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BERDOA BAGI PEMERINTAH
RENUNGAN: 1 Timotius 2 : 1-7 

Pada waktu bangsa Amerika berdiri, bangsa 
ini berdiri di atas landasan Tuhan sendiri. 
Pemimpin-pemimpin bangsa pada waktu itu 
memproklamasikan bahwa mereka percaya 
di dalam Tuhan (In God We Trust). Bangsa 
ini berdiri di atas kebenaran firman Tuhan 
sehingga kehidupannya diberkati berlimpah-
limpah sampai mendapat julukan Negara 
Adikuasa (Super Power). Mereka juga 
mengalami kebangkitan gereja dan penuaian 
jiwa besar-besaran pada masa-masa itu. 
Namun di dalam perjalanannya, pada 
akhirnya bangsa ini memutuskan untuk keluar 
dari pagar anugerah Tuhan, mereka mulai 
menyangkal Tuhan dan hidup di dalam dosa. 
Hari ini kita berdoa agar pemimpin-pemimpin 
bangsa ini berbalik kembali kepada landasan 
mereka yang pertama di dalam Tuhan, dan 
mulai hidup di dalam kebenaran Tuhan serta 
menghormati dan takut akan Tuhan. Berdoa 
juga agar anak-anak Tuhan mulai menduduki 
tempat-tempat penting di pemerintahan agar 
bangsa ini dapat dibawa kembali kepada 
Tuhan dan anugerahNya. Deklarasikan 

kembali : In God We Trust, untuk bangsa 
ini. Kita percaya, apabila bangsa ini kembali 
kepada anugerah Tuhan maka kebangkitan 
dan penuaian jiwa akan terjadi kembali atas 
bangsa ini, seperti apa yang pernah terjadi 
dahulu.  

DEKLARASI: Filipi 1 : 6 : Akan hal ini aku 
yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai 
pekerjaan yang baik di antara kamu, akan 
meneruskannya sampai pada akhirnya pada 
hari Kristus Yesus.

TINDAKAN: Saya akan berdoa sungguh-
sungguh untuk pemerintah Amerika agar 
mereka dapat melihat dan mengalami 
anugerah Tuhan di dalam hidup mereka 

DOA: Saya akan mencari hari di mana saya 
dapat berdoa di menara doa dan mendoakan 
agar kemuliaan Tuhan terjadi di Amerika 
sehingga penuaian akan terjadi kembali atas 
bangsa ini seperti yang dahulu pernah terjadi

Catatan:
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BERDOA SIANG DAN MALAM
RENUNGAN: Ratapan 2 : 18:19, Yesaya 62 
: 6-7

Untuk terjadinya revival di bangsa ini, kita perlu 
menaikan doa-doa kita terutama di menara 
doa, siang dan malam. Mengapa gereja Tuhan 
perlu berdoa siang dan malam ? 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 di menara 
doa dan memohon pemulihan kembali atas 

Sumber : Ps. Juliet Pranoto

UPAH
RENUNGAN: Matius 6 : 33, 2 Timotius 2 : 6

Panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita 
gerejaNya yang berada di Amerika ini 
sungguh besar. Kita akan terlibat di dalam 
penuaian jiwa di bangsa ini. Marilah kita 
menguatkan hati kita bersama-sama 
dan percayalah dengan anugerah Tuhan 
bahwa kita dapat melakukannya bersama-
sama. 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 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. 
Mari kita mulai penuaian di bangsa ini dengan 
berdoa di menara doa dan berdoa bagi 
bangsa ini dan bagi penuaian di bangsa ini.

Amerika. Dan jangan berhenti berdoa sebelum 
Tuhan melawat bangsa ini dan sampai bangsa ini 
mengalami penuaian besar-besaran. 

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:  Saya akan berdoa agar Roh Kudus 
membuka kesempatan-kesempatan bagi saya 
untuk mulai bersaksi bagi VIP List saya dan 
mengucapkan kata-kata berkat bagi setiap orang 
yang saya jumpai hari ini

DOA: Saya akan berdoa dan menaikan pujian 
penyembahan di mazbah keluarga kami karena 
saya percaya melalui itu maka belenggu-belenggu 
yang mengikat VIP List keluarga kami  akan 
dilepaskan

Catatan:

Catatan:

DEKLARASI: Matius 6 : 33 : Tetapi carilah 
dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

TINDAKAN: Saya akan belajar untuk 
mengutamakan Tuhan di dalam segala hal dalam 
hidup saya dan saya percaya Tuhan yang akan 
menyelesaikan semua keperluan saya 

DOA: Saya akan berdoa terus dan memohon 
kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan roh 
belas kasihan agar saya dapat berdoa syafaat 
dengan tekun bagi VIP List saya

