selalu menyusahkan ha�nya. Ia 
menderita penyakit kusta. Pada suatu saat, 
pelayan dari istri Naaman yang berbangsa 
Israel mengusulkan kepada mereka agar 
Naaman pergi ke Israel dan menemui nabi 
Elisa agar dapat disembuhkan. Akhirnya 
Naaman pergi menemui nabi Elisa di Israel. 
Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk mandi 
dan membenamkan dirinya selama 7 kali di 
dalam sungai Yordan. Pada waktu Naaman 
mendengar hal itu, ia menjadi kesal dan �dak 
mau melakukan hal itu. Namun pegawai-
pegawainya mengingatkan dia untuk taat saja 
dan melakukan perintah nabi Elisa. Akhirnya 
ia taat dan membenamkan dirinya tujuh kali 

ABRAHAM 

RENUNGAN:  Ibrani 6: 11-20
DOA:
Abraham adalah bapa orang beriman, sebab 
ia memberikan teladan bagi kita semua orang 
beriman bagaimana menan�kan lawatan Tuhan 
di dalam hidup ini. Tuhan menjanjikan Abraham, 
bahwa ia akan memperoleh anak di usia tuanya. 
Namun pada waktu menan�kan janji Tuhan 
tersebut, ternyata janji itu �dak kunjung �ba. 
Padahal Abraham sudah menjadi semakin tua 
dan seper�nya mustahil untuk memperoleh 
anak. Kitab Ibrani menceritakan bagaimana iman 
Abraham yang luar biasa, ia tetap percaya kepada 
janji Tuhan dan ia percaya bahwa pengharapan 
yang Tuhan berikan itu pas� sehingga dengan 
sabar dan tetap beriman, Abraham menan�kan 
janji Tuhan tersebut. Abraham percaya bahwa 
Tuhan �dak akan berdusta dan mengingkari 
janjiNya dan bahwa Tuhan se�a kepada janjiNya. 
Sehingga akhirnya pada waktunya Tuhan, 
Abraham memperoleh anak yang dijanjikanNya, 
Ishak. Sebagai orang percaya, kita perlu belajar 
dari Abraham. Percaya kepada janji Tuhan dan 
menan�kan dengan sabar sampai janjiNya 

KAMIS

RABU

JUMAT

SELASA

digenapi, sebab pengharapan kita di dalam Yesus 
Kristus adalah pas�.

DEKLARASI:  Ibrani 6: 19-20 : Pengharapan 
itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi 
jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke 
belakang tabir, di mana Yesus telah masuk 
sebagai Perin�s bagi kita …

TINDAKAN: Saya akan terus berdoa 
menan�kan janji Tuhan yang Tuhan berikan 
dalam hidup saya, saya �dak akan berhen� 
berdoa sampai janjiNya digenapi dalam 
hidup saya

DOA: Saya akan berdoa dengan keluarga saya 
hari ini dengan pokok-pokok doa keluarga 
kami dan akan mendeklarasikan firman 
Tuhan yang menjadi janji Tuhan bagi keluarga 
kami

memperkatakan firmanNya senan�asa. 
Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 : 5 dan 
7 mengatakan, apabila kita �nggal di dalam 
firmanNya maka hidup kita akan mulai 
berbuah banyak, kita akan mulai mengalami 
lawatan Tuhan dan juga apa saja yang kita 
doakan  kita akan menerimanya. 

DEKLARASI:  Yohanes 15: 7: Jikalau kamu 
�nggal di dalam Aku dan firman-Ku �nggal di 
dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu 
kehendaki, dan kamu akan menerimanya.

TINDAKAN: Hari ini saya akan mulai 
merenungkan firmanNya dengan tekun dan 
�dak bolong-bolong lagi

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 memberka� mereka 
lewat doa-doa saya

DEKLARASI:  Efesus 6: 18 : dalam segala 
doa dan permohonan. Berdoalah se�ap 
waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah 
di dalam doamu itu dengan permohonan 
yang tak putus-putusnya…

TINDAKAN: Hari ini saya akan banyak 
memuji dan menyembah Tuhan sampai 
saya merasakan kasihNya dan hadiratNya 

DOA: Hari ini saya akan berdoa bersama 
dengan keluarga dan membawa semua 
pergumulan keluarga kami. Kami akan 
berdoa dengan tekun sampai kami 
mengalami kemenangan

di dalam sungai Yordan. Pada kali yang 
ketujuh, pada waktu ia keluar dari sungai 
maka di dapa�nyalah bahwa tubuhnya 
telah sembuh dari penyakit kusta. Rupanya 
ketaataannya membawa mujizat Tuhan di 
dalam hidupnya.  

DEKLARASI:  1 Yohanes 3: 24 : Barangsiapa 
menuru� segala perintah-Nya, ia diam di 
dalam Allah dan Allah di dalam dia….

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa agar 
Tuhan memberikan saya ha� yang baru (Yeh 
36: 26) yaitu ha� yang taat

DOA: Saya akan berdoa untuk lawatan 
Tuhan yang akan terjadi di FA malam hari ini 


