


 

 

PENUNTUN PEMIMPIN: Kembali ke Mezbah 
 

Selamat datang di Sepuluh Hari Berdoa 2023! Kami percaya doa adalah tempat di mana kebangunan rohani lahir. 
Tuhan telah membuat begitu banyak mukjizat dalam beberapa tahun terakhir karena kita telah mencari Dia 
bersama dalam doa dan puasa. Roh Kudus telah menghasilkan pertobatan, semangat baru untuk penginjilan, 
menghidupkan kembali gereja-gereja, dan menyembuhkan hubungan. 

Apakah suara Tuhan memanggil Anda untuk bangkit? Alkitab penuh dengan janji untuk Anda: 

“Dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari 
jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta 
memulihkan negeri mereka” (2 Tawarikh 7: 14). 

“Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati,” 
(Yeremia 29:13). 

“Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan” (Yoel 2:32). 

“Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu.” (Yakobus 4: 8). 

“Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan 
pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama 
dengan Aku.”(Wahyu 3:20). 

Di mana pun Anda berada dalam hidup saat ini, Allah lebih dekat dari apa yang Anda pikirkan. Dia ingin 
mencurahkan berkat-Nya bagi keluarga Anda, gereja Anda, komunitas Anda, dan dunia Anda. Bergabunglah 
dengan kami sekarang dalam menyambut panggilan untuk kembali ke mezbah! 

 
Pokok-pokok Secara Umum untuk Sepuluh Hari Berdoa 

 
Panduan Doa Harian 
Kami telah menyediakan panduan doa untuk masing-masing dari sepuluh hari tersebut. Setiap panduan 
termasuk bagian Alkitab, bacaan renungan, teks-teks Alkitab untuk didoakan, saran doa, dan saran lagu. Kami 
menyarankan Anda menyalin panduan harian sehingga setiap peserta dapat memiliki satu untuk diikuti selama 
waktu berdoa. 

Gereja-gereja di seluruh dunia akan bersatu dalam doa untuk topik harian. Bergabunglah bersama mereka dalam 
doa melalui ayat-ayat dan permintaan doa, tetapi jangan merasa terburu-buru untuk  menyelesaikan seluruh 
daftar saran doa. Anda dapat membagikannya ke dalam kelompok-kelompok kecil dan meminta setiap kelompok 
berdoa untuk sebagian dari permintaan doa Anda. 

Kami juga menyertakan dokumen yang disebut Permintaan Doa Gereja Sedunia. Berdoa bersama bagi keluarga 
gereja sedunia memanglah penting, tetapi Anda disarankan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk 
berdoa bagi kebutuhan orang di sekitar Anda (lokal) jika dalam kelompok Anda terdapat pengunjung/tamu dari 
masyarakat setempat. Selain itu, Anda juga dapat berdoa mengenai cara untuk menyambut tamu dengan baik 
dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari grup Anda.  

Pembagian Waktu yang Disarankan untuk Setiap Sesi Doa 



 

Jagalah agar waktu doa Anda tetap sederhana sehingga kelompok dapat fokus pada doa yang sebenarnya. 
Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk setiap bagian akan berbeda-beda. Panduan berikut hanyalah 
saran: 

Selamat datang dan pendahuluan: 2 - 5 menit 
Baca renungan (dalam panduan doa harian): 5 menit 
Berdoalah melalui ayat-ayat dalam “Berdoa melalui Firman Tuhan” (dalam panduan doa harian): 10 - 15 
menit 
Berdoa tentang pokok-pokok dalam "Saran Doa Lainnya" (dalam panduan doa harian): 20 - 30 menit 
Menyambut dengan lagu dan pujian: 5 - 10 menit 
 
Berdoa untuk Orang Lain 
Dorong setiap orang untuk berdoa secara konsisten bagi lima sampai tujuh orang yang telah Allah tempatkan 
dalam hidup mereka. Mereka bisa menjadi kerabat, teman, rekan kerja, tetangga, atau hanya kenalan. Dorong 
mereka untuk meminta bimbingan Roh Kudus dalam memilih nama-nama ini dan dalam menjangkau orang-
orang ini selama sepuluh hari. Anda mungkin ingin memberikan beberapa kartu atau potongan kertas di mana 
orang dapat mencatat nama-nama yang akan mereka doakan. 

Layanan Ibadah Sabat Selama Sepuluh Hari Berdoa 
Miliki fokus doa khusus dan bagikan kesaksian tentang doa yang dijawab selama kebaktian gereja pada hari 
Sabat. Jadilah kreatif — ada banyak cara untuk berbagi dengan keluarga gereja apa yang terjadi selama 
pertemuan doa harian. 

 
Perayaan Sabat Terakhir 
Sabat terakhir harus dirancang sebagai waktu untuk bersukacita atas semua yang telah Allah lakukan selama 
sepuluh hari. Sediakan waktu yang cukup untuk kesaksian tentang doa-doa yang dijawab, pengajaran atau 
khotbah alkitabiah tentang doa serta nyanyian. Pimpin jemaat dalam waktu berdoa agar yang tidak hadir pada 
pertemuan harian dari 10 hari Berdoa bisa merasakan nikmatnya berdoa bersama. Untuk ide dan penjelasan 
lebih lanjut, silakan lihat selebaran Perayaan Sabat.  

Tindak Lanjut dari Sepuluh Hari Berdoa 
Berdoalah tentang bagaimana Allah ingin gereja atau kelompok Anda untuk melanjutkan apa yang telah Dia 
mulai selama Sepuluh Hari Doa. Mungkin Anda akan melanjutkan sesi doa mingguan. Atau mungkin Tuhan ingin 
Anda memulai pelayanan baru di gereja Anda atau menjangkau komunitas. Bersikaplah terbuka dan ikuti ke 
mana Allah memimpin. Anda pasti akan kagum saat Anda berjalan bersama Dia. Dokumen  Tantangan Jangkauan 
ke Luar terisi dengan gagasan untuk pelayanan. 

Kesaksian 
Silakan berbagi cerita tentang bagaimana Allah bekerja melalui Sepuluh Hari Berdoa! Cerita Anda akan menjadi 
penyemangat bagi banyak orang lainnya. Kesaksian dapat dikirim dikirim secara online di 
www.tendaysofprayer.org.  

 
PETUNJUK BERSATU DALAM DOA 
 

Setuju Bersama 
Saat seseorang mendoakan permintaan kepada Allah, pastikan beberapa orang lain berdoa untuk permintaan 
yang sama dan setuju bersama — ini sangat kuat! Jangan berpikir bahwa karena satu orang telah berdoa tentang 
permintaan tersebut, tidak ada orang lain yang perlu. “Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari 



 

padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang 
di sorga” (Matius 18:19). Betapa membesarkan hati untuk ditinggikan dalam doa! 

 

Mengklaim Janji Tuhan 
Dorong kelompok untuk mengklaim janji-janji Allah ketika mereka berdoa. Memang, sangat mudah untuk fokus 
pada masalah kita. Tetapi ketika kita mengklaim janji Allah, kita meningkatkan iman kita dan mengingatkan diri 
kita sendiri bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Janji-janji itu membantu kita mengalihkan pandangan dari 
kelemahan dan kesulitan kita dan mengarahkannya pada Yesus. Untuk setiap kelemahan dan setiap pergumulan, 
kita dapat menemukan janji-janji Alkitab untuk diklaim. Dorong orang-orang untuk mencari lebih banyak janji dan 
menuliskannya sehingga mereka dapat mengklaimnya di masa mendatang. 

Puasa 
Undang mereka yang bergabung dengan Anda dalam Sepuluh Hari Doa untuk mempertimbangkan beberapa 
jenis puasa, seperti puasa dari TV, musik sekuler, film, internet, gula/makanan manis, atau jenis makanan lain 
yang sulit dicerna. Gunakan waktu ekstra untuk berdoa dan mempelajari Alkitab, meminta Tuhan untuk 
membantu Anda dan jemaat Anda untuk tinggal lebih sepenuhnya di dalam Kristus. Dengan menerapkan pola 
makan sederhana, kita membiarkan pikiran kita menjadi lebih menerima suara Roh Kudus. 

Roh Kudus 
Pastikan untuk meminta Roh Kudus untuk menunjukkan kepada Anda apa yang harus didoakan dalam 
kehidupan seseorang atau dalam situasi tertentu. Alkitab memberi tahu kita bahwa kita tidak tahu apa yang harus 
didoakan dan bahwa Roh Kudus yang menjadi perantara bagi kita. 

 “Kita tidak saja harus berdoa dalam nama Kristus, tetapi oleh ilham Roh Kudus. Ia menerangkan apa artinya bila 
dikatakan bahwa ‘Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan’ 
(Roma 8:26)  Allah berkenan menjawab doa yang demikian. Bila dengan tekun dan ikhlas kita melayangkan doa 
dalam nama Kristus, maka dalam ketekunan itu terdapat sebuah janji dari Allah bahwa Ia sudah akan menjawab 
doa kita ‘lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan’ (Efesus 3:20) ”(Membina Kehidupan Abadi hlm. 
108, penekanan ditambahkan). 

Tuliskan Dalam Buku/Jurnal 
Membuat buku doa selama Sepuluh Hari Berdoa dapat membantu peserta untuk menginternalisasi tema doa 
harian, membuat komitmen konkret kepada Allah, dan mengakui berkat-Nya. Menuliskan doa-doa kita dan 
mencatat jawaban Tuhan adalah jalan yang terbukti untuk memberi semangat. 

Jika Anda mau, Anda dapat menyediakan waktu selama pertemuan doa bagi orang-orang untuk mencatat 
tanggapan mereka kepada Allah dalam jurnal doa pribadi. Anda juga dapat membuat jurnal kelompok tentang 
permintaan dan jawaban doa — baik dalam buku catatan, poster besar, atau online. Sangat menarik dan 
membangun iman untuk melihat ke belakang dan melihat bagaimana Allah telah menjawab doa! 

Menghormati 
Dorong dan contohkan sikap hormat. Kami mendekati ruang Tahta Raja alam semesta. Jangan anggap waktu 
berdoa ini sembarangan dalam sikap atau tingkah laku kita. Namun, tidak perlu setiap orang berlutut terus 
menerus. Anda ingin orang merasa nyaman selama satu jam, jadi doronglah semua orang untuk berlutut atau 
duduk atau berdiri sesuai petunjuk Allah dan selama mereka merasa nyaman. 

Kalimat Doa 
Doa harus singkat dan langsung ke sasaran agar orang lain memiliki kesempatan untuk berdoa juga. Cobalah 
untuk membatasi doa Anda menjadi beberapa kalimat. Setiap orang dapat berdoa beberapa kali. Doa kalimat 
pendek membuat waktu doa tetap menarik dan memungkinkan Roh Kudus untuk mengesankan kelompok 
bagaimana cara berdoa. Anda tidak perlu membuka dan menutup setiap doa kalimat pendek dengan frasa 
seperti "Ya Tuhan" dan "Amin." Ini adalah percakapan yang berkelanjutan dengan Allah. 



 

Diam 
Sebagai pemimpin, jangan mendominasi waktu berdoa. Tujuannya adalah untuk membuat orang lain berdoa. 
Saat-saat hening sangat indah, karena memberikan waktu kepada Tuhan untuk berbicara ke dalam hati kita. 
Biarkan Roh Kudus bekerja dan berikan setiap orang waktu untuk berdoa. 

Nyanyian 
Lagu-lagu kelompok spontan, berbaur di antara doa, menambah keindahan ke pertemuan doa. Lagu yang 
disarankan dicantumkan di akhir setiap lembar tema. Jangan merasa bahwa Anda perlu menggunakan semua 
lagu — ini hanyalah saran. Bernyanyi juga merupakan cara yang baik untuk beralih dari satu bagian doa ke doa 
lainnya. 

Menerima Permintaan Doa 
Jangan meminta permintaan doa dari kelompok. Sebaliknya, beri tahu orang-orang untuk mendoakan 
permintaan mereka dan dorong orang lain untuk bergabung dalam kesepakatan dan berdoa untuk permintaan 
tersebut. Hal ini dikarenakan membicarakan permintaan akan menghabiskan sebagian besar waktu doa Anda. 
Setan sangat senang jika dia dapat membuat kita terus berbicara tentang masalah daripada berdoa tentang 
masalah itu. Anggota kelompok akan sering memulai konseling dan menyarankan solusi. Kekuatan itu dari 
Tuhan! Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kuasa-Nya dilepaskan. 

Waktu Harian Anda 
Ini sangat penting! Pastikan bahwa Anda sebagai seorang pemimpin menghabiskan waktu setiap hari di kaki 
Yesus, berbicara dengan-Nya dan membaca Firman-Nya. Jika Anda menjadikan mengenal Allah sebagai prioritas 
pertama dalam hidup Anda, hal tersebut akan membuka pengalaman yang begitu indah bagi Anda. “Dari tempat 
berdoa tersembunyi datanglah kuasa yang mengguncangkan dunia dengan Reformasi Agung itu. Di sana 
dengan ketenangan yang kudus, hamba-hamba Allah menjejakkan kakinya di atas batu janji-janji-Nya. 
”(Kemenangan Akhir, hlm. 218). Ketika seorang pemimpin berdoa, Allah bekerja di dalam hati! 



 

 

Pendahuluan 
 

Selamat datang di Sepuluh Hari Berdoa 2023! Kami percaya doa adalah tempat kebangunan rohani 
dilahirkan. Allah telah membuat begitu banyak mukjizat dalam beberapa tahun terakhir karena kita telah 
mencari Dia bersama dalam doa dan puasa. Roh Kudus telah membawa pertobatan, semangat baru 
untuk penginjilan, menghidupkan kembali gereja-gereja, dan menyembuhkan hubungan. Berikut ini 
beberapa kesaksian dari tahun-tahun sebelumnya: 

“Setelah berpartisipasi dalam Sepuluh Hari Doa, kehidupan spiritual saya benar-benar berubah.” (Josfat 
T.) 

“Berkat itu tidak terukur. Roh Kudus jelas ada di tengah-tengah kita!” (Barbara J.) 

“Sepuluh Hari Doa telah membawa anggota kami lebih dekat kepada Tuhan. Persekutuan menjadi lebih 
manis, dan individu-individu telah mengungkapkan secara verbal bahwa mereka lebih bertekad untuk 
terlibat dalam misi dan memenangkan jiwa.” (Arlena A.) 

Apakah suara Allah memanggil Anda untuk bangkit? Alkitab penuh dengan janji untuk Anda: 

“Dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari 
jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta 
memulihkan negeri mereka.” (2 Tawarikh 7: 14). 

“Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati,” 
(Yeremia 29:13). 

“Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas” (Yoel 2:32). 

“Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. ” (Yakobus 4: 8). 

"Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang 
berdosa! dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati! ”(Wahyu 3:20). 

Dimanapun Anda berada dalam hidup saat ini, Allah lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Dia ingin mencurahkan 
berkat-Nya atas keluarga Anda, gereja Anda, komunitas Anda, dan dunia Anda! 

 
Tema Doa Kita: Kembali ke Mezbah : Membuat Sebuah 
Tempat untuk Allah 
 

Terburu-buru dan khawatir. Marah dan kesal. Sibuk dan rusak. 

Ini adalah beberapa kata yang digunakan orang di seluruh dunia untuk menggambarkan kehidupan mereka di 
masyarakat yang serba cepat saat ini. Jika Anda juga merasakan beban dunia kita yang akan binasa, kami 
mengundang Anda dalam perjalanan doa 10 hari ke dalam hati Allah—tempat di mana beban diangkat, luka 
disembuhkan, dan kekuatan diperbarui. Kamu akan ditantang untuk membangun kembali mezbah 
penyembahan pribadimu kepada Allah yang benar dan hidup, karena Dia telah berjanji, “Dan apabila kamu 
berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu” (Yeremia 29:12). 