 PENUAIAN
B A G I

BANGSA 

BERDOA



KUASA MENCIPTA
RENUNGAN: Kejadian 1 : 1 – 25, Roma 4 : 17, 
Yosua 1 : 8

Hari ini kita belajar sekali lagi pentingnya 
kita berdoa dengan mendeklarasikan atau 
memperkatakan firman Tuhan. Sebab ada kuasa 
di balik doa deklarasi firman. Tuhan melakukan 
penciptaan alam semesta ini hanya melalui 
ucapan perkataan saja. Pada waktu penciptaan, 
pada mulanya yang ada hanyalah kegelapan 
meliputi bumi. Lalu Tuhan katakan kepada 
kegelapan itu “Jadilah Terang”. Lalu terang itu jadi. 
Kemudian Tuhan katakan “Jadilah cakarawala/
langit” lalu langit itu jadi. Demikian seterusnya 
penciptaan yang terjadi. Tuhan menciptakan 
segala sesuatu hanya dengan perkataanNya. 
Sejak kita lahir baru dan menerima Yesus sebagai 
Tuhan dan Juruselamat kita, maka Roh KudusNya 
tinggal di dalam hati kita. Berarti apabila kita 
mengucapkan firman Tuhan, Roh Kudus yang 
di dalam kita juga ikut mengucapkan firman itu 
sehingga terjadilah apa yang kita ucapkan itu. 
Kuasa penciptaan ada di dalam mulut kita. Apapun 
firman yang kita ucapkan akan terjadi bahkan 
apa yang tidak ada melalui deklarasi firman kita 
menjadi ada. Karena itu pada waktu kita berdoa 

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

Agar penuaian dapat terjadi di bangsa ini, 
kita perlu banyak menaikan doa-doa kita 
di menara doa. Sebab tidak ada penuaian 
yang tidak dimulai dengan doa. Di menara 
kita akan banyak menaikan doa-doa profetik 
dan doa-doa deklarasi 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. 
Memperkatakan firman Tuhan selain akan 

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

Kita anak-anak Tuhan perlu bersatu di 
dalam penuaian yang akan terjadi di bangsa 
ini. Kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri 
sebab pekerjaan ini besar. Bagaimana 
caranya kita dapat bersatu ? 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. 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 

BERDIRI BAGI BANGSA
RENUNGAN: 2 Tawarikh 7 : 1-14, Yeremia 
29 : 7

Hari ini kita belajar dari kisah Salomo, Raja 
Israel yang terkenal. Pada waktu Salomo 
selesai membangun bait Allah di Yerusalem 
dan mentahbiskannya, Tuhan berbicara 
kepadanya, bahwa Tuhan berkenan atas 
bait Allah yang didirikan Salomo. Tuhan 
memberikan pesan kepada Salomo, 
bagaimana agar 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 sehingga penuaian akan terjadi. 
Ini tugas setiap kita anak-anak Tuhan yang 
hidup di akhir jaman, untuk berdoa bagi 
bangsa di mana kita ditempatkan Tuhan. 

KAMIS

RABU JUMAT

SELASA

di menara doa dan mendeklarasikan akan ada 
revival dan penuaian di bangsa ini maka hal 
itupun akan tercipta dan terjadi. 

DEKLARASI: Yosua 1 : 8 : Janganlah 
engkau lupa memperkatakan kitab taurat 
ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam 
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai 
dengan segala yang tertulis di dalamnya 
sebab dengan demikian perjalananmu akan 
berhasil dan engkau akan beruntung 

TINDAKAN: Saya perlu terobosan lebih lagi 
dalam hidup saya sehingga saya akan mulai 
merencanakan kapan saya akan masuk 
kembali di dalam doa puasa dan saya akan 
mulai mempersiapkan diri untuk itu

DOA: Hari ini saya akan berdoa agar Roh 
Kudus memberikan saya keberanian untuk 
bersaksi, sekalipun saya harus keluar dari 
kenyamanan saya dan mungkin merupakan 
suatu hal yang tidak biasa saya lakukan 

Berdoa bagi kesejahteraan bangsa sebab 
kesejahteraannya menjadi kesejahteraan kita, 
Yer 20 : 7.  

DEKLARASI: Yeremia 29 : 7 : Usahakanlah 
kesejahteraan kota ke mana kamu Aku 
buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada 
TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah 
kesejahteraanmu.

TINDAKAN: Saya akan berdoa berbahasa 
roh bagi VIP List saya dan mempraktekan 
kuasa Tuhan dengan melakukan doa 
peperangan dan doa deklarasi firman bagi 
mereka

DOA: Saya akan berdoa di menara doa dan 
berdoa bagi Amerika, bagi tempat pekerjaan 
saya, bagi sekolah saya agar tempat-tempat 
tersebut mulai mengalami lawatan Tuhan

membawa kemenangan kita atas iblis, juga 
akan membawa berkat bagi apapun yang kita 
doakan. 

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

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: 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

orang lain, 1 Pet 4 : 8. Mari kita gereja 
Tuhan mulai bersatu, dimulai dengan berdoa 
bersama di menara doa bagi penuaian 
bangsa ini. Kemuliaan Tuhan dan kasihNya 
akan turun di menara doa bagi kita sehingga 
kita akan semakin erat lagi satu dengan yang 
lainnya. 

Deklarasi Firman:  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 mulai berbuat 
baik kepada salah satu dari VIP List saya 
dan apabila Tuhan membuka kesempatan 
untuk saya bersaksi saya akan bersaksi

DOA: Saya akan berdoa dengan teman-
teman L.I.G.H.T dan mulai mempraktekan 
profetik prayer bersama-sama dengan 
berdoa bagi Amerika

Catatan:

Catatan:

Catatan:

Catatan:


