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FASTING & PRAYER

DEVOTIONAL GUIDE

PENGANTAR

APA ITU PUASA?

Tuhan menanggapi mereka yang mencari
Dia. Saat kita memulai tahun 2021 dan
datang ke hadapan Tuhan dalam 21 hari
puasa dan doa berikutnya, Tuhan akan
memperbarui pengharapan kita, memberi
kita perspektif baru, dan meluncurkan kita
maju ke dalam rencana dan tujuan-Nya
bagi hidup kita.

Puasa adalah disiplin spiritual di mana
kita dengan sengaja tidak makan selama
jangka waktu tertentu. Kami menyangkal
keinginan alami kami, merendahkan diri, dan
meluangkan waktu untuk fokus pada Tuhan.

Tema kami untuk 21 hari ini adalah ‘Maju’.
Tujuan Tuhan tidak berubah tergantung
pada keadaan kita. Sebaliknya, Dia
memberdayakan kita untuk bergerak maju
dalam rencana-Nya, mengambil landasan
baru di setiap bidang kehidupan kita.
Setiap minggu dalam kebaktian ini
akan memiliki fokus khusus - Berdiri
Kuat, Dipimpin oleh Roh Kudus, dan
Mengambil Dasar. Setiap hari termasuk
pembacaan renungan dengan beberapa
saran untuk doa dan refleksi. Ada juga
bagian dari Kitab Suci yang dapat Anda
baca, yang akan membawa Anda melalui
kitab Kisah Para Rasul pada akhir 21 hari.
Saat Anda membaca renungan, ijinkan
Tuhan berbicara kepada Anda! Luangkan
waktu untuk merenungkan dan berdoa
tentang tanggapan Anda terhadap firman
Tuhan. Izinkan Dia untuk mengubah hati
Anda, dan menuntun Anda ke dalam halhal yang telah Dia persiapkan untuk Anda
tahun ini!

Puasa harus diiringi dengan waktu yang
didedikasikan untuk berdoa dan mempelajari
Firman Tuhan saat kita menyelaraskan diri
dengan kehendak Tuhan. Jika Anda tidak tahu
harus mulai dari mana, renungan setiap hari
berisi petikan tulisan suci dan doa sederhana
yang dapat Anda ikuti.
Puasa bukanlah upaya untuk mengubah
pikiran Tuhan atau mendapatkan perkenananNya, melainkan mengubah sikap dan
perspektif kita, dan mengingatkan kita untuk
bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Puasa juga mendahului gerakan Tuhan.
Alkitab menjelaskan beberapa contoh:
Musa, dalam mencari terobosan spiritual,
menghabiskan 40 hari sendirian dengan
Tuhan tanpa makan atau minum sampai dia
menerima Sepuluh Perintah Tuhan (Keluaran
24:18).
Daud mencari terobosan pribadi saat dia
berpuasa untuk menjaga dirinya tetap rendah
hati (Mazmur 35:13).
Daniel berpuasa dan berdoa saat dia mencari
terobosan bagi orang-orang buangan yang
hidup dalam pemberontakan melawan Tuhan
mereka (Daniel 9:3-4).
Yesus sendiri memasuki puasa 40 hari
sebelum meluncurkan pelayanan publik-Nya
(Matius 4:1-2).

FASTING & PRAYER

DEVOTIONAL GUIDE

Sebelum memulai kebaktian ini, luangkan waktu untuk mempersiapkan diri dan
memutuskan untuk apa Anda akan berpuasa, dan untuk apa Anda mempercayai
Tuhan. Semakin Anda siap saat Anda memasuki 21 hari ini, semakin Anda dapat
mengharapkan Tuhan untuk melakukannya.
PUTUSKAN APA YANG AKAN BERPUASA
Puasa Penuh: Menghindari semua makanan padat.
Puasa Parsial: Menghindari makan satu atau dua kali sehari, atau dari jenis
makanan atau minuman tertentu.
Puasa Lainnya: Menghindari aktivitas lain (misalnya hiburan, hobi, media sosial)
untuk berfokus pada Tuhan.
TETAPKAN BEBERAPA TUJUAN
Tuliskan beberapa tujuan atau area tertentu dalam hidup Anda yang Anda
percaya Tuhan akan bicarakan kepada Anda selama 21 hari ke depan.
Mulailah dengan tujuan untuk mengenal Tuhan lebih dekat dan mendengar
suara-Nya dengan lebih jelas. Jika ada area dalam hidup Anda di mana Anda
membutuhkan terobosan, serahkan pada Tuhan dan percayalah bahwa Dia
dapat bekerja dalam hidup Anda saat Anda berpuasa dan berdoa. Yang
terpenting, tetaplah terbuka terhadap apa pun yang Tuhan ingin katakan dan
lakukan saat Anda mencari Dia!
BAGIKAN PERJALANAN ANDA DENGAN SESEORANG
Saat kami memulai 21 hari ke depan sebagai gereja, kami melakukan ini
bersama! Temukan seseorang yang dapat melakukan perjalanan bersama Anda
- pasangan Anda, teman dekat, atau seseorang dari Connect Group Anda - dan
lakukan kebaktian bersama. Berkomitmen untuk berbagi satu sama lain apa
yang Anda rasakan Tuhan berbicara kepada Anda dan lakukan dalam diri Anda
selama 3 minggu ke depan.

MINGGU 1 GAMBARAN

MINGGU

PERTAMA

Minggu pertama ini, kami
memperbaiki pikiran dan hati
kami pada Berdiri Kuat. Kita
memulai perjalanan 21 hari
kita dengan mengingatkan diri
kita sendiri bahwa Tuhan telah
memberdayakan kita untuk
berdiri kuat dan berani, bahkan
ketika keadaan sulit atau
menantang menghadang kita.
Kita harus berdiri teguh dan
tidak mengakui dasar apa
pun yang telah Tuhan berikan
kepada kita, dan bergerak maju
dalam rencana dan tujuan-Nya!

MINGGU PERTAMA

— HARI 1

Mengingat Janji
Tuhan

Saya berjanji kepada Anda apa yang saya janjikan kepada Musa: Setiap
tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu,
seperti yang telah Kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan
gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni
sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke Laut Besar di sebelah
matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu.Seorangpun
tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti
Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai
YOSUA 1:3-5

PIKIR
Janji Tuhan tidak berubah, meskipun keadaan atau situasi eksternal
kita berubah. Dia tetap setia! Saat kita bersandar pada janji Tuhan, kita
bisa berdiri teguh. Sampai janji Tuhan digenapi, ketahuilah bahwa Tuhan
menyertai Anda!

DOA
•
•
•

Ingat janji Tuhan.
Nyatakan kesetiaan-Nya.
Meminta bantuan Tuhan untuk membantu Anda berdiri teguh di tengah
ketidakpastian.

BACAAN HARI INI: KISAH 1 & 2

MINGGU PERTAMA

— HARI 2

Menahan
Godaan

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan
biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia
dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui
kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu
jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
1 KORINTUS 10:13

PIKIR
Ketika kita hampir melangkah ke sesuatu yang baru, musuh bekerja
melawan kita dengan menggoda kita dengan kebiasaan dan cara berpikir
lama kita. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membawa
pencobaan ke dalam terang. Tuhan setia, dan mampu membantu kita
mengatasi godaan!

DOA
•
•
•

Merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Akui ketergantungan kita pada-Nya.
Mintalah kekuatan dan kekuatan untuk berdiri ketika kita dihadapkan
pada godaan.

BACAAN HARI INI: KISAH 3

MINGGU PERTAMA

— HARI 3

Berdiri
Teguh

Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu
dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap
berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
EFESUS 6:13

PIKIR
Alkitab mengajar kita bahwa kita semua sedang berperang dalam perang
rohani - melawan pemerintah, penguasa dan penguasa kegelapan di dunia
ini. Tuhan telah memperlengkapi kita untuk berdiri teguh di tengah-tengah
pertempuran, dan memberikan kita semua yang kita butuhkan untuk
muncul sebagai pemenang. Persiapkan diri Anda untuk berperang dengan
mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, dan jangan menyerah!

DOA
•
•
•

Alhamdulillah telah memperlengkapi kami untuk berdiri teguh melawan
serangan musuh.
Mohonlah supaya Tuhan menunjukkan kelemahan kita dalam hidup kita.
Akui ketergantungan kita pada Tuhan.

BACAAN HARI INI: KISAH 4

MINGGU PERTAMA

— HARI 4

Mengabdi kepada
Tuhan

Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan, Tuhanmu, seperti yang kamu
lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsabangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini,
seorangpun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang.
Satu orang saja dari pada kamu dapat mengejar seribu orang, sebab
Tuhan Tuhanmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang
dijanjikan-Nya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi
TUHAN mu.
YOSUA 23: 8-11

PIKIR
Kemenangan kita tidak dimenangkan melalui kekuatan atau usaha kita
sendiri. Setiap kemenangan datang dari Tuhan! Pengabdian kita kepada
Tuhan menempatkan kita untuk terobosan. Pengabdian kita akan diuji
tetapi kita harus bertahan! Ketika kita menempatkan Tuhan di pusat
hidup kita dan tetap setia kepada-Nya saja, kita akan terus mengalami
kemenangan. Berusahalah untuk membawa Tuhan ke dalam setiap bidang
kehidupan Anda, bahkan ke dalam hal-hal yang tampak biasa! (mis.
rutinitas harian Anda)

DOA
•
•
•

Pilih untuk membawa Tuhan kembali ke pusat kehidupan kita.
Undang Dia ke dalam setiap bidang kehidupan kita.
Akui ketergantungan kita pada-Nya.

BACAAN HARI INI: KISAH 5

MINGGU PERTAMA

— HARI 5

Memisahkan Diri
Sendiri

Berkatalah Yosua kepada bangsa itu: “Kuduskanlah dirimu, sebab besok
TUHAN akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.”
YOSUA 3:5

PIKIR
Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa membiarkan dosa dan ketidakkudusan
mengakar dalam hidup kita. Kita perlu membuat keputusan untuk meminta
Tuhan mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi ini kepada kita! Kita
perlu meninggalkan hal-hal yang tersembunyi ini dan memisahkan diri
kita untuk Tuhan, sehingga Dia dapat menyelesaikan rencana dan tujuanNya di dalam kita dan melalui kita. Pilih untuk mengejar kekudusan dan
membuat pilihan kerajaan. Luangkan waktu hari ini dan ijinkan Tuhan
mengungkapkan kepada Anda area-area dalam hidup Anda yang ingin Dia
kerjakan.

DOA
•
•
•

Mohonlah supaya Tuhan mengungkapkan dosa tersembunyi dan
ketidakkudusan dalam hidup kita.
Singkirkan hal-hal ini dan serahkan kepada Tuhan.
Membuat keputusan untuk memisahkan diri kita sendiri demi tujuan
Tuhan.

BACAAN HARI INI: KISAH 6 & 7

MINGGU PERTAMA

— HARI 6

Berdiri di atas
Firman Tuhan

Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia
sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas
batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda
rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu
MATIUS 7: 24-25

PIKIR
Firman Tuhan adalah fondasi yang pasti untuk hidup kita. Dengan
menambatkan hidup kita pada firman Tuhan dan bertumbuh dalam hikmat,
kita diperlengkapi untuk menavigasi musim dalam hidup kita. Selain
mengetahui firman Tuhan, kita juga perlu bertindak berdasarkan apa yang
kita baca! Biasakan untuk memulai setiap hari dalam firman Tuhan! Pilih
satu ayat yang berbicara kepada Anda, dan ijinkan Tuhan berbicara kepada
Anda melalui firman-Nya sepanjang hari.

DOA
•

Terima kasih Tuhan atas firman-Nya yang memimpin, mengarahkan dan
membimbing kita.
• Mohonlah supaya Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita
dapat menerapkan firman-Nya dalam kehidupan.
• Berdoa untuk keinginan baru untuk mengetahui firman Tuhan.

BACAAN HARI INI: KISAH 8

MINGGU PERTAMA

— HARI 7

Menjadi Kuat dalam
Tujuan

Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka: “Silakan kamu putuskan
sendiri manakah yang benar di hadapan Allah: taat kepada kamu atau
taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkatakata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.”
KISAH 4: 19-20

PIKIR
Tuhan telah memanggil kita untuk tujuan tertentu, di musim tertentu.
Panggilan Tuhan itu menggairahkan dan menginspirasi, tetapi tujuan kita
akan diuji! Kita harus berpegang teguh pada panggilan Tuhan untuk kita
lakukan, dan percaya bahwa semua hal akan berhasil!
Buatlah keputusan untuk setia pada panggilan Tuhan untuk Anda di musim
ini. Tempat terbaik untuk selalu berada dalam rencana dan kehendak Tuhan
untuk hidup Anda!

DOA
•
•
•

Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Nya dalam hidup kita.
Percayalah bahwa rencana dan tujuan Tuhan bagi kita itu baik.
Mohonlah supaya Tuhan membantu kita tetap setia pada panggilan kita.

BACAAN HARI INI: KISAH 9

MINGGU 2 GAMBARAN

Fokus minggu ini adalah Dipimpin
oleh Roh Kudus. Yesus berjanji
kepada kita bahwa Dia akan
mengirimkan Roh Kudus ke dalam
hidup kita sebagai penolong,
penghibur dan pembimbing kita.
Setelah Roh Kudus turun ke atas
orang-orang percaya mula-mula
pada Hari Pentakosta, mereka
diberi kuasa untuk memberitakan
Injil, melakukan penyembuhan
ajaib, membawa harapan dan
kebebasan kemanapun mereka
pergi. Roh Kudus yang sama yang
jatuh pada orang percaya mulamula, hidup dan hadir di dalam
kita hari ini!

MINGGU

KEDUA

Untuk melangkah maju ke
dalam rencana dan tujuan Tuhan
dalam hidup kita, kita perlu
mengembangkan ketergantungan
yang bertumbuh pada Roh Kudus.
Bagaimana ini bisa terjadi dalam
hidup kita? Kita mengembangkan
ketergantungan pada Roh
Kudus ketika kita pertama kali
mengenal Roh Kudus, belajar
untuk membedakan suara-Nya,
dan bersedia untuk tunduk
dan mematuhi pimpinan-Nya
dalam hidup kita. Saat kita mulai
bertumbuh dalam ketergantungan
kita pada Roh Kudus, kita menjadi
diberdayakan untuk memenuhi
tujuan yang diberikan Tuhan dalam
hidup kita.

MINGGU KEDUA

— HARI 8

Dipenuhi dengan
Roh

Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan
hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh.
EFESUS 5:18

PIKIR
Apa yang kita penuhi mengubah kita. Tidak semua yang kita pilih untuk
mengisi hidup kita bermanfaat! Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus,
Dia mengubah kita menjadi lebih seperti Kristus. Pilihlah untuk dipenuhi
dengan Roh Kudus. Mulailah setiap hari dengan sikap berserah diri kepada
Roh Kudus.

DOA
•
•
•

Mohonlah supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus.
Menyerahkan setiap area kehidupan kita kepada pimpinan Roh Kudus.
Izinkan Roh Kudus berbicara kepada Anda.

BACAAN HARI INI: KISAH 10

MINGGU KEDUA

— HARI 9

Hidup Sesuai
dengan Roh

Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari
daging; mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari
Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah
hidup dan damai sejahtera.
ROMA 8: 5-6

PIKIR
Roh Kudus memberi kita fokus yang benar. Ketika Roh Kudus tidak ada
dalam hidup kita, fokus dan perhatian kita dapat dengan mudah tertuju
pada hal-hal di dunia ini yang bersifat sementara dan cepat berlalu.
Dengan tunduk dan berserah kepada Roh Kudus, fokus kita akan dialihkan
ke hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang bernilai kekal. Buatlah
keputusan untuk mengizinkan Roh Kudus mengendalikan pikiran Anda dan
menentukan fokus Anda.lah setiap hari dengan sikap berserah diri kepada
Roh Kudus.

DOA
•
•
•

Menjauhlah dari hal-hal di bumi ini.
Pilih untuk mengarahkan pandangan kita pada hal-hal yang kekal.
Mohonlah supaya Tuhan membantu kita menawan setiap pikiran dan
membuat mereka taat kepada Kristus.

BACAAN HARI INI: KISAH 11 & 12

MINGGU KEDUA

— HARI 10

Mendengarkan

Suara Roh Kudus

Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu
ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diriNya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan
dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan
datang.
YOHANES 16:13

PIKIR
Kita perlu mengenali suara Roh Kudus. Dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita dibombardir oleh banyak suara di sekitar kita. Jika kita tidak berhatihati, suara bising ini akan menenggelamkan suara Roh Kudus. Kita juga
perlu membedakan suara Roh Kudus, dan bertindak setelah mendengar
suara-Nya! Pilihlah untuk menjaga apa yang Anda dengar dan belajar
mengenali suara Roh Kudus!

DOA
•
•
•

Pilih untuk tidak mendengarkan suara yang menenggelamkan suara Roh
Kudus.
Terima kasih Tuhan untuk mengirimkan Roh Kudus kepada kami.
Mohonlah supaya Tuhan membantu kita mengenali suara Roh Kudus.

BACAAN HARI INI: KISAH 13

MINGGU KEDUA

— HARI 11

Berdoa

dalam Roh

Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak
tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa
untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
ROMA 8:26

PIKIR
Saat kita kewalahan dengan situasi yang kita hadapi, kita mungkin tidak
tahu harus berdoa untuk apa. Terkadang, kita bahkan berdoa untuk hal
yang salah! Roh Kudus membantu kita berdoa ketika kita tidak tahu
bagaimana berdoa. Roh Kudus juga membantu kita berdoa sesuai
dengan kehendak Tuhan. Dalam waktu doa Anda, berusahalah untuk
menghabiskan lebih banyak waktu berdoa dalam Roh.

DOA
•
•
•

Akui ketergantungan kita pada Roh Kudus.
Pilih untuk mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam doa.
Menyerah pada pimpinan Roh Kudus.

BACAAN HARI INI: KISAH 14 & 15

MINGGU KEDUA

— HARI 12

Menerima Wahyu
Baru

Ketika Yosua dekat Yerikho, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya
seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di
tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya: “Kawankah
engkau atau lawan?” Jawabnya: “Bukan, tetapi akulah Panglima
Balatentara TUHAN. Sekarang aku datang.” Lalu sujudlah Yosua dengan
mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya: “Apakah yang
akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?” Dan Panglima Balatentara
TUHAN itu berkata kepada Yosua: “Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu,
sebab tempat engkau berdiri itu kudus.” Dan Yosua berbuat demikian.
YOSUA 5: 13-15

PIKIR
Menerima terobosan dimulai dengan wahyu baru tentang siapa Tuhan itu.
Ketika kita menerima wahyu tentang siapa Tuhan bagi kita, kita menerima
kepastian bahwa Dia mengetahui dan memahami semua yang kita jalani.
Jangan hanya mencari Tuhan hanya ketika Anda membutuhkan-Nya!
Dalam semua yang Anda lakukan, mulailah dengan meminta Roh Kudus
untuk memberi Anda relevansi baru tentang siapa Tuhan itu.

DOA
•
•
•

Berpaling dari fokus pada situasi atau keadaan sulit kita
Mohonlah supaya Tuhan mendapatkan wahyu baru tentang siapa Dia
dalam hidup kita.
Percayalah dan percayalah bahwa Tuhan akan datang.

BACAAN HARI INI: KISAH 16

MINGGU KEDUA

— HARI 13

Diurapi untuk
Suatu Tujuan

Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena TUHAN telah mengurapi
aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada
orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada
orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara
YESAYA 61:1

PIKIR
Tuhan telah mengurapi kita untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita!
Ketika Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, kita menerima urapan untuk
memberitakan Injil keselamatan dan pesan pengharapan. Itu adalah Roh
Kudus yang mengirim dan memberdayakan kita! Identifikasi kebutuhan
seseorang yang Anda kenal, dan mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan
kepada Anda bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan itu dalam
hidup mereka.

DOA
•
•
•

Mohonlah supaya Tuhan memiliki hati baru yang berbelas kasih bagi
yang terhilang.
Mohonlah supaya Tuhan membuka mata kita untuk melihat kebutuhan
orang-orang di sekitar kita.
Berdoa untuk urapan baru dan keberanian untuk memberitakan Injil
kepada yang terhilang.

BACAAN HARI INI: KISAH 17 & 18

MINGGU KEDUA

— HARI 14

Mengandalkan Roh
Kudus

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

PIKIR
Mengandalkan kekuatan, pengalaman, atau kebijaksanaan kita sendiri
tidak akan membawa kita ke masa depan. Sebaliknya, kita perlu belajar
untuk bersandar sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan
memberi kita pengertian saat kita membutuhkannya. Roh Kudus juga akan
memberdayakan kita untuk mengatasi situasi sulit. Adakah area dalam
hidup Anda di mana tampaknya tidak ada terobosan, bahkan setelah
Anda mencoba segalanya? Alih-alih berusaha dalam usaha Anda sendiri,
mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan kepada Anda apa yang harus
dilakukan.

DOA
•
•
•

Berpaling dari mengandalkan kekuatan, pengalaman atau kebijaksanaan
kita sendiri.
Pilih untuk bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus.
Berdoa untuk keberanian dan keberanian untuk melangkah ke dalam
semua yang Tuhan pimpin bagi kita.

BACAAN HARI INI: KISAH 19

MINGGU 2 GAMBARAN

Fokus kami untuk minggu
terakhir dalam perjalanan 21Hari kami adalah Mengambil
Tanah, di mana kami mengambil
langkah berani ke depan dan
mengalami kemenangan di
berbagai bidang kehidupan
kami.

MINGGU

KETIGA

Bahkan ketika segala sesuatu di
sekitar kita tampaknya terhenti,
keinginan Tuhan bukanlah agar
kita mundur atau tetap pasif.
Sebaliknya, keinginan Tuhan
adalah agar kita terus maju
dan bergerak maju, mengambil
wilayah baru dan melangkah ke
dalam rencana dan tujuan yang
Dia miliki untuk kita di musim ini.
Tuhan terus-menerus melakukan
hal baru dalam hidup kita, dan
kita perlu mengenali apa yang
Dia lakukan, dan tunduk dengan
sepenuh hati kepada pimpinanNya.
Minggu ini, izinkan Tuhan
mengungkapkan kepada Anda
mengubah perspektif dan posisi
Anda untuk melangkah maju!

MINGGU KETIGA

— DAY 15

Mengubah

Perspektif Kita

Lalu TUHAN membawa Abram ke luar serta berfirman: “Coba lihat ke
langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya.”
Maka firman-Nya kepadanya: “Demikianlah banyaknya nanti
keturunanmu.” Lalu percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN
memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
KEJADIAN 15: 5-6

PIKIR
Mengandalkan kekuatan, pengalaman, atau kebijaksanaan kita sendiri
tidak akan membawa kita ke masa depan. Sebaliknya, kita perlu belajar
untuk bersandar sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan
memberi kita pengertian saat kita membutuhkannya. Roh Kudus juga akan
memberdayakan kita untuk mengatasi situasi sulit. Adakah area dalam
hidup Anda di mana tampaknya tidak ada terobosan, bahkan setelah
Anda mencoba segalanya? Alih-alih berusaha dalam usaha Anda sendiri,
mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan kepada Anda apa yang harus
dilakukan.

DOA
•
•
•

Berpaling dari mengandalkan kekuatan, pengalaman atau kebijaksanaan
kita sendiri.
Pilih untuk bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus.
Berdoa untuk keberanian dan keberanian untuk melangkah ke dalam
semua yang Tuhan pimpin bagi kita.
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MINGGU KETIGA

— DAY 16

Mengembangkan
Kapasitas Anda

Tetapi Daud berkata kepada Saul: “Hambamu ini biasa menggembalakan
kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, yang
menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya,
menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian
apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu
menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah
dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu,
ia akan sama seperti salah satu dari pada binatang itu, karena ia telah
mencemooh barisan dari pada Tuhan yang hidup.”
1 SAMUEL 17: 34-36

PIKIR
Keadaan yang menantang adalah peluang untuk mengembangkan
kapasitas kita. Sebelum David mengalahkan Goliath di medan perang, dia
sudah tahu apa artinya menghadapi musuh yang jauh lebih besar darinya.
Ini memberinya kekuatan dan kapasitas untuk akhirnya melawan Goliat dan
mengalahkannya. Itu dimulai dengan kesetiaan! Tuhan dapat menggunakan
kita untuk mencapai rencana dan tujuan-Nya, tetapi kita harus tetap setia
atas semua yang telah Dia percayakan kepada kita. Pilihlah untuk setia
pada panggilan Tuhan untuk Anda di musim ini!

DOA
•
•
•

Mohonlah supaya Tuhan mengungkapkan area dalam hidup Anda di
mana Dia ingin mengembangkan kapasitas Anda.
Pilih untuk berkomitmen untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati.
Meminta Tuhan untuk kekuatan dan keyakinan untuk setia atas apa
yang Dia panggil Anda.
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MINGGU KETIGA

— DAY 17

Menyatakan Siapa
Kami

Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu
diberi ibunya kepadanya sebab katanya: “Aku telah melahirkan dia dengan
kesakitan.” Yabes berseru kepada Tuhan Israel, katanya: “Kiranya Engkau
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka,
sehingga kesakitan tidak menimpa aku!” Dan Tuhan mengabulkan
permintaannya itu.
1 TAWARIKH 4: 9-10

PIKIR
Yabes tidak membiarkan identitasnya (“terbawa kesakitan”)
menghentikannya dari meminta Tuhan untuk memberkatinya. Karena iman
pada pernyataannya, Tuhan mengabulkan permintaan Yabes! Kita perlu
mengetahui identitas pemberian Tuhan kita. Tuhan berkata bahwa kita
diberkati, dicintai dan sangat disukai! Memilih untuk menolak kebohongan
musuh, yang akan berusaha untuk memutarbalikkan siapa yang Tuhan
katakan tentang kita. Mulailah untuk menyatakan siapa yang Tuhan katakan
atas hidup Anda.

DOA
•
•
•

Alhamdulillah pikiran-Nya terhadap kita baik.
Memilih untuk mengambil identitas yang telah Tuhan berikan kepada
kita.
Nyatakan bahwa kita dicintai, diberkati, dan sangat disukai!
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MINGGU KETIGA

— DAY 18

Memacu Satu Sama
Lain

Lalu berkatalah Yoab: “Jika orang Aram itu lebih kuat dari padaku, maka
haruslah engkau menolong aku, tetapi jika bani Amon itu lebih kuat dari
padamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu
dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota
Tuhan kita. TUHAN kiranya melakukan yang baik di mata-Nya.”
2 SAMUEL 10:11-12

