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Masa Persiapan 
Minggu III 

Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak, mengambil hati 
orang. (Amsal 11:30) 

PENDAHULUAN 

Tahun 2014 adalah Tahun dibuka-Nya pintu-pintu mujizat, The Year of God Opening Doors for 

Miracles! Mujizat terbesar adalah keselamatan dan pintu penuaian jiwa lebih besar lagi dibukakan 

oleh Tuhan. Gembala Pembina, Bapak Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo menyampaikan bahwa kita ada 

dalam masa-masa penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman, Tuhan Yesus akan segera datang 

untuk kali yang kedua. Penuaian jiwa terjadi karena pencurahan Roh Kudus secara luar biasa.  

Masa persiapan adalah masa penting yang akan menentukan kesuksesan. Itulah sebabnya segala 

sesuatu butuh masa persiapan. Tuhan telah mengaruniakan kita terang Firman-Nya supaya kita bisa 

menyampaikannya kepada lingkungan dan kepada orang-orang sekitar kita. Kebenaran yang 

diucapkan Yesus akan menjangkau hati. Firman Tuhan akan masuk ke dalam telinga dengan kuasa, 

dan buahnya akan muncul ketika pelayanan dengan setia dilakukan. Tuhan memerlukan usaha yang 

tekun di tempat-tempat di mana orang-orang belum mengetahui sedikitpun mengenai kebenaran.  

Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan 

ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." (Matius 28:29) 

ISI DAN SHARING   

Hari-hari ini kita menantikan Pentakosta yang ketiga. Ketika itu terjadi kita percaya kita akan melihat 

penuaian besar yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Untuk itu kita perlu banyak berdoa untuk 

perkara besar ini. 

Bagaimana supaya doa-doa tersebut dijawab? 

1. Kesatuan hati (Kolose 3:15; Mazmur 133:1-3) 

Tuhan mau ada unity dari anak-anak, orang muda, orang tua, hingga kakek-nenek bergandengan 

tangan berdoa. Kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang mempersenjatai anak-anak juga. Untuk 

itu kita perlu banyak berdoa untuk perkara besar ini. 

2. Mempersembahkan korban (Roma 12:1) 

Selama kita masih hidup, Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai korban yang 

hidup, yang kudus, dan yang berkenan.  

3. Menabur dan memberi secara berlimpah (Lukas 6:38) 

Kita bisa memberi dengan berbagai macam cara. Mulai secara materi dari keuangan kita, hingga 

memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. (Kolose 3:13) 

KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN 

Hari-hari ini adalah hari dimana tuaian besar sedang terjadi. Kita sebagai bagian tubuh Kristus harus 

mempersiapkan diri kita sebagai penuai. Diperlukan sikap hati yang peduli untuk meresponi kasih 

Kristus yang sudah dilimpahkan kepada kita. Roh kudus akan memberi kita kemampuan dan 

kekuatan untuk masuk dalam masa penuaian ini. Tuhan Yesus memberkati. 
(LHS)
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Memperlengkapi Diri 
Minggu IV 

Maka kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja 

sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya Ia 

mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." (Matius 9:37-38) 

PENDAHULUAN 

Amanat Agung adalah amanat Tuhan Yesus yang sangat penting, sangat mulia, dan perintah ini 

bukan ditujukan hanya kepada orang-orang tertentu atau hanya untuk para pendeta saja tetapi 

untuk semua orang (Matius 28:19). 

Sayangnya, dari ayat yang barusan kita baca, Yesus sangat prihatin dengan kondisi di mana tuaian 

begitu banyak tapi pekerjanya sedikit. Oleh sebab itu, melalui COOL hari ini, kita sekali lagi 

diingatkan meresponi panggilan Tuhan Yesus, yaitu untuk melayani pekerjaan Tuhan. 

Untuk kita bisa menjadi penuai-penuai yang handal, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-

baiknya. Kita harus memperlengkapi dengan segenap senjata Allah sehingga jangan sampai kita 

menjadi bulan-bulanan iblis. 

ISI DAN SHARING   

Apa yang harus kita siapkan untuk bisa menjadi penuai-penuai di pekerjaan Tuhan? 

1. Menjadi saksi (Kisah 1:8) 

Sebagai saksi-saksi Kristus, pertama-tama kita harus bisa menjadi saksi dulu di Yerusalem. 

Yerusalem bicara mengenai hidup kita dan keluarga kita. Kalau mau menjadi penuai yang handal, 

kita harus memastikan dulu bahwa hidup kita dan keluarga kita beres di hadapan Tuhan. Kita 

tidak akan bisa efektif menjadi saksi Kristus kalau hidup dan keluarga kita masih berantakan. 

Orang lain selalu melihat perbuatan kita, bukan perkataan kita. Sehebat apapun kita berkhotbah, 

kalau hidup kita belum beres, maka kita tidak akan bisa menjadi teladan yang bisa mengubah 

orang lain. 

2. Bersiap untuk peperangan rohani (Efesus 6:12-18) 

Memberitakan Injil artinya adalah peperangan rohani. Begitu kita memutuskan untuk melayani 

pekerjaan Tuhan artinya genderang perang sudah dimulai. 

Firman Tuhan katakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi 

melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-

penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu, kita harus 

mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya dengan segenap senjata Allah (Efesus 6:12-18). 

KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN 

Salah satu perlengkapan senjata Allah adalah pedang Roh yaitu firman Allah. Gembala Sidang, Bapak 

Pdt Sutadi Rusli, sudah mencanangkan gerakan “Ayo Baca  Alkitab!” Oleh sebab itu, di setiap COOL 

harus lebih lagi mendorong setiap anggotanya untuk lebih rajin membaca Alkitab, sehingga kita 

dapat mengenakan pedang Roh dan menang berperang melawan iblis. 

Tuhan Yesus memberkati.
(SuP)
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Doa Keliling 
Minggu V 

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) 

TAHUN 2014 TAHUN DIBUKA-NYA PINTU-PINTU MUJIZAT 

Dalam Tahun dibuka-Nya pintu-pintu mujizat, The Year of God Opening Doors for Miracles, kita 

diminta untuk bertobat, meninggalkan segala dosa dan hidup lebih sungguh-sungguh di dalam 

Tuhan. Saat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan mengandalkan-Nya, maka Tuhan akan 

menjawab setiap doa-doa yang kita doakan dan dibuka-Nya pintu-pintu mujizat dalam hidup kita. 

POKOK-POKOK DOA 

1. Doakan keamanan bangsa dan negara Indonesia di tahun 2014 

� Berdoa untuk Pemilihan Umum Legislatif (April 2014) dan Pemilihan Umum Presiden 

� Berdoa untuk keamanan bangsa dan negara, khususnya untuk kota Jakarta 

� Berdoa untuk Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Daerah agar diberikan roh takut akan Tuhan 

� Berdoa agar Pemilihan Umum menghasilkan pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan 

2. Doakan Gembala Sidang GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya, Bapak Pdt Sutadi Rusli 

� Berdoa agar Tuhan memberikan tuntunan yang jelas dan spesifik 

� Berdoa agar Tuhan memakai Gembala Sidang dalam Penuaian Satu Miliar Jiwa 

� Berdoa agar jemaat yang digembalakan menjadi jemaat yang bertumbuh dan melakukan 

Firman Tuhan 

3. Doakan pemerintahan setempat dan lingkungan sekitar 

� Berdoa untuk keamanan lingkungan sekitar kita, mulai dari Kecamatan, Kelurahan, hingga 

tingkat RT dan RW 

� Berdoa untuk kesejahteraan pemerintahan setempat dan lingkungan sekitar kita agar pintu 

pertumbuhan ekonomi setempat boleh mengalami peningkatan 

� Berdoa untuk mematahkan setiap kuasa orang kuat, kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja di 

lingkungan sekitar kita 

� Berdoa untuk pintu-pintu penginjilan dan pertobatan dibukakan oleh Tuhan 

4. Berdoa untuk Gereja setempat 

� Berdoa untuk pemimpin Gereja setempat serta para pelayan Tuhan yang melayani 

� Berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat yang ada agar menjadi garam dan terang bagi jiwa 

yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus 

� Berdoa untuk Pentakosta ketiga benar-benar terjadi di gereja setempat, sehingga gereja 

setempat mengalami Penuaian Satu Miliar Jiwa.
 (JPH)

 