 

 

Mari kita berdoa bersama untuk kebangunan mezbah penyembahan pribadi dan keluarga kita, agar Roh Kudus 
dapat mereformasi dan memberi kuasa kepada  kita untuk memberitakan  pekabaran harapan terakhir Tuhan 
kepada dunia! 

Pedoman yang Disarankan untuk Saat  Berdoa 

• Rangkai doa Anda dengan efektif agar tetap pendek — cukup satu atau dua kalimat tentang satu topik. 
Kemudian beri kesempatan kepada orang lain. Anda dapat berdoa sebanyak yang Anda inginkan, sama seperti 
Anda berbicara dalam percakapan. 

• Jangan takut akan keheningan, karena itu memberi setiap orang waktu untuk mendengarkan Roh Kudus. 
• Menyanyikan lagu bersama sebagai pimpinan Roh juga merupakan berkat yang besar. Anda tidak 

membutuhkan piano untuk ini; bernyanyi secara akapela saja sudah cukup. 
• Daripada menggunakan waktu doa yang berharga untuk membicarakan permintaan doa Anda, cukup 

doakanlah. Kemudian orang lain juga dapat berdoa untuk permintaan Anda dan menuntut janji untuk 
kebutuhan Anda. 

 
Mengklaim Janji-Janji 
Mengklaim janji Allah dalam doa kita merupakan suatu hak istimewa. Semua perintah dan nasihat-Nya juga 
merupakan janji. Dia tidak akan pernah meminta dari kita sesuatu yang tidak dapat kita lakukan dengan 
kekuatan-Nya. 

Sangat mudah untuk memusatkan perhatian pada kebutuhan kita, kesulitan kita, tantangan kita serta meratap 
dan merengek tentang situasi kita ketika kita berdoa. Ini bukanlah tujuan doa. Doa dimaksudkan untuk 
memperkuat iman kita. Itulah mengapa kami mendorong Anda untuk mengklaim janji Tuhan di waktu doa Anda. 
Alihkan pandangan Anda dari diri Anda sendiri serta kelemahan Anda dan pandanglah Yesus. Dengan melihat 
Dia, kita diubah menjadi gambar-Nya. Ellen White menawarkan dorongan ini: “Setiap janji dalam Firman Allah 
adalah untuk kita. Dalam doa-doamu, sampaikan janji janji YAHWEH dan dengan iman klaim janji-Nya. 
Perkataannya adalah jaminan bahwa jika Anda meminta dengan iman, Anda akan menerima semua berkat 
rohani. Teruslah meminta, dan Anda akan menerima jauh lebih banyak di atas semua yang Anda minta atau 
pikirkan ”(In Heavenly Places, hlm. 71). 

Bagaimana Anda dapat mengklaim janji-Nya? Misalnya, ketika berdoa untuk perdamaian, Anda dapat mengklaim 
Yohanes 14:27 dan berkata, “Tuhan, Engkau telah memberi tahu kami dalam Firman-Mu, ‘Damai sejahtera 
Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang 
diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.‘ Beri aku kedamaian yang Engkau janjikan 
untuk ditinggalkan bagi kami. ” Bersyukurlah kepada Allah bahwa Dia memberi anda kedamaian, meskipun saat 
itu anda mungkin tidak dalam kondisi sulit.  

Puasa 
Kami mendorong anda untuk melakukan Puasa Daniel selama sepuluh hari ini. Memulai tahun dengan doa dan 
puasa adalah cara yang luar biasa untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah untuk tahun yang akan 
datang. Ellen White memberitahu kita, “Sekarang dan seterusnya sampai penutupan sejarah dunia, umat Allah 
harus lebih sungguh-sungguh, lebih siaga, tidak bersandar kepada kebijaksanaan sendiri tetapi percaya pada 
kebijaksanaan Pemimpin mereka. Mereka harus menyisihkan beberapa hari untuk berpuasa dan berdoa. Tidak 
dituntut untuk tidak makan makanan sama sekali, tetapi mereka harus memakan sedikit makanan yang sangat 
sederhana ”(Membina Pola Makan dan Diet, hlm. 185). 

Kita tahu tentang Daniel, yang makan buah dan sayur selama sepuluh hari. Kami juga mendorong anda untuk 
menerapkan pola makan yang sangat sederhana selama sepuluh hari ini. Jika kita ingin pikiran yang lebih jernih 
untuk mendengarkan suara Allah, dan jika kita ingin lebih dekat dengan-Nya, kita perlu memastikan bahwa pola 
makan kita tidak menghalangi kita. 



 

 

Puasa bukan hanya tentang pantang makanan. Kami juga mendorong Anda untuk berpuasa dari TV, film, 
permainan komputer, dan bahkan Facebook dan Youtube. Kadang-kadang hal-hal yang tidak buruk bisa 
menghabiskan banyak waktu kita. Buang segala sesuatu yang dapat dikesampingkan agar Anda dapat memiliki 
lebih banyak waktu untuk dihabiskan dengan Allah. 

Puasa bukanlah cara cepat untuk mendapatkan mukjizat dari Allah. Puasa adalah tentang merendahkan diri 
sehingga Allah dapat bekerja di dalam kita dan melalui kita. Mari mendekat kepada-Nya melalui doa dan puasa, 
dan Dia akan semakin dekat dengan kita. 

Roh Kudus 
Pastikan untuk meminta Roh Kudus untuk menunjukkan kepada Anda apa yang harus Anda doakan dalam 
kehidupan seseorang atau dalam situasi tertentu. Alkitab memberi tahu kita bahwa kita tidak tahu apa yang harus 
didoakan dan bahwa Roh Kudus adalah Yang menjadi perantara bagi kita. 

“Kita tidak saja harus berdoa dalam nama Kristus, tetapi oleh ilham Roh Kudus. Ia menerangkan apa artinya bila 
dikatakan bahwa 'Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak 
terucapkan.'(Roma 8:26)  Allah berkenan menjawab doa yang demikian. Bila dengan tekun dan ikhlas kita 
melayangkan doa dalam nama Kristus, maka dalam ketekunan itu terdapat sebuah janji dari Allah bahwa Ia 
sudah akan menjawab doa kita 'lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan.'  (Efesus 3:20) ”(Membina 
Kehidupan Abadi ,hlm. 108). 

Iman 
Kita membaca dalam Roh Nubuat bahwa “Doa dan iman dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh 
kuasa dunia.” (Membina Keluarga Sehat, hal.474). Kita juga diberitahu bahwa “untuk hikmat dan kekuatan untuk 
melakukan pekerjaan-Nya, untuk setiap karunia yang telah dijanjikan-Nya, kita boleh minta; kemudian kita harus 
percaya bahwa kita akan menerimanya, dan mengucapkan terima kasih kepada Allah bahwa kita telah 
menerimanya. ”(Membina Pendidikan Sejati, hlm. 244). Maka, biasakan bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu 
melalui iman atas apa yang akan Dia lakukan dan bagaimana Dia akan menjawab doa Anda. 

Berdoa untuk Orang Lain 
Selama sepuluh hari ini kami mendorong Anda untuk berdoa secara konsisten untuk orang-orang yang telah 
Tuhan tempatkan dalam hidup Anda. Pilih lima hingga tujuh orang — bisa jadi mereka adalah kerabat, teman, 
rekan kerja, tetangga, atau sekadar kenalan.  

Luangkan waktu untuk bertanya kepada Allah siapa yang Dia ingin anda doakan. Mohonlah supaya Dia juga 
memberi anda beban nyata bagi orang-orang ini. Tuliskan nama di selembar kertas dan simpan di tempat yang 
mencolok, seperti di Alkitab Anda. Anda akan kagum pada bagaimana Allah bekerja sebagai jawaban atas doa-
doa Anda! 

Tantangan Jangkauan Keluar  Sepuluh Hari Berdoa 
Yesus memanggil kita tidak hanya untuk berdoa tetapi juga untuk melayani kebutuhan praktis orang-orang di 
sekitar kita. “Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; 
ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; 
ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. ”(Matius 25:35, 36). 

Dalam The Ministry of Healing kita membaca, “Kita harus menjalani kehidupan ganda — kehidupan pemikiran 
dan tindakan, doa dalam hati dan pekerjaan yang sungguh-sungguh” (hlm. 512). Kami telah menerima begitu 
banyak cinta dari Juruselamat kami, dan kami memiliki hak istimewa untuk membagikan cinta itu kepada teman, 
tetangga, dan orang asing yang membutuhkan. 

Tanyakan kepada Tuhan bagaimana Anda dan gereja Anda dapat melayani orang lain setelah Sepuluh Hari 
Berdoa. Sewaktu Anda bekerja untuk mengatur kegiatan pelayanan, hindari membiarkan aspek perencanaan 
mengalihkan Anda dari berdoa. “Upaya pribadi untuk orang lain hendaknya didahului dengan banyak doa 



 

 

rahasia; untuk itu dibutuhkan kebijaksanaan yang besar untuk memahami ilmu menyelamatkan jiwa. Sebelum 
berkomunikasi dengan pria, komunikasikan dengan Kristus. Di takhta kasih karunia surgawi dapatkan persiapan 
untuk melayani orang-orang ”(Prayer, hal. 313). 

Dalam sumber daya Sepuluh Hari Berdoa online, Anda akan menemukan dokumen dengan bermacam-macam 
ide jangkauan keluar. Yesus mengundang Anda untuk menjadi tangan dan kaki-Nya ke dunia yang 
membutuhkan! 

Tentang Penulis 
Dwain N. Esmond, Ph.D. (mahasiswa), adalah seorang penulis, editor, dan pendeta yang telah diurapi. Selama 
lebih dari 28 tahun Pendeta Esmond telah menjawab panggilan Tuhan untuk pelayanan. Dia menjabat sebagai 
wakil presiden layanan editorial untuk Review and Herald Publishing Association sebelum bergabung dengan 
Ellen G. White Estate pada tahun 2015 sebagai associate director/editor. Dia telah memimpin beberapa publikasi, 
termasuk 11 tahun sebagai mantan editor jurnal remaja Insight Magazine. Dwain telah menulis tiga buku 
kebaktian orang muda terlaris dan memiliki lebih dari 350 publikasi. Saat ini dia  sedang mengawasi persiapan 
dan publikasi konten terkait White Estate, seperti The Gift of Prophecy in Scripture and History, sebuah teks 
akademis tentang pekerjaan Roh Kudus dalam nubuat; kebaktian Ellen White 2021, Jesus: Name Above All Name 
dan yang terbaru, kompilasi The Three Angels’ Messages (2022). Dia bergabung dalam pelayanan didampingi oleh 
istri tercinta, Kemba, dan putra mereka, Dwain Jr. 

Materi Sepuluh Hari Berdoa disiapkan oleh Ministerial Association, General Conference of Seventh-day Adventists. 

Kecuali disebutkan lain, ayat-ayat Alkitab dikutip dari Terjemahan Baru, hak cipta © 1979, 1980, 1982, Lembaga Alkitab Indonesia. 

Semua hak dilindungi undang-undang di seluruh dunia. Digunakan atas izin. Semua hak dilindungi undang-undang di seluruh dunia. 
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sebelum bergabung dengan Ellen G. White Estate pada tahun 2015 sebagai associate director/editor. 
Dia telah memimpin beberapa publikasi, termasuk 11 tahun sebagai mantan  editor jurnal remaja 
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Materi Doa Sepuluh Hari disiapkan oleh Ministerial Association, General Conference of Seventh-day Adventists. 

Kecuali dinyatakan lain, ayat-ayat Kitab Suci dikutip dari The New King James Version, hak cipta © 1979, 1980, 1982, Thomas Nelson, Inc., 
Publishers. 
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Malam Doa 
 
Pertimbangkan untuk mengadakan kebaktian doa sepanjang malam sebagai bagian dari Sepuluh Hari Berdoa. 
Misalnya, Anda bisa mulai pada pukul 18.00 dan selesai pada pukul 6.00. Pilih jadwal yang sesuai untuk grup 
Anda. 
 
Mengapa Malam Doa? 
Tidak ada yang “suci” dalam tetap terjaga dan berdoa sepanjang malam. Namun, malam mungkin satu-satunya 
saat orang tidak sibuk atau terburu-buru. Kami percaya bahwa tujuan Anda seharusnya bukan untuk begadang 
sepanjang malam tetapi untuk berdoa selama diperlukan dan sampai Anda telah berdoa untuk semua yang Anda 
rasa Allah ingin Anda doakan. 
 
Kami menyarankan agar beberapa orang memimpin pada malam hari. Pastikan untuk istirahat. Sebagai seorang 
pemimpin, Anda dapat merasakan suasananya dan mengetahui kapan waktu istirahat dibutuhkan dan kapan 
Anda perlu melanjutkan ke bagian doa berikutnya. Anda juga dapat memasukkan pembacaan ayat-ayat Alkitab ke 
dalam waktu doa Anda. Anda mungkin ingin melakukan semua hal yang disarankan atau hanya beberapa dari 
mereka, sesuaikan dengan apa yang menurut Anda terbaik untuk grup Anda. Jangan ragu untuk mengubah 
urutannya. 
 
Format yang Dapat Digunakan untuk Malam Doa  
 
Mulailah dengan sesi pujian. Puji Allah dalam doa Anda dan juga melalui lagu. 
 
Luangkan waktu untuk mengaku, pastikan tidak ada yang menghalangi Tuhan untuk mendengarkan Anda. 
Beri orang waktu untuk pengakuan pribadi dan berikan waktu untuk pengakuan bersama. Mendorong orang-
orang untuk mengakui dosa pribadi secara pribadi dan mengaku dosa umum saja. Dalam Daniel 9: 1-19 kita 
membaca tentang Daniel, yang menjadi perantara dan secara terbuka mengakui dosa umat Allah. 
 
Berdoa untuk kebutuhan orang-orang yang hadir dalam pertemuan doa. Begitu banyak orang yang terluka 
atau membutuhkan doa, atau mengenal orang lain yang sangat membutuhkan doa. Buatlah lingkaran, letakkan 
kursi di tengah, dan undang mereka yang memiliki permintaan doa khusus untuk datang satu per satu dan 
membagikan permintaan mereka. Kemudian berkumpul di sekitar orang tersebut dan minta dua atau tiga orang 
berdoa untuk kebutuhan khusus orang tersebut dan menuntut janji Allah.  
 
Bagilah kelompok menjadi dua. Mintalah wanita berdoa di satu ruangan (dengan pemimpin wanita) dan pria di 
ruangan lain (dengan pemimpin pria). Banyak kebutuhan pribadi tidak dapat dan tidak boleh dibagikan dengan 
semua orang. Lebih mudah untuk berbagi dengan sesama wanita atau sesama pria. 
 
Setelah Anda kembali bersama, berdoalah untuk kebutuhan di komunitas dan gereja Anda. Juga luangkan 
waktu untuk permintaan doa gereja dunia (tercantum dalam dokumen terpisah di materi Sepuluh Hari 
Berdoa). Jangan merasa bahwa Anda harus terburu-buru melalui seluruh daftar. Anda mungkin ingin membagi 
menjadi kelompok-kelompok kecil dan meminta setiap kelompok berdoa untuk bagian dari daftar. 
 
Berdoa untuk daftar lima sampai tujuh orang yang telah Anda doakan selama sepuluh hari ini. 
 
Pilih bagian Alkitab dan berdoa melaluinya. 
 



 

Tutup waktu doa dengan sesi pujian  dan ucapan syukur lainnya. 



 

Tantangan Jangkauan Keluar untuk Sepuluh Hari Berdoa 
 

Yesus memanggil kita tidak hanya untuk berdoa tetapi juga untuk melayani kebutuhan rohani dan jasmani orang-
orang di sekitar kita. “Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku 
minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; 36ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku 
pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku”(Matius 25:35, 
36). 

Dalam The Ministry of Healing kita membaca, “Kita harus menjalani kehidupan ganda — kehidupan pemikiran 
dan tindakan, doa dalam hati dan kerja yang sungguh-sungguh” (hlm. 512). Kita telah menerima begitu banyak 
kasih dari Juruselamat kita, dan kita memiliki hak istimewa untuk membagikan kasih itu kepada teman, tetangga, 
dan orang asing yang membutuhkan.  

Tanyakan kepada Allah bagaimana Anda dan gereja Anda dapat melayani orang lain setelah Sepuluh Hari Berdoa. 
Sewaktu Anda bekerja untuk mengatur kegiatan pelayanan, hindari membiarkan pengaturan tersebut 
mengalihkan Anda dari berdoa. “Upaya pribadi untuk orang lain hendaknya didahului dengan banyak doa 
rahasia; untuk itu dibutuhkan kebijaksanaan yang besar untuk memahami ilmu menyelamatkan jiwa. Sebelum 
berkomunikasi dengan pria, komunikasikan dengan Kristus. Di takhta kasih karunia surgawi dapatkan persiapan 
untuk melayani orang-orang ”(Prayer, hlm. 313). 

 
Berikut beberapa cara membantu orang lain. Pilih apa pun yang sesuai dengan kebutuhan komunitas Anda, dan 
jangan ragu untuk menambahkan ide Anda sendiri. 

• Memasak makanan untuk seseorang yang sedang sakit. 
• Undang tetangga / rekan kerja ke pertemuan sosial. 
• Memberi makanan kepada tunawisma. 
• Sumbangkan pakaian yang ingin Anda sumbangkan kepada Anda. 
• “Mengadopsi” orang tua. Kunjungi orang tersebut secara teratur dan bantu pekerjaan rumah, berbelanja, 

memasak, atau berkebun. 
• Buat roti dan bagikan roti dengan tetangga. 
• Membantu proyek lingkungan sekitar. 
• Tawarkan untuk tinggal dengan orang yang sakit atau cacat sehingga pengasuh mereka dapat 

melakukan urusan mereka.	
• Berpartisipasi dalam proyek lingkungan. 
• Perkenalkan diri Anda dengan tetangga baru dengan mengajak mereka makan bersama. Buat mereka 

merasa diterima di lingkungan sekitar. 
• Beli bahan makanan dan kirim ke keluarga yang membutuhkan. 
• Donasikan kacamata lama Anda. 
• Tawarkan untuk memberikan pelajaran Alkitab. 
• Kunjungi orang-orang di panti jompo. 
• Memberikan uang “makanan” kepada seorang siswa. 
• Kumpulkan pakaian untuk yang membutuhkan. Anda mungkin memulai lemari pakaian di gereja Anda 

untuk berbagi dengan orang lain. 
• Donasikan laptop lama Anda atau barang elektronik lainnya. 
• Donasikan mobil bekas. 
• Selenggarakan "Pameran Kesehatan". 
• Mengirim kartu ke seorang penghuni yang memiliki disabilitas. 
• Atur seri penginjilan. 
• Telepon tetangga Anda dan tanyakan kabar mereka. 
• Berikan seseorang buku yang menurut Anda akan mereka sukai. 
• Bagikan traktat GLOW (tersedia untuk dipesan di sini: www.glowonline.org/glow 



 

• Undanglah seseorang untuk menerima Yesus. 
• Adakan sekolah memasak. 
• Berikan buku berbagi tentang topik-topik alkitabiah. 
• Bawalah beberapa makanan untuk seseorang yang kehilangan orang yang dicintai. 
• Kunjungi seseorang di rumah sakit untuk mendorong mereka atau membantu mereka dengan cara 

tertentu. 
• Membacakan buku untuk orang tua. 
• Kunjungi rumah anak-anak dan tawarkan bantuan Anda kepada staf. 
• Mulailah kelompok menjahit / merajut / merenda untuk membuat pakaian untuk dibagikan. 
• Membaca Alkitab dengan suara untuk seseorang yang tidak dapat melihat atau membaca. 
• Selenggarakan malam remaja di rumah Anda. 
• Menjadi sukarelawan di tempat penampungan bagi orang-orang yang dilecehkan. 
• Donasikan beberapa buku ke rumah atau tempat penampungan anak-anak. 
• Ajaklah anak-anak dari gereja Anda untuk mengunjungi panti jompo. Sajikan program untuk mereka. 
• Rencanakan dan selenggarakan hari yang menyenangkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan 

keluarga mereka. 
• Adakan hari bersih-bersih komunitas. 
• Mulailah klub hidup sehat di gereja Anda. Undang teman dan tetangga. 
• Tanyakan seseorang apakah mereka ingin bergabung dengan Anda untuk menonton DVD dengan pesan 

rohani. Saat Anda menonton bersama, berdoalah agar Roh Kudus berbicara ke dalam hati orang 
tersebut. 

• Rancang proyek Anda sendiri. 
 

Untuk lebih banyak sumber daya tentang bersaksi, kunjungi : 
www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.   
 
 



 

Janji untuk Diklaim dalam Doa 
Semua Ayat dalam TB 
 
Janji untuk Roh Kudus  

“Mintalah hujan dari pada Tuhan pada akhir musim semi! TUHANlah yang membuat awan-awan pembawa hujan 
deras, dan hujan lebat akan diberikan-Nya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap 
orang.” Zak. 10:1 

“Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di 
sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya.” Lukas 11:13 

“tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan 
segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.. . . Dan 
kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.” Yohanes 14:26; 16:8 

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-
pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada 
Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di 
dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya.” Yohanes 14:12-14 

Maka berbicaralah ia, katanya: ”Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya: Bukan dengan keperkasaan dan 
bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman Tuhan semesta alam.” Zakharia 4:6 
 

 

Janji-Janji bahwa Allah Menjawab Doa-doa 

 “Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu 
kehendaki, dan kamu akan menerimanya.” Yohanes 15:7 

 “Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima 
rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.” Ibrani 4:16 

 “Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah 
menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.“ Markus 11:24 

 “Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan 
Aku.” Mazmur 50:15 

 “Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, 
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga.” Matius 18:19 

 “Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.” Matius 21:22 

 “Dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam 
Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya.” Yohanes 14:13,14 

“Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada-Ku. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku. 24Sampai 
sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama-Ku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya 
penuhlah sukacitamu.” Yohanes 16:23,24 

 

 “Dan inilah keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta 
sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya. 15Dan jikalau kita tahu, bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita 



 

minta, maka kita juga tahu, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada-Nya.” 1 
Yohanes 5:14,15 

 

Janji-janji Tentang Kuasa Allah  

 “Adakah sesuatu apa pun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, Aku 
akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki.” Kejadian 18:14 

 “Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja.” Keluaran 14:14 

 “Yesus memandang mereka dan berkata: ‘Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. 
Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah.’” Markus 10:27 

 “Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya.” 1 Tesalonika 5:24 

”Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.” Ayub 42:2 

 “Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan 
melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, 
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?” Roma 
8:31, 32 

 “Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia 
berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?” Bilangan 23:19 

 “Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke 
ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian-Nya. Dia memberi kekuatan kepada 
yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan 
teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru” 
Yesaya 40:28-31 

 

Janji-janji untuk Tuntunan Allah 

 “Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, 
sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, ke mana pun engkau pergi.” Yosua 1:9 

 “Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan Aku akan melindungi engkau, ke mana pun engkau pergi, dan Aku 
akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap 
melakukan apa yang Kujanjikan kepadamu.” Kejadian 28:15 

”Sesungguhnya Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan 
untuk membawa engkau ke tempat yang telah Kusediakan.” Keluaran 23:20 

 “Dan baru di sana engkau mencari Tuhan, Allahmu, dan menemukan-Nya, asal engkau menanyakan Dia dengan 
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.” Ulangan 4:29 

“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 kau ketahui.” Yeremia 33:3  

 “Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah yang berbukit-bukit harus menjadi 
tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran;  maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan 
seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama; sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya.” Yesaya 
40:4,5 



 

 “Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku hendak memberi nasihat, 
mata-Ku tertuju kepadamu.” Mazmur 32:8 

“Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan 
membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.” Ulangan 
31:8 

“Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.” Maz. 25:12 

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.” Amsal 3:5, 6 

“Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kauinginkan sendiri dan memuaskan hati orang 
yang tertindas maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. 
Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan 
membaharui kekuatanmu; engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak 
pernah mengecewakan.” Yesaya. 58:10, 11 

“Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya; ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah 
mendengarkannya.” Yesaya 65:24 

Janji-janji untuk Perubahan  

“Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Mereka akan menjadi 
umat-Ku dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepada-Ku dengan segenap 
hatinya.” Yeremia 24:7 

“Dan Tuhan, Allahmu, akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan, 
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup.” Ulangan 30:6 

“ Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari 
tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat.” Yehezkiel. 36:26 

“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.” Filipi 1:6 

“Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru 
sudah datang.” 2 Korintus 5:17 

“Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan 
hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah 
mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku.” Galatia 2:20 

“Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara 
sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah 
setia, Ia juga akan menggenapinya” 1 Tesalonika. 5:23, 24 

 

Janji-janji untuk Pengampunan 

“dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari 
jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta 
memulihkan negeri mereka.” 2 Tawarikh. 7:14 

“Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru 
kepada-Mu.” Mazmur 86:5 



 

“Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap 
seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.” Markus 11:25 

“Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, 
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.” Efesus. 4:32 

“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan 
menyucikan kita dari segala kejahatan.” 1 Yohanes 1:9 

“Marilah, baiklah kita beperkara!– firman Tuhan – Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih 
seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.” Yesaya 
1:18 

“Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-
ingat dosamu. Yesaya 43:25 

“Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka.” Yeremia 31:34 

“Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan 
kasih karunia-Nya.” Efesus. 1:7 

 

Janji-janji untuk  Kemenangan Atas Dosa  

“ Sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman 
kita.” 1 Yohanes 5:4 

“ Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.” 
Roma 8:37 

“Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.” 1 
Korintus 15:57 

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan 
meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang 
membawa kemenangan.” Yesaya 41:10 

“Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan 
semua panah api dari si jahat.” Efesus 6:16 

“Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan 
hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah 
mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku.” Galatia 2:20 

“Karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya.” 
Filipi 2:13 

“Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.” Gal. 5:16 

“Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan Iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, 
Tuhan kita, menyertai kamu!” Roma 16:20 

“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga 
kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang 
sempurna.” Roma 12:2 

“Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih 
akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.” 1 Yohanes 2:15 



 

 

Janji-janji Pemulihan   

”Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, 
dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku 
tidak akan menimpakan kepadamu penyakit mana pun, yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab Aku 
Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.” Keluaran 15:26 

“Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu.” Ulangan 33:25 

“Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya! Dia yang mengampuni segala 
kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur, yang 
memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga 
masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali.” Mazmur 103:2-5 

“Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan; itulah yang 
akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.” Amsal  3:7, 8 

“Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat 
dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi 
sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita 
mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia 
diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan 
kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.” Yesaya 53:3-5 

“Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh; selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab 
Engkaulah kepujianku!” Yeremia 17:14 

“‘Sebab Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman 
Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau: orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun 
menanyakannya.’” Yeremia 30:17 

“Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan 
menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang 
berlimpah-limpah.” Yeremia. 33:6 

“Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada 
sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang” Maleakhi 4:2 

“Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka 
mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. 15Dan doa yang lahir dari iman akan 
menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia; dan jika ia telah berbuat dosa, maka 
dosanya itu akan diampuni.” Yakobus 5:14, 15 

Janji-janji Kekuatan untuk Melakukan Kehendak Allah  

“Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia 
batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi 
kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada penderitaan kami. Sebab kami 
tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, 
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.” 2 Korintus 4:16-18 

“Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak 
menjadi lemah.” Galatia 6:9 

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” Filipi 4:13 



 

“Karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya.” 
Filipi 2:13 

“Tetapi jawab Tuhan kepadaku: ”Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku 
menjadi sempurna.” Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun 
menaungi aku.” 2 Korintus 12:9 

 

Janji-janji Tentang Menjadi Saksi Bagi Allah  

“Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah Kukabarkan dan Kuberitahukan hal itu 
kepadamu. Kamulah saksi-saksi-Ku! Adakah Allah selain dari pada-Ku? Tidak ada Gunung Batu yang lain, tidak ada 
Kukenal!” Yesaya 44:8 

“Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu..” Yesaya 60:1 

“Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya dan 
yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami.” 2 Korintus 5:18 

“Tetapi Tuhan berfirman kepadaku: ‘Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pun engkau 
Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apa pun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah kausampaikan.” Yer 1:7 

“Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari 
pandangan mereka.” Kisah 1:8 

“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari 
kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.” 1 Petrus 2:9 

“Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi 
pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang 
pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.” 1 Petrus 3:15 



 

 

Permintaan Doa Gereja Se-Dunia 
 

• Tuhan, tolong biarkan kebangkitan besar dari kesalehan primitif menyapu gereja-Mu di hari-hari terakhir. 
Semoga kita berdiri untuk kebenaran meskipun langit runtuh. 

• Kami berdoa untuk kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani di seluruh dunia. Tuhan, tolong 
buka pintu untuk pewartaan Sabda-Mu. 

• Tuhan, semoga gereja dunia-Mu menerima panggilan untuk mewartakan pekabaran tiga malaikat secara 
luas kepada setiap bangsa dan bahasa. Tunjukkan pada kami bagaimana memusatkan semua ajaran ini 
pada kasih dan kebenaran Kristus. 

• Tuhan, semoga orang Advent di seluruh dunia menyatakan “Aku Akan Pergi” dan menerima panggilan 
untuk melayani-Mu dan mewartakan kabar baik keselamatan. 

• Kami berdoa memohon hikmat untuk mencari, memahami, dan mengikuti Kitab Suci Tuhan. Ajari kami 
untuk membagi kata-kata kebenaran dengan benar dan dengan setia membagikannya kepada orang 
lain. 

• Tuhan, tolong perbarui penghargaan kami untuk instruksi surgawi yang ditemukan dalam tulisan-tulisan 
pena inspirasi dari Ellen White. 

• Kita berdoa memohon hujan akhir Roh Kudus untuk menguatkan kesaksian kita dan memampukan kita 
untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah Tuhan berikan untuk kita lakukan sebelum Kedatangan 
Kedua. 

• Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan dan belas kasihan-Mu di daerah-daerah yang sangat terdampak 
oleh COVID-19. 

• Kami berdoa agar para profesional medis, ilmuwan, pemimpin pemerintah, dan pejabat kesehatan 
masyarakat memiliki kebijaksanaan untuk banyak keputusan yang harus mereka buat. 

• Kami berdoa agar orang Advent di seluruh dunia menawarkan bantuan praktis dan dorongan kepada 
mereka yang menderita. Beri kami keberanian, kreativitas, dan semangat yang tidak mementingkan diri 
sendiri saat tetangga sangat membutuhkan kami. 

• Kami berdoa bagi mereka yang secara finansial terkena dampak kehilangan pekerjaan dan penguncian. 
• Tuhan, tolong tunjukkan kepada anggota gereja bagaimana membantu mereka yang bergumul dengan 

masalah kesehatan mental atau isolasi. 
• Kami berdoa bagi para pendeta dan gereja untuk menemukan cara agar anggota gereja tetap terhubung 

selama penguncian. Tuhan, tolong kumpulkan gereja-Mu dalam penyembahan dan pelayanan. 
• Kami berdoa untuk kebangunan rohani di antara orang-orang muda Masehi Advent Hari Ketujuh yang 

menghadiri perguruan tinggi dan universitas di seluruh dunia. Semoga mereka menjadi duta-duta yang 
bersemangat bagi Kristus. 

• Kami berdoa untuk 69 persen penduduk bumi yang belum menerima persembahan Yesus yang tidak 
berkabut. 

• Kami berdoa untuk 62 juta orang di 28 kota yang paling tidak terjangkau di bekas Uni Soviet (Divisi Euro-
Asia). 

• Kami berdoa agar Tuhan membangkitkan misionaris pemberani yang bersedia bekerja di antara 746 
kelompok masyarakat di 20 negara Timur Tengah. 

• Kami berdoa untuk gelombang besar orang Advent yang akan melayani Tuhan dengan mengasihi orang 
lain dan dengan berbagi dengan orang-orang dari budaya dan agama lain. 

• Tuhan, tolong bangkitkan murid-murid Waldensian zaman modern yang bersedia melayani-Mu di 
tempat-tempat yang sulit. 

• Kami berdoa untuk anggota Advent yang menghadapi penganiayaan atau dipenjara karena keyakinan 
mereka. 



 

• Kami berdoa bagi 202 juta orang di 41 kota yang paling tidak terjangkau di Divisi Asia Pasifik Selatan 
untuk mengenal Yesus. 

• Kami berdoa untuk Sekolah Sabat/Departemen Pelayanan Pribadi dari setiap gereja lokal ketika mereka 
mencari rencana Tuhan dan menjangkau komunitas mereka dengan pelayanan yang penuh kasih, 
pendalaman Alkitab, dan kesaksian pribadi. 

• Kami berdoa untuk “Adventist Development and Relief Agency” (ADRA) karena mereka memenuhi 
kebutuhan praktis di seluruh dunia. 

• Kami berdoa untuk 16 juta orang di 6 kota yang paling tidak terjangkau di Divisi Pasifik Selatan. 
• Kami berdoa memohon Roh Kudus untuk membantu kami mengetahui bagaimana menjangkau 406 juta 

orang di 105 kota yang paling tidak terjangkau di Divisi Asia Pasifik Utara. 
• Tuhan, mohon berkati sebagai “Adventist Chaplaincy Ministries” memobilisasi pendeta dan anggota yang 

tertarik untuk melayani mereka yang berada di penjara. 
• Tuhan, kami berdoa untuk guru Sekolah Sabat kami. Tolong beri tahu mereka betapa pentingnya 

pekerjaan mereka untuk anak-anak kita. 
• Tuhan, kami mencari bimbingan Anda untuk banyak Pusat Pengaruh, program kesehatan dan keluarga, 

dan klub Pathfinder di seluruh dunia. 
• Kami berdoa agar Engkau membantu kami mengasihi, memelihara, dan memuridkan anggota baru dan 

pengunjung gereja. 
• Tuhan, tolong tunjukkan kami bagaimana mengirimkan lebih banyak literatur kebenaran (cetak dan 

elektronik) ke dalam komunitas kami. Kami berdoa agar orang-orang membacanya dan Roh Kudus akan 
meyakinkan mereka akan kebenaran Alkitab. 

• Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu atas para misionaris yang bekerja di tempat-tempat berbahaya. 
• Harap bangkitkan penginjil literatur, relawan mahasiswa, penulis, spesialis media, dan pendukung 

keuangan untuk menyebarkan kata-kata harapan dan kehidupan. 
• Kami berdoa untuk sekolah, siswa, dan guru Advent di seluruh dunia. Semoga sekolah-sekolah ini dengan 

setia mengajarkan kebenaran Alkitab dan memimpin kaum muda ke dalam misi, pelayanan, dan 
hubungan yang menyelamatkan dengan Kristus. 

• Tuhan, beri kami kebijaksanaan untuk menjangkau budaya sekuler yang tidak tertarik pada agama. 
Biarlah Roh Kudus-Mu meruntuhkan tembok-tembok yang mengelilingi hati sekuler. 

• Memberkati kami saat kami menjangkau orang-orang yang diperbudak oleh penyembahan roh, 
penyembahan berhala, dan kepercayaan animisme. Bantu kami untuk memahami pandangan dunia 
mereka dan memperkenalkan mereka kepada Juruselamat pribadi. 

• Tuhan, tolong ilhami umat Masehi Advent Hari Ketujuh di seluruh dunia untuk berdoa dengan cara yang 
belum pernah terjadi sebelumnya. Ajari kami untuk menuntut janji-Mu dan mengharapkan Engkau 
memindahkan gunung ketika kami berdoa. 

• Kami berdoa untuk atau 541 kelompok orang di 18 negara Divisi Afrika Selatan-Samudra Hindia. Tolong 
tuntunlah mereka kepada kebenaran alkitabiah. 

• Tunjukkan pada kami bagaimana memenuhi kebutuhan praktis dan spiritual para pengungsi. Semoga 
gereja kita dikenal karena kasih kita kepada semua orang, tidak peduli siapa mereka atau dari mana 
mereka berasal. 

• Kami meminta Engkau untuk membangkitkan misionaris perkotaan untuk menanam gereja bagi 806 
kelompok masyarakat di 20 negara Divisi Inter-Eropa. 

• Tolong kumpulkan pasukan pekerja untuk menanam gereja bagi 948 kelompok orang di 38 negara Divisi 
Inter-Amerika. 

• Tolong ajari kami bagaimana mewartakan kepercayaan dasar gereja kami dengan kejelasan, kreativitas, 
dan keaslian alkitabiah. Semoga kasih Yesus menjadi inti dari segala sesuatu yang kita percayai. 

• Tuhan, tolong persiapkan orang-orang muda untuk menanam gereja bagi 789 kelompok orang di 9 
negara Divisi Amerika Utara. 



 

• Kami meminta Engkau untuk mempersiapkan sukarelawan untuk melayani 70 kelompok orang di 
Lapangan Israel. 

• Kami meminta Engkau untuk membangkitkan misionaris medis untuk menanam gereja di antara 830 
kelompok masyarakat di 11 negara Divisi Afrika Timur-Tengah. 

• Kami meminta Engkau untuk membangkitkan pejuang doa untuk menjadi perantara bagi 2.568 
kelompok orang di 4 negara Divisi Asia Selatan. 

• Tolong biarkan keluarga kami mengungkapkan kasih-Mu di rumah dan komunitas kami. Kami meminta 
Engkau untuk membawa keharmonisan ke dalam rumah, menyembuhkan hubungan yang rusak, 
melindungi yang rentan dari pelecehan, dan mengungkapkan kuasa pengudusan Anda dalam situasi 
yang tampaknya tanpa harapan. 

• Kami meminta Engkau untuk membangkitkan perawat dan dokter untuk merintis gereja baru di antara 
1.978 kelompok orang di 22 negara di Divisi Afrika Barat-Tengah. 

• Kami berdoa untuk 49 juta orang di 19 kota yang paling tidak terjangkau di Divisi Trans-Eropa. 
• Kami berdoa untuk anak-anak kami. Tolong beri mereka kekuatan untuk berdiri dengan berani bagi-Mu 

ketika mereka menghadapi rintangan dan tekanan. Bantulah mereka untuk membuat pilihan yang 
bijaksana dan membela kebenaran. 

• Ajari kami untuk mengikuti teladan Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri dengan memenuhi 
kebutuhan sehari-hari orang-orang yang dekat dengan kami. Perlengkapi kami untuk melayani sebagai 
misionaris medis, relawan komunitas, dan sahabat bagi yang membutuhkan. 

• Kami berdoa untuk para pemimpin muda di seluruh dunia yang dengan setia mewariskan warisan kami 
kepada generasi berikutnya: identitas dalam Kristus, misi sebagai Advent, dan kepemimpinan di gereja 
lokal. 

• Kami berdoa bagi kaum muda kami yang hidup berbahaya bagi Tuhan melalui Satu Tahun Misi dan Misi 
Kaleb. 

• Kiranya anggota gereja, pendeta, dan pemimpin kita di seluruh dunia memakan Firman Tuhan setiap 
hari. Kiranya kami juga mencari-Mu setiap hari dalam doa pribadi. Ingatkan kami bahwa tanpa-Mu, kami 
tidak dapat berbuat apa-apa. 

 

 
 





 

 

Kembali ke Mezbah — Berdoa untuk Hati yang Terhubung 
Kembali 

 

HARI 1 — DIMANAKAH ENGKAU? 
 
“Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: ”Di manakah engkau?’”  (Kejadian 
3:9) 
 
Pertanyaan Paling Penting 

Apakah ada pertanyaan yang lebih menyelidiki daripada pertanyaan yang Allah arahkan kepada Adam 
yang baru jatuh? Allah, tentu saja, tahu persis di mana Adam dan Hawa berada. Lagi pula, Dia maha tahu—
semua tahu—jadi Allah benar-benar bertanya, Adam, apakah Anda tahu di mana Anda berada? Adam dan 
Hawa tidak taat kepada Allah (Kejadian 3, 4), dan ketidaktaatan mereka menciptakan sebuah pelanggaran, 
pemutusan hubungan yang sebelumnya merupakan sempurna antara Allah dan ciptaan-Nya yang 
tertinggi. Tempat di mana Allah bertemu dengan mereka setiap hari sebelumnya kosong pada hari ini. 
Wajah-wajah pertama yang pernah diciptakan tidak menimbulkan senyuman bagi Pencipta mereka hari 
itu. Tangan yang Dia buat dari tanah liat tidak memeluk Dia pada hari itu. Detak Jantung mereka yang 
selalu selaras dengan detak jantung-Nya, secara aneh menjauh, hampir sunyi hari itu. 

Tidak Cukup 

Ellen White berkomentar, “Setan menyatakan kepada pasangan yang suci itu, bahwa mereka akan 
menjadi orang-orang yang beruntung dengan melanggar hukum Allah. Bukankah dewasa ini juga kita 
mendengar ucapan yang sama ini?” (Para Nabi dan Bapa Vol.1 , hal. 45.3). Adam dan Hawa membuat 
kesalahan dengan mendengarkan iblis, dan dia meyakinkan mereka bahwa apa yang Allah tawarkan 
kepada mereka tidak cukup, bahwa persekutuan dengan Allah dalam hubungan yang dekat dan saling 
percaya tidak cukup. Dalam sekejap, “Udara yang dulunya bersuhu sejuk sama di mana-mana, kasih dan 
damai yang selama ini mereka nikmati sekarang telah lenyap dan sebagai gantinya mereka dipenuhi oleh 
suatu perasaan berdosa, satu kegentaran dalam menghadapi hari depan, satu ketelanjangan jiwa. Jubah 
cahaya yang menyelubungi mereka sekarang telah hilang dan sebagai penggantinya mereka berusaha 
membuat satu alat penutup bagi diri mereka; oleh karena dalam keadaan telanjang mereka tidak dapat 
memandang mata Allah dan malaikat-malaikat” (hlm. 48.1). Dosa telah mengubah kondisi rohani satu-
satunya makhluk di Eden yang dengannya Allah telah berbagi gambar-Nya. Memang, itu telah 
menghancurkan citra Tuhan di dalamnya 

Saatnya Berdoa 

Dari hubungan Adam dan Hawa yang rusak dengan Allah hingga saat ini banyak ikatan yang putus yang 
kita lihat terukir pada wajah-wajah di seluruh dunia, mungkin tidak ada yang lebih penting untuk didoakan 
selain kembali ke tempat di mana Allah menunggu kita. Ribuan tahun mungkin telah berlalu, tetapi 
kebohongan yang menjatuhkan Adam dan Hawa tidak berubah. Setan masih mengklaim bahwa Allah 
menahan sesuatu dari kita, bahwa Allah tidak dapat dipercaya, bahwa Dia tidak cukup. Pesan ini sangat 
memikat di era digital yang terobsesi dengan teknologi di mana lebih banyak gadget dan keterhubungan 
menjanjikan jenis nirwana spiritual, keadaan yang lebih tinggi di mana kita mengendalikan nasib kita alih-
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alih tunduk pada Allah yang menciptakan kita. Sekaranglah waktunya untuk menolak kebohongan Setan 
dan kembali kepada Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kembali kepada Dia yang 
menarik kita ke sisi-Nya dengan kasih setia (Yeremia 31:3)! 

Mari kita berdoa bersama. 

Waktu Berdoa (30–45 Menit) 

Sebuah Janji yang Kuat 
“Ini adalah hal yang luar biasa bahwa kita dapat berdoa dengan efektif; bahwa manusia yang tidak layak 
dan bersalah memiliki kekuatan untuk mempersembahkan permintaan mereka kepada Allah. Kekuatan 
apa yang lebih tinggi yang dapat diinginkan manusia selain ini—untuk dihubungkan dengan Allah yang 
tak terbatas? Manusia yang lemah dan berdosa memiliki hak istimewa untuk berbicara kepada 
Penciptanya. Kita dapat mengucapkan kata-kata yang mencapai takhta Raja alam semesta. Kita dapat 
berbicara dengan Yesus saat kita berjalan, dan Dia berkata, Aku di sebelah kananmu” (Ellen G. White, 
Prayer, hlm. 7) 
  

Semua kelompok doa memiliki cara yang berbeda untuk berdoa bersama. Kami mendorong Anda 
untuk menghabiskan 30-45 menit berikutnya dalam doa bersama, dengan cara apa pun yang 
dipimpin oleh Roh Kudus. Di bawah ini adalah beberapa contoh berdoa melalui Kitab Suci. Anda 
dapat berdoa melalui bagian-bagian lain juga. Lihat Panduan Pemimpin untuk ide doa lainnya. 
 
Berdoa Melalui Firman Allah — Yeremia 24:7 
“Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah TUHAN. Mereka akan 
menjadi umat-Ku dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepada-Ku dengan 
segenap hatinya.”   
 
“Aku Ini Akan Menjadi Allah Mereka” 
Tuhan, terima kasih telah datang untuk menemukan kami ketika kami telah melakukan hal-hal untuk 
memutuskan hubungan kami dengan-Mu. Terima kasih telah mengasihi kami dengan kasih yang 
bertahan selamanya dan karena terus-menerus, secara konsisten, menarik kami ke sisi-Mu setiap saat 
setiap hari. Terima kasih, Tuhan, untuk kasih yang masih mencari orang berdosa! Amin. 
 
“Dengan Segenap Hati” 
Yesus yang mulia, kami berterima kasih kepada-Mu atas janji untuk menghidupkan kembali hati, hati yang 
mencari Tuhan dan menunggu Dia di musim kekurangan dan musim kelimpahan. Kami mohon kepada-
Mu untuk memenuhi janji-Mu akan hati yang baru dengan kasih sayang yang baru bagi-Mu. Amin. 
 
“Mereka Akan Menjadi Umat-Ku” 
Tuhan, sungguh mengejutkan pikiran kami bahwa Engkau akan mengklaim kami sebagai milik-Mu setelah 
kami meninggalkan-Mu. Terima kasih telah menutupi kami dengan kehidupan Yesus Kristus yang 
sempurna dan memberi kami nama baru (Wahyu 2:17). Amin. 
 
Saran Doa Lainnya 
Ucapan Syukur dan Pujian: Bersyukur atas berkat khusus dan puji Allah untuk kebaikan-Nya. 



 

Pengakuan: Luangkan waktu beberapa menit untuk pengakuan pribadi dan berterima kasih kepada Allah 
atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah supaya Allah memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dan 
membuat keputusan pada saat ini 
Gereja Kita: Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja lokal, regional, dan sedunia (lihat Lampiran 
Permohonan Doa Gereja Sedunia). 
Permintaan Lokal: Berdoa untuk kebutuhan anggota gereja, keluarga, dan tetangga saat ini. 
Dengarkan dan Menyambut: Luangkan waktu untuk mendengarkan suara Allah dan menyambut 
dengan pujian atau lagu. 
 
Saran Lagu 
Lagu Sion:  Inilah Jam Ku Berdoa (#433); Sebagaimana Ku Ada (#259); Yesus Sahabat Terindah (#422); 
Dengan Lembut dan Merdu (#213); Ku Datang Hampir Kepada-Mu (#233) 
Lagu Lainnya:  Change My Heart, O God; I Love You, Lord 
 

 





 

 

Kembali ke Mezbah — Suatu Tempat untuk Mengingat 
 

HARI 2 — PENYUCIAN DAN PERINGATAN
 
“Maka didirikannya di situ mezbah bagi TUHAN yang telah menampakkan diri kepadanya.”(Kejadian 12:7) 

Penyucian dan Peringatan 

Dalam Alkitab, mezbah selalu mewakili tempat pengudusan dan peringatan. Mereka adalah simbol 
lahiriah dari hubungan pribadi seseorang dengan Allah, pengakuan dan penyembahan seseorang akan 
Allah yang benar dan hidup. Mezbah sering dibangun untuk memperingati perjumpaan dengan Allah 
yang berdampak besar pada kehidupan seseorang. Ketika Allah melakukan sesuatu yang “super-normal”, 
“supernatural”, atau “super-spesial”, penerima kuasa Allah sering kali tidak ingin melupakannya, sehingga 
mereka membangun sebuah mezbah—tempat untuk mengingat—di tempat. di mana mereka telah 
melihat Allah bekerja. 

Ketika Allah memberi tahu Abram dalam Kejadian 12:7 bahwa Dia akan memberikan tanah Kanaan 
kepada keturunannya, Abram membangun sebuah mezbah di sana karena pertemuan-nya dengan Allah 
adalah “super-normal.” Pada saat itu Allah berjanji untuk melampaui segala sesuatu yang normal dalam 
kehidupan Abram dan menjadikan suatu umat yang besar dan perkasa dari benihnya. Ketika Ishak sedang 
mengembara di gurun Gerar dan melawan penduduk setempat untuk mendapatkan air sumur, Tuhan 
menampakkan diri kepadanya dan berkata, “"Akulah Allah ayahmu Abraham;  janganlah takut,  sebab Aku 
menyertai engkau; Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu  karena Abraham, 

hamba-Ku itu” (Kejadian 26:24). Ishak memperingati pertemuan Ilahi dengan membangun sebuah 
mezbah di tempat itu karena pertemuannya dengan Allah adalah “supranatural.” Allah  telah menerobos 
tatanan alami kehidupan Ishak untuk menegaskan bahwa janji-Nya kepada ayah Ishak sekarang menjadi 
janji Ishak juga. Putra Ishak, Yakub, melakukan perjalanan ke tempat yang disebut Betel (Kejadian 35:3) 
dan membangun sebuah mezbah untuk menghormati Allah, yang telah menampakkan diri kepadanya 
selama pelariannya dari Esau. Karena pertemuan dengan Allah itu “sangat istimewa”, Yakub membangun 
sebuah mezbah di sana. Gideon yang ketakutan terkejut ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya 
dalam damai dan memanggilnya untuk memimpin bangsa menuju kemenangan. Gideon sangat 
tersentuh sehingga dia membangun sebuah mezbah di tempat itu dan menyebutnya “Yahweh-Shalom 
(artinya Tuhan adalah damai)” (Hakim 6:24) karena perjumpaannya dengan Allah “sangat damai”! 

Jangan Pernah Lupa 

Sementara banyak orang melihat tindakan Allah yang luar biasa dalam hidup mereka hanya sebagai 
momen kebetulan atau kebetulan, yang lain mengakui pergerakan Allah dan melakukan semua dengan 
kekuatan mereka untuk tidak pernah melupakan apa yang telah Dia lakukan. Dan ada manfaat tambahan 
untuk upaya mereka: sepanjang perjalanan hidup pengembara masa yang akan datang akan diberkati 
oleh mezbah yang didirikan oleh orang percaya. Ellen White mencatat, “Abraham memberi kita teladan 
yang layak. Hidupnya adalah doa. Di mana pun ia mendirikan kemahnya, dekat di sampingnya didirikan 
mezbahnya, memanggil semua orang di dalam perkemahannya untuk mempersembahkan korban pagi 
dan petang. Ketika tendanya dibongkar, mezbah itu tetap ada. Pengembara Kanaan menerima instruksi 
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dari Abraham, dan di mana pun salah satu dari mereka datang ke mezbah itu, dia di sana menyembah 
Allah yang hidup” (From Eternity Past, hlm. 76).  

Berkat surgawi apa yang ingin Anda ingat di masa depan? Dan mezbah Tuhan apa yang akan Anda 
bangun hari ini? 

Mari berbicara dengan Allah kita! 

Waktu Berdoa (30–45 Menit) 
 

 Berdoa Melalui Firman Allah — Kejadian 12:7  
“Maka didirikannya di situ mezbah bagi TUHAN yang telah menampakkan diri kepadanya.”(Kejadian 12:7) 

  

“Didirikannya di Situ Mezbah” 
Tuhan, pada hari ini saya ingin mengingat apa yang telah Anda lakukan dalam hidup saya, bagaimana 
Anda telah campur tangan ketika saya berada di jalan yang salah, bagaimana Anda menyelamatkan saya. 
Aku ingin mengingat dan memuji-Mu atas kasih karunia-Mu kepadaku. Saya mengingat kebaikan-Mu, dan 
sebagai tanggapan akan (kembali) menguduskan hidup saya kepada-Mu. Amin. 
  

“Bagi Tuhan” 

Tuhan Allah, hanya Engkau dan Engkau sajalah yang berhak atas pujian kami, penyembahan kami, dan 
pengudusan kami. Tidak ada Tuhan lain seperti Engkau: begitu penuh kasih, begitu baik, begitu sabar, 
begitu penyayang, begitu berkuasa, dan begitu bersedia untuk menyelamatkan dan membantu. Mata 
kami tertuju pada-Mu, Tuhan. Hati kami adalah milik-Mu. Pujian dan pujian kami hanya untuk-Mu, karena 
Engkau layak! Amin. 
  

“Yang Telah Menampakkan Diri kepadanya” 

Bapa, kehadiran-Mu selalu mengelilingi kami—ya, lebih dekat dari yang kami sadari. Engkau telah 
membuat Diri-Mu dikenal, baik melalui Alkitab, Roh Nubuat, khotbah, doa, atau orang lain, dan kami 
berterima kasih kepada-Mu karena telah menyatakan Diri-Mu. Kami bersukacita dalam kenyataan 
kehadiran-Mu yang meresapi seluruhnya melalui Roh Kudus-Mu, dan kami mengundang-Mu untuk 
menghuni tubuh kami sebagai bejana hidup. Muliakan Dirimu melalui kami. Tunjukkan pada kami 
bagaimana mengasihi orang-orang di sekitar kami dan menuntun mereka kepada kebenaran-Mu. Amin. 
  

Saran Doa Lainnya 

Ucapan Syukur dan Pujian: Bersyukur atas berkat khusus dan puji Allah untuk kebaikan-Nya. 
Pengakuan: Luangkan waktu beberapa menit untuk pengakuan pribadi dan berterima kasih kepada Allah 
atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah supaya Allah memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dan 
membuat keputusan pada saat ini 
Gereja Kita: Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja lokal, regional, dan sedunia (lihat Lampiran 
Permohonan Doa Gereja Sedunia). 



 

Permintaan Lokal: Berdoa untuk kebutuhan anggota gereja, keluarga, dan tetangga saat ini. 
Dengarkan dan Menyambut: Luangkan waktu untuk mendengarkan suara Allah dan menyambut 
dengan pujian atau lagu. 
 
Saran Lagu 
Lagu Sion: Aku Puji Penebusku (#288); Sembahlah Allah yang Maha Mulia (#88); Tolonglah Aku Ya Allah 
(#275); Bila Laut Kehidupanmu Berg’lombang(#292) 
Lagu Lainnya: Give Thanks with A Grateful Heart 
 





 

 

Kembali ke Mezbah — Irama Kehidupan 
 

HARI 3 — PAGI DAN PETANG
 
“..menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi TUHAN setiap pagi, demikian juga pada waktu petang” (1 
Tawarikh 23:30). 

Hidup dengan Allah 

Pembacaan 1 Tawarikh 23 mengungkapkan bahwa Allah memerintahkan orang Lewi—mereka yang 
memelihara kaabah Yahudi kuno dan upacara-upacaranya—untuk berdiri di hadirat-Nya, mengangkat 
suara mereka dalam ucapan syukur dan pujian kepada-Nya setiap pagi dan setiap malam. Pelaksaanan 
ibadah ini berasal dari perintah lain yang Allah berikan kepada Musa ketika Dia meminta orang Israel 
untuk “membuat tempat kudus  bagi-Ku, supaya Aku akan diam di tengah-tengah mereka” (Keluaran 25:8). 
Lebih lanjut Allah memerintahkan, “Domba yang satu haruslah kauolah pada waktu pagi dan domba yang 
lain kauolah pada waktu senja” (Keluaran 29:39). 

Kehidupan di Antara 

Kehidupan orang Israel dimaksudkan untuk dijalani di antara dua dasar pengalaman spiritual sehari-hari. 
Umat Allah harus memulai dan mengakhiri setiap hari dengan Dia. Mereka tidak pernah menerima 
anugerah keselamatan-Nya begitu saja. Mereka membutuhkan kuasa Allah untuk melindungi mereka dari 
ancaman luar saat mereka melintasi hutan belantara yang bermusuhan dalam perjalanan ke Tanah 
Perjanjian. Mereka perlu dijaga dari godaan dari dalam—keinginan untuk mempraktikkan nilai-nilai dan  
spiritual Mesir serta sikap-sikap Mesir yang dipelajari di perbudakan. Pengorbanan pagi dan petang 
adalah cara Allah menetapkan pola kebaktian bagi individu dan keluarga Israel untuk diikuti, cara menjaga 
mereka dalam hubungan yang benar dengan-Nya. Inilah cara Ellen White menggambarkan pengalaman 
sehari-hari yang sakral, khusyuk ini: 

“Sementara imam-imam itu pada waktu pagi dan petang memasuki ruangan yang suci pada 
saat mempersembahkan kemenyan, korban-korban harian disiapkan untuk dipersembahkan 
di atas mezbah yang terdapat di halaman Kaabah. Ini merupakan satu waktu yang amat 
menarik kepada orang-orang yang sedang berbakti yang berhimpun di sekeliling Kaabah itu. 
Sebelum memasuki hadirat Allah melalui pekerjaan imam itu, mereka harus lebih dulu 
memeriksa hati mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakui dosa-dosa. Mereka bersatu 
dalam doa dalam hati, dengan wajah mereka tertuju kepada ruangan yang suci. Dengan 
demikian permohonan mereka naik bersama-sama dengan asap dupa itu, sementara iman 
mereka berpegang kepada jasa-jasa Juruselamat yang dijanjikan itu yang dilambangkan oleh 
korban penebusan. Jam-jam yang ditetapkan untuk korban pagi dan petang harus dianggap 
suci, dan semuanya itu harus dijaga sebagai waktu yang telah ditetapkan bagi perbaktian di 
antara segenap bangsa Yahudi. Dan apabila pada masa mendatang bangsa Yahudi dicerai-
beraikan sebagai orang-orang tawanan di negeri-negeri yang jauh, mereka tetap pada jam 
yang ditentukan itu memalingkan wajah mereka ke arah Yerusalem dan menghadapkan 
permohonan mereka kepada Allah orang Israel. Dalam adat kebiasaan ini orang Kristen 
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mempunyai satu contoh untuk kebaktian pagi dan petang. Sementara Allah menghukumkan 
upacara kebaktian yang sekedar rupa saja, tanpa roh kebaktian, Ia memandang dengan penuh 
kesukaan terhadap mereka yang mengasihi Dia, yang setiap pagi dan petang mencari 
keampunan dosa-dosa yang diperbuatnya, dan menghadapkan permohonan mereka untuk 
memperoleh berkat-berkat yang diperlukan. “(Para Nabi dan Bapa Vol.1 hal 369) 

Jika kehidupan perbaktian Anda telah kehilangan iramanya, mintalah kepada Tuhan sekarang untuk 
memperbarui komitmen Anda pada hari ini untuk ibadah pagi dan sore. 

Mari berbicara dengan Tuhan kita. 

 

 Waktu Berdoa (30–45 Menit) 

Berdoa Melalui Firman Allah — 1 Tawarikh 23:30 

 
“..menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi TUHAN setiap pagi, demikian juga pada waktu petang”  

“Setiap pagi” 
Yesus, kami ingin memulai hari-hari kami dengan-Mu. Tolong bangunkan kami agar kami dapat 
menikmati persekutuan di hadirat-Mu. Bantu kami untuk menjadikan ini kebiasaan sehari-hari dan tidak 
terburu-buru atau menundanya. Bantu kami untuk menjadikan Engkau benar-benar yang pertama dan 
utama dalam pikiran kami setiap hari. Amin. 
 
“Syukur dan Puji-pujian Bagi Tuhan” 
Bapa, dengan cepat kami membawa ke hadapan-Mu berbagai permintaan, keluhan, dan keinginan kami, 
terkadang lupa bahwa Engkau adalah Pribadi, bukan sebuah mesin penjual otomatis. Ingatkan kami akan 
semua aspek karakter Engkau, semua hal kecil dan besar yang telah Engkau lakukan dan lakukan untuk 
kami, sehingga kami dapat berterima kasih dan memuji Engkau untuk itu. Sekarang, bawalah ke dalam 
pikiran kami alasan untuk memuji-Mu. Amin. 
 
“Demikian juga pada Waktu Petang” 
Tuhan, kami tidak hanya ingin memulai hari kami dengan-Mu tetapi juga mengakhiri hari kami dengan-
Mu. Saat kami merenungkan jam-jam yang Engkau berikan kepada kami, semoga Engkau mengingatkan 
kami betapa seringnya kami melihat kesetiaan-Mu sepanjang hari. Biarlah kami tertidur dengan pujian di 
bibir kami, karena Engkau adalah Juruselamat kami yang kekal. Amin. 
 
Saran Doa Lainnya 
Ucapan Syukur dan Pujian: Bersyukur atas berkat khusus dan puji Allah untuk kebaikan-Nya. 
Pengakuan: Luangkan waktu beberapa menit untuk pengakuan pribadi dan berterima kasih kepada Allah 
atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah supaya Allah memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dan 
membuat keputusan pada saat ini 
Gereja Kita: Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja lokal, regional, dan sedunia (lihat Lampiran 
Permohonan Doa Gereja Sedunia). 
Permintaan Lokal: Berdoa untuk kebutuhan anggota gereja, keluarga, dan tetangga saat ini. 



 

Dengarkan dan Menyambut: Luangkan waktu untuk mendengarkan suara Allah dan menyambut 
dengan pujian atau lagu. 

Saran Lagu 

Lagu Sion:  Bapa, Pimpinlah Aku (#354); Berserah Kepada Yesus  (#240); Jadikan aku milik-Mu, Tuhan (#237) 
Lagu lainnya:  Bisik Doa Waktu Pagi; Open My Eyes, Lord 
 





 

 

Kembali ke Mezbah — Bangun Kembali dan Dia Akan Datang 
— Lagi! 
DAY 4 — APA YANG MEMBAWA ALLAH KEMBALI 

 
“Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah TUHAN yang telah 
diruntuhkan itu.” (1 Raja-Raja18:30). 

Ketika Hujan Berhenti 

Suasana hari yang menentukan itu dipenuhi, meskipun kesunyian yang menakutkan telah menyelimuti 
Gunung Karmel. Dahulu gunung dengan hutan ini rimbun, hijau, dan indah. Gunung ini menerima banyak 
curah hujan dan dianggap sebagai tempat suci, tempat berkat  dan kesuburan (Ellen G. White, Para Nabi 
dan Raja, hal.83). Tapi semua itu telah berubah. Apa yang dulunya hijau sekarang terbakar dan gundul, 
akibat kekeringan yang menyakitkan selama tiga setengah tahun (1 Raja-raja 17:1; 18:1; Yakobus 5:17). 
Begini cara Ellen White menggambarkan Israel saat ini: 

Bumi seakan-akan dipanggang oleh api. Panas terik matahari membinasakan tumbuh-
tumbuhan kecil apa saja yang masih hidup. Sungai-sungai menjadi kering, binatang ternak yang 
menguak dan mengembik beredar-edar ke sana ke mari dalam keadaan putus asa. Padang-
padang yang tadinya subur telah berubah bagaikan padang pasir yang hangus, suatu 
kebinasaan yang sia-sia.....Kota-kota dan desa-desa yang tadinya makmur kini telah menjadi 
tempat-tempat berkabung. Rasa lapar dan haus memberitahukan kepada manusia dan hewan 
akan adanya kematian yang ditakuti. Bala kelaparan dengan segala kengeriannya semakin lama 
semakin dekat. (Para Nabi dan Raja, hal. 70) 

Di Dalam Kekeringan  

Mungkin yang lebih besar dari kekeringan fisik yang mencengkeram bangsa adalah kekeringan rohani 
yang membuat umat Allah jiwanya haus dan imannya terkuras. Israel diperintah oleh Raja Ahab yang jahat 
dan istrinya, Izebel. Pengantin Sidon Ahab telah membantu melemahkan kesetiaannya kepada Allah. Ke 
dalam kemurtadan rohani yang dahsyat inilah Allah memanggil nabi Elia. Tentang Elia, Ellen White 
menulis, “hiduplah seorang pada zaman raja Ahab, seorang yang setia dan selalu berdoa yang bekerja 
dengan tidak gentar khusus untuk mengamat-amati tersebarnya kemurtadan yang begitu cepat di Israel.” 
(Para Nabi dan Raja, hal. 69). 

Elia Membangun Kembali Mezbah 

Setelah para nabi Baal dan Asyera gagal membuat dewa-dewa mereka mengirimkan api, “pada waktu 
mempersembahkan korban petang” (1 Raja-raja 18:36) Elia memanggil orang-orang itu dan membangun 
kembali mezbah yang rusak itu kepada Allah yang benar. Dalam arti yang sangat nyata, Elia tidak hanya 
memanggil bangsa itu kembali ke mezbah peribadatan sejati; sebaliknya, ia memanggil bangsa itu 
kembali ke mezbah penyembahan yang teratur dan sistematis kepada Allah yang benar! Mezbah 
penyembahan bersama Israel telah rusak, tetapi mezbah pribadi dan keluarga Israel telah dihancurkan 
jauh sebelumnya. 
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Apa yang Membawa Allah Kembali 

Adalah pemulihan dari penyembahan yang benar dan sepenuh hati yang menggerakkan Allah untuk 
menjawab di Karmel. Tindakan Elia yang pertama dari kebangkitan rohani secara nasional  adalah 
membangun kembali mezbah yang rusak. Jika mezbah penyembahan pribadi atau keluarga Anda rusak, 
bangun kembali, dan biarkan api hadirat Allah menghanguskan semua orang yang berkumpul untuk 
menyembah Dia! 

Mari berbicara dengan Allah kita. 

Waktu Berdoa (30–45 Menit) 

Berdoa Melalui Firman Allah —1 Raja-Raja18:30 

“Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah TUHAN yang telah 
diruntuhkan itu.” 

“Mendekatlah Seluruh Rakyat Itu Kepadanya” 
Yesus, Roh Kudus-Mu yang meyakinkan hati orang Israel di Gunung Karmel saat Elia membangun kembali 
mezbah. Dengan cara yang sama, kami meminta agar Engkau meyakinkan hati kami hari ini. Tunjukkan 
kepada kami dosa-dosa kami, sehingga kami dapat menemukan pengampunan dan kasih karunia untuk 
menang di dalam Yesus. Dekatkan kami kepada-Mu, ungkapkan keindahan kekudusan-Mu ke dalam hati 
kami, dan beri kami kerinduan akan Engkau yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Amin. 
 
“Ia Memperbaiki Mezbah Tuhan” 
Bapa kami, kami bersalah karena mengabaikan waktu secara teratur bersama-Mu—ibadah rutin—baik 
secara individu maupun secara keluarga. Beri kami hati yang baru, pola pikir yang baru, dan tuntunlah 
kami untuk membangun kembali waktu-waktu penyembahan dan pengabdian yang teratur dengan-Mu. 
Bantu kami untuk memiliki niat dan konsisten. Kuatkan iman kami sehingga kami dapat menghidupkan 
agama yang benar melalui kehadiran-Mu di dalam kami. Amin.  
 
Saran Doa Lainnya 
Ucapan Syukur dan Pujian: Bersyukur atas berkat khusus dan puji Allah untuk kebaikan-Nya. 
Pengakuan: Luangkan waktu beberapa menit untuk pengakuan pribadi dan berterima kasih kepada Allah 
atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah supaya Allah memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dan 
membuat keputusan pada saat ini 
Gereja Kita: Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja lokal, regional, dan sedunia (lihat Lampiran 
Permohonan Doa Gereja Sedunia). 
Permintaan Lokal: Berdoa untuk kebutuhan anggota gereja, keluarga, dan tetangga saat ini. 
Dengarkan dan Menyambut: Luangkan waktu untuk mendengarkan suara Allah dan menyambut 
dengan pujian atau lagu. 

Saran Lagu 

Lagu Sion:  Tiada Yang Lain (#249); Kalau Serta Tuhan (#463) 
Lagu Lainnya:  Come, Holy Spirit ; I Have Decided to Follow Jesus; I Shall Not Be Moved 





 

 

Kembali ke Mezbah — Akankah Aku Mencari-Mu di Awal Pagi 
 

HARI 5 — YESUS, SEORANG YANG SELALU BANGUN PAGI 
 
“Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan 
menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah 
demikian” (Yohanes 4:23). 

Mezbah Kebenaran 

Ada “Mezbah Kebenaran ” dalam kehidupan Yesus yang tidak boleh dilewatkan oleh orang Kristen. Selama 
beberapa hari terakhir kita telah banyak merenungkan mezbah dalam Kitab Suci dan kehidupan orang-
orang yang membangunnya. Mezbah adalah metafora untuk tempat dan waktu penyembahan kepada 
Allah yang benar dan hidup. Seseorang tidak perlu memiliki mezbah fisik untuk menyembah Allah. 
Faktanya, jika seorang pengikut Yesus hidup dalam persekutuan yang konsisten, sungguh-sungguh, 
berdasarkan Alkitab dengan Allah, dia telah mendirikan sebuah mezbah yang nyata seperti yang dibangun 
kembali oleh Elia di Gunung Karmel (1 Raja-raja 18). 

Kita melihat “mezbah” seperti itu dalam kehidupan Yesus. Di tengah kehidupan pelayanan sehari-hari yang 
sibuk, ancaman terus-menerus, dan serangan iblis yang paling banyak, Yesus meluangkan waktu untuk 
berdoa dan beribadah dalam waktu yang lama. Dia yang setara dengan Bapa (Filipi 2:6) masih 
menganggap penting untuk "diam dan mengetahui" bahwa Allah adalah Allah (Mazmur 46:10). Yesus 
mengerti sejak usia dini bahwa panggilan-Nya membutuhkan hubungan yang konstan dengan Bapa-Nya. 
Ini adalah satu-satunya cara untuk membawa dosa dunia ke kayu salib. 

Yang Diinginkan oleh Pencari Pagi-pagi 

Dalam Markus 1:35 Yesus bangun “lama sebelum fajar menyingsing” dan menemukan tempat yang 
tersendiri dan sunyi untuk berbicara—dan mendengarkan—kepada Bapa-Nya. Sehari sebelumnya Ia 
telah dihabiskan dalam pelayanan penuh—menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, dan menebus 
yang terhilang. Ketika para murid bangun, mereka melihat Yesus telah pergi dan mencari Dia. “Ketika 
mereka menemukan Dia, mereka berkata kepada-Nya, ‘Semua orang mencari Engkau’” (Markus 1:37). 
Jawaban Yesus adalah suatu pengingat yang kuat akan berkat yang menanti bagi semua orang yang 
memelihara mezbah pagi dan petang mereka. 

Jawab Yesus : “Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga Aku 
memberitakan Injil, karena untuk itu Aku telah datang,” (Markus 1:38). Apakah Anda memahami  hal itu? 
Yesus dihadapkan pada dilema yang kuat. Tetaplah di tempat Dia berada—rumah Petrus—dan 
melanjutkan pelayanan yang berbuah di sana. Atau meninggalkan tempat itu ke wilayah pelayanan baru 
yang belum teruji. Sedikit orang Kristen pada hari ini akan menyerahkan momen pelayanan yang subur 
untuk yang tidak dikenal. Namun, Yesus melakukan hal itu tanpa ragu-ragu. Bagaimana Dia membuat 
keputusan yang tepat? Allah Bapa telah mengungkapkan rencana untuk hari itu kepada Yesus selama 
waktu renungan pribadi-Nya. Bapa menegaskan tujuan Yesus saat Dia berdoa dan menunggu di hadirat-
Nya. 

Diterbitkan oleh General Conference Ministerial Association 
Bacaan Harian oleh Pr. Dwain Esmond 

 



 

Sahabat, ketika kita gagal mencari Allah pada awal hari dalam ibadah dan doa, kita kehilangan rencana 
Allah untuk hari kita dan penegasan-Nya atas tujuan kita. Hari ini marilah kita berdoa untuk komitmen 
untuk bangun pagi dan menghabiskan waktu bersama Allah agar Dia mempersiapkan kita untuk 
memenuhi tujuan-Nya bagi hari dan hidup kita. 

Mari berbicara dengan Tuhan kita. 

Waktu Berdoa (30–45 Menit) 

Berdoa Melalui Firman Allah — Yohanes 4:23 

“Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan 
menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah 
demikian.” 
 
“Penyembah-Penyembah Benar” 
Bapa, ajari kami dalam kegiatan kami sehari-hari, baik dalam aspek penting maupun duniawi dalam hidup 
kami, bagaimana menyembah-Mu. Semoga kita tidak lagi mengotak-kotakkan iman kami, semoga kami 
tidak lagi menganggap ibadah hanya sebagai acara Sabat, tetapi benar-benar melihatnya sebagai cara 
hidup yang paling bahagia. Semoga kami terus terhubung dengan-Mu dan hidup sebagai penyembah 
sejati satu-satunya Tuhan yang benar. Amin.  
 
“Menyembah Bapa dalam Roh dan Kebenaran” 
Terima kasih Tuhan, karena kami dapat menyembah-Mu dari mana pun kami berada dan kapan pun kami 
mau. Engkau mendengar kami apakah kami di rumah, di tempat kerja, di gereja, atau bepergian. Kami 
memuji-Mu atas ketersediaan 24/7 ini bagi anak-anak-Mu. Tuhan, tuntunlah kami ke dalam seluruh 
kebenaran melalui Roh Kudus-Mu agar penyembahan kami, ya, hidup kami, selaras dengan seluruh 
kebenaran. Terima kasih, Tuhan, karena telah memimpin kami ke dalam pengalaman penyembahan yang 
benar. Amin. 
 
 “Bapa Menghendaki Penyembah-Penyembah yang Demikian” 
Bapa yang pengasih, kasih-Mu kepada kami melampaui pemahaman kami. Engkau ingin kami dekat 
dengan-Mu. Engkau dengan aktif mencari kami dan sangat ingin menjadi segalanya buat kami. Ampunilah 
kami ketika kami telah mengabaikan-Mu dan tidak menghabiskan banyak, atau apa pun, waktu sehari-
hari dengan-Mu. Kami tahu Engkau tidak memaksakan Diri-Mu kepada kami. Terima kasih atas jaminan 
bahwa jika kami mengundang Engkau untuk berkomunikasi dengan kami, Engkau akan berada di antara 
kami. Amin. 
  
Saran Doa Lainnya 
Ucapan Syukur dan Pujian: Bersyukur atas berkat khusus dan puji Allah untuk kebaikan-Nya. 
Pengakuan: Luangkan waktu beberapa menit untuk pengakuan pribadi dan berterima kasih kepada Allah 
atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah supaya Allah memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dan 
membuat keputusan pada saat ini 
Gereja Kita: Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja lokal, regional, dan sedunia (lihat Lampiran 
Permohonan Doa Gereja Sedunia). 



 

Permintaan Lokal: Berdoa untuk kebutuhan anggota gereja, keluarga, dan tetangga saat ini. 
Dengarkan dan Menyambut: Luangkan waktu untuk mendengarkan suara Allah dan menyambut 
dengan pujian atau lagu. 

Saran Lagu 

Lagu Sion:  Ku Mencari Jurus’lamat (#462); Apakah Engkau Susah (#205); Aku Masuk Dalam Taman(#411) 
Lagu Lainnya:  Give Me Oil in My Lamp; He’s Able; Into My Heart; Thy Word Is a Lamp Unto My Feet; Give 
Me Jesus (SDA Hymnal #305);  
 





 

 

Kembali ke Mezbah — Mengakhiri Hari dengan Allah 
 

HARI 6 — PEJUANG DOA SEPANJANG MALAM 
 
“Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah.” 
(Lukas 6:12). 

Sebuah Teladan Bagi Kita 

Yesus dikenal dengan bagaimana Ia menghabiskan sepanjang malam dalam doa, seperti yang Dia 
lakukan pada malam sebelum memilih tim yang terdiri dari 12 murid yang suatu hari akan membawa Injil 
ke seluruh dunia (Lukas 6:12, 13). Anda mungkin cenderung tetap terjaga sepanjang malam juga, jika Anda 
memiliki dunia untuk diselamatkan dengan bantuan 12 orang berdosa yang tidak memenuhi syarat. 
Tanggung jawab itu begitu berat. Inilah bagaimana Ellen White menggambarkan Yesus, Pejuang Doa 
sepanjang malam:  

Yang Mulia dari surga, sementara terlibat dalam pelayanan-Nya di dunia, banyak berdoa 
kepada Bapa-Nya. Dia sering membungkuk sepanjang malam dalam doa. Roh-Nya sering 
sedih ketika Dia merasakan kuasa kegelapan dunia ini, dan Dia meninggalkan kota yang sibuk 
dan keramaian yang bising, untuk mencari tempat sunyi untuk melakukan doa syafaat-Nya. 
Bukit Zaitun adalah tempat peristirahatan favorit Putra Allah untuk ibadah-Nya. Sering kali 
setelah orang banyak meninggalkan-Nya untuk beristirahat pada malam hari, Dia tidak 
beristirahat, meskipun lelah dengan pekerjaan hari itu. . . . Sementara kota itu hening dalam 
keheningan, dan para murid telah kembali ke rumah mereka untuk mendapatkan kesegaran 
dalam tidur, Yesus tidak tidur. Permohonan Ilahi-Nya naik kepada Bapa-Nya dari Bukit Zaitun 
agar murid-murid-Nya dijauhkan dari pengaruh jahat yang akan mereka temui setiap hari di 
dunia, dan agar jiwa-Nya sendiri dikuatkan dan dikuatkan untuk tugas-tugas dan pencobaan-
pencobaan yang akan datang. hari. Sepanjang malam, ketika para pengikut-Nya sedang tidur, 
Guru Ilahi mereka berdoa. . . . Teladan-Nya ditinggalkan untuk para pengikut-Nya. (Homeward 
Bound, hlm. 169) 

Memahami Taruhannya 

Sementara beberapa orang Kristen memulai hari mereka dengan Allah, sebagian karena ketakutan akan 
apa yang menanti mereka begitu mereka meninggalkan rumah, banyak yang jarang mengakhirinya di 
hadirat-Nya. Setelah menerima apa yang mereka butuhkan untuk menjalani hari itu, mereka hampir tidak 
berhenti untuk bersyukur kepada Allah atas pemeliharaan dan perlindungan-Nya atas hidup mereka. 
Lelah dan lelah, mereka jatuh ke tempat tidur dengan sedikit pemikiran untuk mencari Dia untuk kekuatan 
untuk menghadapi pencobaan besok. Mereka bahkan jarang berterima kasih kepada-Nya. 

Setiap hari Yesus memahami realitas rohani berisiko tinggi yang akan menyambut-Nya. Dia memiliki 
kesadaran yang tajam akan bahaya rohani yang dihadapi murid-murid-Nya, bahkan ketika mereka tidak 
memiliki petunjuk (Lukas 22:32). Hari ini—dan setiap hari—marilah kita tidak pernah melewatkan 
kesempatan untuk mengakhiri hari kita dengan hati yang terangkat kepada Tuhan dalam doa dan pujian. 
Marilah kita saling mendoakan dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menjaga kita tetap setia menjelang 
kedatangan Yesus Kristus. Mari berbicara dengan Tuhan kita. 
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Waktu Berdoa (30–45 Menit) 

Berdoa Melalui Firman Allah —Lukas 6:12 

“Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah.” 
 
“Pergilah Yesus ke Bukit untuk Berdoa” 
Yesus, kami sangat bersyukur atas teladan-Mu bagi kami. Kehidupan-Mu adalah teladan luar biasa yang 
kami ikuti, dan kami berdoa agar Engkau menghidupkan kehidupan-Mu di dalam diri kami. Tuhan, kami 
menyadari kebutuhan kami akan waktu pribadi dengan-Mu. Bantu kami hari ini untuk mengukir waktu 
tenang khusus untuk berdoa. Tunjukkan kepada kami ”bukit” yang tersedia bagi kami—tempat di mana 
kami dapat berkomunikasi dengan-Mu dan belajar mendengar suara-Mu dengan lebih jelas. Amin 
 
“Dan Semalam-malaman” 
Ya Allah, kebanyakan dari kami tidak pernah berdoa sepanjang malam. Beberapa dari kami berjuang 
untuk berdoa lebih dari 30 detik. Dan sementara lamanya doa tidak menentukan apakah Engkau 
mendengar kami, kami menyadari bahwa lebih banyak waktu bersama-Mu akan menghasilkan lebih 
banyak berkat bagi kami. Dalam persekutuan dengan-Mu kami dikuatkan, dibantu, dipimpin, diyakinkan, 
dibimbing, dan diberkati. Tuhan, tolong ajari kami untuk berdoa dan menjadikan waktu suci ini bersama-
Mu sebagai prioritas, baik secara individu maupun sebagai tubuh gereja. Semoga kami sampai pada titik 
di mana waktu kami dalam berdoa lebih lama daripada waktu yang kita habiskan di ponsel, di depan TV, 
atau fokus pada gangguan lain. Jadikan kami pejuang doa. Amin 
 
“Ia berdoa kepada Allah.” 
Allah kami yang pengasih, dengan rasa malu kami harus mengakui bahwa untuk banyak tantangan kami 
tidak terlebih dahulu berpaling kepada-Mu tetapi kepada sumber-sumber lain yang bukan dari-Mu. Sering 
kali kita bahkan tidak menyadari bahwa kami telah mengubah banyak hal atau pengalaman menjadi ilah. 
Mohon maafkan kami. Tunjukkan pada kami di mana kami telah mencari hal-hal dunia ini daripada 
mencari-Mu. Engkau adalah Allah semesta alam yang maha kuasa dan kuat. Kami hanya ingin mencari-
Mu. Hanya kepada-Mu kami berdoa. Amin. 
 
Saran Doa Lainnya 
Ucapan Syukur dan Pujian: Bersyukur atas berkat khusus dan puji Allah untuk kebaikan-Nya. 
Pengakuan: Luangkan waktu beberapa menit untuk pengakuan pribadi dan berterima kasih kepada Allah 
atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah supaya Allah memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dan 
membuat keputusan pada saat ini 
Gereja Kita: Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja lokal, regional, dan sedunia (lihat Lampiran 
Permohonan Doa Gereja Sedunia). 
Permintaan Lokal: Berdoa untuk kebutuhan anggota gereja, keluarga, dan tetangga saat ini. 
Dengarkan dan Menyambut: Luangkan waktu untuk mendengarkan suara Allah dan menyambut 
dengan pujian atau lagu. 

Saran Lagu 



 

Lagu Sion:  T’lah Hampir Malam (#45); Betapa Teguh Persatuannya (#397); Hai Jiwaku, Tuhan Di Sisimu 
(#394); Pada Saat Damai Perjalananku (#455) 
Lagu Lainnya:  His Sheep Am I; In Moments Like These; My Peace I Give Unto You 
 





 

 

Kembali ke Mezbah — Kebutuhan Kita Yang Paling Mendesak 
 

HARI 7 — GEREJA YANG MENYEMBAH 
 
“Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.” (Mazmur 
95:6). 

Ibadah yang (Tidak)Teratur 

Sebuah survei di seluruh dunia tahun 2018 terhadap Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh ditemukan bahwa 
hanya 34 persen rumah tangga Advent yang terlibat dalam ibadah pagi dan malam secara teratur, dan 
hanya 52 persen anggota gereja yang memiliki ibadah pribadi. Dapatkah sebuah gereja dengan pesan 
akhir zaman yang berpusat pada penyembahan—pekabaran tiga malaikat dari Wahyu 14:6-12—
menyampaikan pesan kudus ini jika anggotanya tidak setia terlibat dalam ibadah pribadi dan keluarga? 
Dengan kata lain, dapatkah kita memproklamirkan secara efektif apa yang kita tidak lakukan setiap hari? 

Ellen White berkomentar, “Tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan [Allah] selain hasil praktis 
dari persekutuan dengan Allah” (Testimonies for the Church, vol. 6, p. 47). Di tempat lain dia menulis, 
“Seperti para bapa leluhur di masa lalu, mereka yang mengaku mencintai Allah harus mendirikan mezbah 
bagi Allah di mana pun mereka mendirikan tenda. . . . Para ayah dan ibu harus sering mengangkat hati 
mereka kepada Allah dalam permohonan yang rendah hati untuk diri mereka sendiri dan anak-anak 
mereka. Biarlah ayah, sebagai imam rumah tangga, membaringkan korban pagi dan petang di atas 
mezbah Allah, sementara istri dan anak-anak bersatu dalam doa dan pujian. Dalam rumah tangga seperti 
itu Yesus akan senang tinggal” (Child Guidance, hlm. 518, 519) 

Kebutuhan Kita yang Paling Mendesak 

Pemulihan ibadah pribadi dan keluarga di antara anggota jemaat Masehi Advent Hari Ketujuh mungkin 
merupakan kebutuhan yang paling mendesak di zaman kita. Tapi itu tidak akan mudah. Saat ini kita 
menghadapi tantangan teknologi yang semakin menyita waktu dan mengubah pikiran kita. Kecanduan 
kita terhadap media, terutama media sosial, telah membuat kita cemas, mudah tersinggung, kesepian, 
stres, tertekan, tidak bisa tidur, dan tidak bahagia dengan posisi kehidupan kita. 

Ironisnya, ibadah pribadi dan keluarga memiliki efek sebaliknya. Ibadah menenangkan pikiran kita, 
mengurangi kesepian, mengurangi stres, meningkatkan kedamaian, memenuhi kebutuhan emosional 
kita, dan mengajarkan kita kepuasan. Mungkinkah mezbah menjadi penawar bagi pikiran kita yang letih 
dan hati yang gelisah? 

Sekarang, lebih dari sebelumnya, Allah memanggil kita kembali ke hati-Nya, ke waktu yang konsisten 
untuk menyegarkan diri di hadirat-Nya. Karena alasan inilah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 
meluncurkan inisiatif “Kembali ke Mezbah”, sebuah upaya penting untuk membangun kembali mezbah 
pribadi dan keluarga yang rusak di gereja Allah. Pada tahun 2027 kita berharap untuk melihat setidaknya 
70 persen anggota Advent terlibat ibadah pagi dan sore secara pribadi dan keluarga. Anda akan 
mendengar lebih banyak tentang inisiatif ini di hari-hari mendatang, tetapi kita semua dapat mulai 
sekarang untuk menyembah Allah dengan setia dan konsisten. Jika kita kembali ke altar bersama Allah, 
kita akan diubah menjadi gambar-Nya dan diberdayakan untuk menyelesaikan pekerjaan-Nya! 
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Hari ini marilah kita memohon kepada Allah untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya secara khusus dalam 
pengalaman ibadah kita bersama-Nya. Sekarang, lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan berkat yang 
berharga dari persekutuan dengan Allah. 

Mari berbicara dengan Tuhan kita. 

Waktu Berdoa (30–45 Menit) 

Berdoa Melalui Firman Allah — Mazmur 95:6 

“Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.” 
 
“Masuklah, Marilah Kita Sujud Menyembah,” 
Tuhan, betapa seringnya kami gagal menyadari betapa besar dan hebatnya Engkau dan di luar 
pemahaman manusia. Luasnya alam semesta tidak dapat menampung-Mu, namun kami terlalu sering 
tidak menghormati atau menyembah-Mu dengan benar dan rasa hormat yang dalam. Beri kami sekilas 
kemuliaan-Mu dan bantu kami menyadari betapa Engkau layak menerima semua kehormatan, 
kemuliaan, dan pemujaan. Ingatkan kami untuk mendekati-Mu dengan menghargai, menghormati, dan 
mengakui-Mu sebagai Tuhan kami yang perkasa. Amin. 
 
“Berlutut di Hadapan Tuhan yang Menjadikan Kita” 
Allah Pencipta, Engkau adalah Seniman Agung. Segala sesuatu yang telah Engkau buat itu indah dan 
sempurna. Kasihmu tertulis di setiap kuncup yang terbuka dan di setiap daun. Engkau juga Bapa kami 
yang sejati, Satu-satunya yang menciptakan kami, menginginkan kami, dan menciptakan kami menurut 
gambar-Mu. Bagaimana kami dapat menyadari sepenuhnya kehormatan yang telah Engkau berikan 
kepada kami untuk disebut anak-anak-Mu? Kami memuji-Mu dan menyembah-Mu, Pencipta kami! Amin. 
 
Saran Doa Lainnya 
Ucapan Syukur dan Pujian: Bersyukur atas berkat khusus dan puji Allah untuk kebaikan-Nya. 
Pengakuan: Luangkan waktu beberapa menit untuk pengakuan pribadi dan berterima kasih kepada Allah 
atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah supaya Allah memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dan 
membuat keputusan pada saat ini 
Gereja Kita: Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja lokal, regional, dan sedunia (lihat Lampiran 
Permohonan Doa Gereja Sedunia). 
Permintaan Lokal: Berdoa untuk kebutuhan anggota gereja, keluarga, dan tetangga saat ini. 
Dengarkan dan Menyambut: Luangkan waktu untuk mendengarkan suara Allah dan menyambut 
dengan pujian atau lagu. 

Saran Lagu 

Lagu Sion:  Ku Harap PadaMu (#415); Datanglah Ya Roh Allah (#524) 
Lagu Lainnya:  Be Thou My Vision (SDA Hymnal #547); Unto Thee, O Lord; Surely the Presence of the Lord 





 

 

Kembali ke Mezbah —Kehidupan Perbaktian dan Pekabaran 
Akhir Zaman 
 

HARI 8 — IBADAH DAN PEKABARAN TIGA MALAIKAT  
 

“Dan ia berseru dengan suara nyaring: ”Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat 
penghakiman-Nya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata 
air.” (Wahyu14:7). 

Pekabaran Malaikat Pertama dan Kedua  

Sebagai anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, kita dipanggil untuk  mengabarkan pekabaran akhir 
zaman yang sangat penting sehingga tidak ada hal lain yang mengalihkan perhatian kita (Ellen G. White, 
Testimonies for the Church, vol. 8, p. 302). Kita mengkhotbahkan pekabaran malaikat pertama “terbang di 
tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di 
atas bumi” (Wahyu 14:6), mendesak semua orang untuk takut akan Allah, memuliakan Dia, dan “ 
sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.” (ayat 7). Ayat-ayat 
ini mengingatkan kita bahwa asal usul manusia adalah istimewa, bukan evolusi. Kita memiliki “Injil yang 
kekal”—tepat waktu dan tanpa batas waktu, penting dan kekal, perlu dan tidak pernah berakhir!  

Kita juga membagikan pekabaran dari malaikat kedua yang ditemukan dalam Wahyu 14:8: “Sudah rubuh, 
sudah rubuh  Babel”! Pekabaran kudus ini memanggil semua pengikut Allah yang sejati untuk menolak 
semua bentuk penyembahan dan kepercayaan yang berasal dari manusia yang tidak berdasarkan Firman 
Allah. Ini menjauhkan kita dari kepercayaan yang dikumpulkan secara acak yang tidak didasarkan pada 
Kitab Suci atau didukung oleh Roh Nubuat. Keluarlah dari Babel agar Anda tidak mengambil bagian dari 
dosa-dosanya atau malapetakanya, perintah berikutnya dari malaikat Wahyu 18:4. Pekabaran suci ini 
adalah panggilan untuk berdiri terpisah dalam penyembahan sejati kita kepada Allah! 

Pekabaran Malaikat Ketiga   

Tapi, Sahabat, jika dua pekabaran pertama sangat kuat, Ellen White mengatakan sesuatu yang cukup 
menakjubkan tentang pekabaran malaikat ketiga. Ellen White menulis dalam Letter 209: “Kekuatan 
menyerukan pekabaran malaikat pertama dan kedua harus dipusatkan pada malaikat ketiga” (1899). 
Bagaimana? Karena pekabaran malaikat ketiga mengambil Injil abadi dari pekabaran pertama dan 
panggilannya untuk beribadah! Ini mencangkup panggilan malaikat kedua untuk berpisah dari ibadah 
palsu. Tetapi pemberitaan pekabaran ketiga ini berbeda dengan dua yang pertama karena ia 
menyampaikan peringatan yang menakutkan: “Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, 
dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,  maka ia akan minum dari anggur murka Allah, 
yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka-Nya;” (Wahyu 14:9-10). Pekabaran ini 
mengungkapkan penyembah-binatang  di bumi yang diberi tanda dan penyembah Tuhan yang 
dimeteraikan di surga! 

“Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada 
Yesus.” (Wahyu 14:12). Tentang pesan ini Ellen White lebih lanjut mencatat, “Ini adalah kebenaran saat ini. 
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Pesan ini adalah untuk pergi dengan perbedaan dan kekuatan yang besar. Ia tidak boleh dikaburkan oleh 
teori-teori dan tipu daya manusia” (Letter  20, 1900). Saat kita berdoa hari ini, marilah kita meminta Tuhan 
untuk memberdayakan ibadah kita agar kita dapat dengan kuat menyatakan pesan akhir zaman-Nya 
kepada dunia yang akan binasa. 

Mari berbicara dengan Tuhan kita. 

Waktu Berdoa (30–45 Menit) 

Berdoa Melalui Firman Allah — Wahyu 14:7 

“Dan ia berseru dengan suara nyaring: ”Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat 
penghakiman-Nya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata 
air.”    
 
“Takutlah Akan Allah dan Muliakanlah Dia” 
Allah Pencipta kami yang perkasa, Raja Semesta Alam, kami ingin merendahkan diri kami di hadirat-Mu. 
Engkau adalah Allah kami, satu-satunya Allah, dan Engkau layak untuk pujian kami, pengabdian kami, dan 
kehidupan pengabdian kepada kehendak-Mu. Engkau luar biasa, indah, kuat, dan luar biasa. Kami mohon 
agar Engkau memenuhi janji-Mu dan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga hidup kami 
menjadi cerminan karakter kasih-Mu yang sempurna. Memuliakan dan mengungkapkan Diri-Mu melalui 
kami, kami berdoa. Amin. 
 
“Karena Telah Tiba Saat Penghakiman-Nya” 
Yesus, kata nubuatan dari kitab Daniel dan Wahyu jelas: Kita hidup pada jam penghakiman dalam sejarah 
bumi. Terima kasih bahwa kami dapat memiliki keyakinan akan kecukupan kebenaran-Mu, yang adalah 
milik kami oleh iman, dan yang memberi kami jaminan keselamatan saat kami menghadapi 
penghakiman. Bantu kami, dengan kasih karunia-Mu, untuk menjalani kehidupan yang bermanfaat, 
pelayanan yang berfokus pada misi, menghormati-Mu dalam semua yang kami lakukan. Amin. 
 
“Dan Sembahlah Dia yang Telah Menjadikan Langit dan Bumi” 
Oh Yesus, ketika kami memandang dunia ini dan alam semesta, kami terpesona oleh keindahan karya-
Mu. Terlepas dari efek dosa pada itu semua, kami masih dapat melihat bahwa Engkau adalah Seniman 
Agung yang menempatkan begitu banyak keindahan dengan tujuan dalam karya-Mu. Kami tidak akan 
ada tanpa Engkau. Terima kasih telah memberikan hidup-Mu dan menciptakan kami tidak hanya untuk 
ada bagi diri kami sendiri tetapi untuk hidup dalam persekutuan abadi dengan-Mu, Pencipta kami. Amin. 
 
Saran Doa Lainnya 
Ucapan Syukur dan Pujian: Bersyukur atas berkat khusus dan puji Allah untuk kebaikan-Nya. 
Pengakuan: Luangkan waktu beberapa menit untuk pengakuan pribadi dan berterima kasih kepada Allah 
atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah supaya Allah memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dan 
membuat keputusan pada saat ini 
Gereja Kita: Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja lokal, regional, dan sedunia (lihat Lampiran 
Permohonan Doa Gereja Sedunia). 
Permintaan Lokal: Berdoa untuk kebutuhan anggota gereja, keluarga, dan tetangga saat ini. 



 

Dengarkan dan Menyambut: Luangkan waktu untuk mendengarkan suara Allah dan menyambut 
dengan pujian atau lagu. 

Saran Lagu 

Lagu Sion: Tolonglah yang Sesat(#323); Angkat Nafiri(#390) 
Lagu Lainnya:  Seeking the Lost (SDA Hymnal #373); For God So Loved the World; I Will Make You Fishers 
of Men 
 
 
 





 

 

Kembali ke Mezbah — Ibadah Menjaga Pikiran 
 

HARI 9 — JANGAN KEHILANGAN PIKIRANMU 
 
“Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.” (Amsal 4:23). 

Inti Dari Masalah  

Hati manusia yang belum dilahirkan kembali adalah sesuatu yang harus dilihat. Jika Anda menonton 
berita dari hari ke hari, Anda akan melihat manusia bertindak dengan cara yang membuat kita 
mempertanyakan kemanusiaan mereka. Tindakan kasih dan kebaikan yang luar biasa terjadi di seluruh 
dunia setiap saat sepanjang hari, tetapi tidak diragukan lagi bahwa kejahatan juga terwujud di mana pun 
kita memandang. Sementara kita terobsesi dengan perang tanpa akhir, korupsi politik, dan kekerasan 
yang tidak masuk akal dalam skala besar, kita juga harus mengakui bahwa di mana pun perbuatan jahat 
dan keji dilakukan, hati manusia yang gila bekerja. 
  
Sejujurnya, Alkitab tidak memiliki banyak hal baik untuk dikatakan tentang hati manusia yang tidak 
berserah kepada Yesus Kristus. Allah menyatakan, “Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala 
sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya?” (Yeremia 17:9). Hati yang 
dimaksud Tuhan di sini bukanlah “jantung” di dada kita tetapi “jantung otak” kita—tempat berpikir kita, 
pusat keberadaan intelektual dan moral kita, sumber dari mana keinginan kita mengalir. Yesus 
membuat poin itu lebih jelas lagi ketika Dia mengamati, “Orang yang baik mengeluarkan barang yang 
baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari 
perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya.” (Lukas 6:45). 

Dengan Pikiran Kita Menyembah 

Ellen White menulis yang berikut tentang pentingnya pikiran manusia: “Pikiran mengendalikan seluruh 
manusia. Semua tindakan kita, baik atau buruk, memiliki sumbernya dalam pikiran. Pikiranlah yang 
memuja Allah dan menyatukan kita dengan makhluk surgawi” (Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 
72). Itu adalah pikiran yang ingin Allah dapatkan dalam Pertempuran melawan diri sendiri dan kejahatan. 
Mengomentari kuasa Alkitab untuk mendidik dan memperkuat pikiran, Ellen White juga mengamati, 
“Tidak ada yang akan memberikan kekuatan kepada semua fakultas selain menuntut siswa untuk 
memahami kebenaran wahyu yang menakjubkan. Pikiran berangsur-angsur menyesuaikan diri dengan 
subjek yang di atasnya ia diizinkan untuk berdiam” (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 24). Sungguh 
suatu berkat mengetahui bahwa pikiran kita dapat dibentuk kembali oleh Firman Allah yang 
menyembuhkan! 

Jaga Hatimu 

Pikiran manusia harus dijaga, dirawat, dan dijaga, seperti yang dianjurkan Salomo dalam Amsal 4:23. 
Seperti Raja Daud kita harus meminta Tuhan untuk menjadikan hati dan pikiran yang bersih di dalam diri 
kita (Mazmur 51:10), tetapi kita harus menjaga pemberian ini dengan segala ketekunan. Waktu pribadi 
yang teratur yang dihabiskan untuk memuji, berdoa, mempelajari Alkitab, dan bersaksi akan lebih 
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menjaga pikiran kita di dalam Kristus Yesus daripada apa pun yang dapat kita lakukan setiap hari: “Yang 
hatinya teguh Kaujagai dengan damai sejahtera, sebab kepada-Mulah ia percaya.” (Yesaya 26:3). Jaga 
pikiran Anda, bahkan ketika orang lain kehilangan pikiran mereka.  

Mari berbicara dengan Tuhan kita. 

Waktu Berdoa (30–45 Menit) 

Berdoa Melalui Firman Allah — Amsal 4:23 

“Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.” 
 
“Jagalah Hatimu” 
Yesus, di dunia yang penuh gangguan ini dan bombardir informasi yang terus-menerus, kami berjuang 
untuk fokus pada-Mu. Kami menyadari ketergantungan total kami kepada Engkau dan meminta-Mu 
untuk menyanggupkan kami menjaga hati kami. Bantu kami untuk membuat pilihan yang tepat setiap 
hari untuk menjaga diri kami tetap murni dari serangan si jahat. Amin. 
 
“Dengan Segala Kewaspadaan” 
Juruselamat yang Agung, terima kasih atas komitmen-Mu kepada kami. Terima kasih telah memberikan 
contoh seperti apa kasih sejati dan komitmen itu. Engkau tahu bagaimana kami terkadang tidak memiliki 
komitmen yang tepat untuk-Mu dan tujuan-Mu. Dan kami begitu cepat untuk mengajar orang lain, 
sementara tidak dimasukkan ke dalam hati sebagai pelajaran kami sendiri. Ampunilah kemunafikan kami 
dan tuntunlah kami ke dalam kehidupan kesetiaan yang tekun. Amin. 
 
“Dari Situlah Terpancar Kehidupan” 
Ya Tuhan, kami sering lupa betapa berharganya, pekanya, dan pentingnya hati kami, sehingga kami 
memperlakukannya dengan tidak baik dengan membiarkan pengaruh tertentu masuk ke dalam hidup 
kami. Kami mungkin tidak menyadari bagaimana segala sesuatu membentuk siapa kami dan apa yang 
kami yakini tentang Engkau. Ajari kami untuk waspada dan hanya mengizinkan pengaruh suci dalam 
hidup kami. Masuklah dalam kehidupan kami Tuhan dan hidupkan kehidupan-Mu di dalam kami. Amin. 
 

Saran Doa Lainnya 
Ucapan Syukur dan Pujian: Bersyukur atas berkat khusus dan puji Allah untuk kebaikan-Nya. 
Pengakuan: Luangkan waktu beberapa menit untuk pengakuan pribadi dan berterima kasih kepada Allah 
atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah supaya Allah memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dan 
membuat keputusan pada saat ini 
Gereja Kita: Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja lokal, regional, dan sedunia (lihat Lampiran 
Permohonan Doa Gereja Sedunia). 
Permintaan Lokal: Berdoa untuk kebutuhan anggota gereja, keluarga, dan tetangga saat ini. 
Dengarkan dan Menyambut: Luangkan waktu untuk mendengarkan suara Allah dan menyambut 
dengan pujian atau lagu. 

Saran Lagu 



 

Lagu Sion: Ku Memilih Yesus(#252); Ku Mau S’perti Yesus (#242); Sucikan Hatimu (#423) 
Lagu Lainnya: Carilah Dulu Kerajaan Allah; Create in Me a Clean Heart; All in All 





 

 

Kembali ke Mezbah — Diberikan Kuasa untuk Menyelesaikan 
Pekerjaan 
 

HARI 10 — AKU AKAN PERGI! 
 
”Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?” Maka sahutku: ”Ini aku, utuslah 
aku!” (Yesaya 6:8). 

Jemaat Pergi  

Siapa yang bersedia pergi? Itulah pertanyaan yang Allah tanyakan kepada Yesaya ketika dia mendapat 
penglihatan dari Tuhan yang mengubah hidup. Momen itu dipenuhi dengan efek khusus yang luar biasa. 
Allah duduk di atas takhta "tinggi dan menjulang" (Yesaya 6:1). Jubah-Nya memenuhi bait suci saat 
malaikat bersayap enam mengalunkan Dia dengan paduan suara ”Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta 
alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya!” (ayat 3). Saat Allah mulai berbicara, tiang pintu bait suci mulai 
bergetar dan asap memenuhi rumah. Seluruh episode itu begitu “membuka” Yesaya sehingga dia 
menangis, “”Celakalah aku! aku binasa! Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-
tengah bangsa yang najis bibir,namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam.” (ayat 
5). Bisakah kita menyalahkannya? Siapa yang dapat melihat sekilas Tuhan dan tidak membuka penutup 
wajahnya? 

Yesaya terpukau oleh kekudusan dan keagungan Allah, tetapi Allah tidak menyatakan diri-Nya semata-
mata untuk membuat kita takjub. Ketika Allah membuka tentang diri-Nya biasanya diikuti dengan 
permintaan. Contoh kasusnya,  ketika Dia memberi Yohanes wahyu tentang Yesus Kristus saat diasingkan 
di pulau Patmos. Penglihatan Yohanes tentang akhir dunia dan kembalinya Kristus dimaksudkan untuk 
dibagikan. Demikian juga, ketika Allah menyatakan diri-Nya kepada Yesaya, Dia sedang mencari seorang 
utusan yang bersedia untuk menyebarkan pesan kasih dan peringatan-Nya. Jawaban Yesaya adalah satu 
untuk zaman: “Inilah aku! Utuslah aku” (ayat 8). 

Satu Demi Satu 

Tetapi Allah melakukan sesuatu untuk Yesaya yang menuntunnya untuk menerima panggilan untuk pergi. 
Ketika Allah menghapus kesalahannya dan membersihkan dosanya, tanggapan Yesaya terhadap kasih 
karunia Allah adalah “Aku akan pergi” (Yesaya 6:8). Keputusannya untuk menerima misi Tuhan dibuat 
secara pribadi, saat  renungan pribadi dengan Allah. Kekuatan yang akan dia gunakan di depan umum 
untuk Allah adalah kekuatan yang dia peroleh secara pribadi dengan Allah. Penulis yang diurapi, nabi yang 
setia, pekabar yang tak kenal takut—semua identitas luar Yesaya hanyalah cerminan dari siapa dia di 
dalam. Dia pernah ke mezbah bersama Allah! 

 Saat kita mengakhiri pengalaman 10 Hari Berdoa, adalah doa kami agar Anda mulai membangun kembali 
mezbah pribadi Anda untuk penyembahan sehari-hari. Adalah harapan kami bahwa keluarga Anda telah 
berjanji untuk bertemu Allah setiap pagi dan sore. Tetapi lebih dari itu, kami berdoa agar Anda menerima 
undangan khusus Tuhan untuk pergi. Dengan berbuat demikian Anda akan tersentuh, dan “Kepada 
mereka yang membuat penyucian penuh sehingga Allah dapat memberikan sentuhan-Nya pada bibir 
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mereka, firman diucapkan, Pergilah ke ladang yang siap tuai. Saya akan bekerja sama dengan Anda” (Ellen 
G. White, Gospel Workers, hlm. 23). 

Mari kita berdoa bersama. 

Waktu Berdoa (30–45 Menit) 

Berdoa Melalui Firman Allah — Yesaya 6:8 

”Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?” Maka sahutku: ”Ini aku, utuslah 
aku!” 
 
“Siapakah yang Akan Kuutus . . . ?” 
Ya Tuhan, kenyataan bahwa Engkau harus menanyakan pertanyaan ini sudah cukup menjadi teguran bagi 
kami. Kami tidak mengindahkan panggilan untuk melayani dan mengabarkan Engkau. Kadang-kadang 
kami merasa kewalahan oleh tugas penginjilan dunia yang tampaknya mustahil. Di lain waktu kami terlalu 
sibuk dengan kehidupan kami sendiri, agenda dan keinginan kami sendiri. Kami minta maaf, Tuhan. 
Ampuni kami, dan pakailah kami di kebun anggur-Mu, kami berdoa. Amin. 
 
“Ini Aku” 
Yesus yang indah, Engkau telah memanggil, dan sekarang aku menjawab. Inilah aku. Aku tidak punya 
banyak untuk dibawa, tetapi mengetahui bahwa Engkau berada di sisiku adalah semua yang perlu aku 
ketahui, bagi mereka yang Engkau utus, Engkau juga akan memungkinkan untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan dari Yesus. Jadi, inilah aku, Tuhan. Ambillah pria/wanita/anak ini dan muliakan Diri-Mu melalui 
hidupku. Amin. 
 
“Utuslah Aku!” 
Tuhan, kami menyadari bahwa tujuan hidup kami adalah untuk mengungkapkan karakter kasih-Mu 
kepada dunia ini. Kirimkan kami ke ladang misi Engkau. Tunjukkan pada kami di mana Engkau bekerja 
sehingga kami dapat bergabung dengan gerakan Roh-Mu. Arahkan ide dan proyek kami, persahabatan 
kami, dan upaya misi kami. Kami ingin bersinar bagi-Mu, Yesus. Utus kami! Utus aku. Aku akan pergi! Amin. 
 
Saran Doa Lainnya 
Ucapan Syukur dan Pujian: Bersyukur atas berkat khusus dan puji Allah untuk kebaikan-Nya. 
Pengakuan: Luangkan waktu beberapa menit untuk pengakuan pribadi dan berterima kasih kepada Allah 
atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah supaya Allah memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dan 
membuat keputusan pada saat ini 
Gereja Kita: Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja lokal, regional, dan sedunia (lihat Lampiran 
Permohonan Doa Gereja Sedunia). 
Permintaan Lokal: Berdoa untuk kebutuhan anggota gereja, keluarga, dan tetangga saat ini. 
Dengarkan dan Menyambut: Luangkan waktu untuk mendengarkan suara Allah dan menyambut 
dengan pujian atau lagu. 

Saran Lagu 



 

Lagu Sion: Kemanapun Kumau Pergi Tuhan(#470); Kami Datang Padamu(#265); Tuhan Mengutus 
Engkau(#472); Berdiri Karna Yesus(#471)  
Lagu Lainnya:  Father, I Adore You; Pass It On; This Little Light of Mine; Make Me a Servant 
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