PIKIR
Kita dipanggil untuk berdiri satu sama lain. Kita tidak ditakdirkan untuk
menjalani hidup sendirian! Sebagai orang percaya, Tuhan memanggil
kita untuk membantu dan menyemangati satu sama lain. Memilih untuk
berdiri di sisi satu sama lain mungkin berarti pengorbanan. Kita harus rela
berkorban, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan semua yang kita
butuhkan! Dengan melakukan itu, kita masing-masing akan mengalami
kemenangan dalam hidup kita, dan melihat tujuan Tuhan tercapai di dalam
kita dan melalui kita.

DOA
•
•
•

Mohonlah supaya Tuhan memiliki hati yang penuh kasih bagi mereka
yang mengalami situasi sulit.
Mohonlah supaya Tuhan menunjukkan kepada kita seseorang yang
dapat kita muridkan dan bimbing.
Berdoa untuk persatuan di gereja.
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MINGGU KETIGA

— DAY 19

Kenali Terobosan

Yang Akan Datang

Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan
hal-hal yang dari zaman purbakala! Lihat, Aku hendak membuat
sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu
mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan
sungai-sungai di padang belantara.
YESAYA 43:18-19

PIKIR
Tuhan terus bekerja dalam hidup Anda! Pikirannya lebih tinggi dari pikiran
kita, dan jalan-Nya lebih tinggi dari jalan kita. Bahkan keadaan yang paling
sulit atau menantang dapat berbalik dalam sekejap. Jangan membatasi
apa yang Tuhan bisa lakukan! Kita perlu mengenali dan mengidentifikasi
apa yang Tuhan telah mulai dan memiliki harapan akan terobosan yang
akan datang. Kenali dan bersyukur di depan umum untuk kemenangan
kecil yang merupakan tanda terobosan yang akan datang!

DOA
•
•
•

Alhamdulillah Dia bekerja dalam hidup kita bahkan ketika kita tidak
dapat melihatnya.
Mohonlah bantuan Tuhan untuk mengenali tanda-tanda terobosan yang
akan datang.
Percayalah bahwa Dia akan memberi kita terobosan!
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MINGGU KETIGA

— DAY 20

Menekan

Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku telah
menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah
di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku,
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan
sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus.
FILIPI 3:13-14

PIKIR
Kesalahan, kegagalan, dan kekurangan masa lalu kita dapat menghalangi
kita untuk melangkah ke dalam rencana dan tujuan Tuhan bagi hidup kita.
Kita perlu melupakan dan menyerahkan masa lalu, melihat ke depan,
dan fokus pada apa yang ada di depan kita. Daripada berfokus pada
kesalahan, kegagalan, atau kekurangan Anda di masa lalu, ingatkan diri
Anda sendiri tentang seberapa jauh Anda telah datang, dan akui bahwa
Tuhan masih bekerja di dalam Anda. Pilih untuk mempertahankan fokus
Anda dan menantikan hadiah abadi yang menunggu di akhir balapan Anda!

DOA
•
•
•

Buang kesalahan, kegagalan, dan kekurangan masa lalu kita.
Berfokuslah pada rencana dan tujuan yang dituntun Tuhan kepada kita.
Mohonlah kekuatan Tuhan untuk mendorong dan bertahan.
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MINGGU KETIGA

— DAY 21

Mengejar

Kemenangan

Lalu Yosua berbicara kepada TUHAN pada hari TUHAN menyerahkan
orang Amori itu kepada orang Israel; ia berkata di hadapan orang Israel:
“Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan, di atas lembah
Ayalon!” Maka berhentilah matahari dan bulanpun tidak bergerak, sampai
bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu
telah tertulis dalam Kitab Orang Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah
langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh.
YOSUA 10:12-13

PIKIR
Mengejar kemenangan dimulai dengan keyakinan di hati kita. Yosua
berpegang pada janji Tuhan tentang kemenangan atas musuh Israel, dan
tidak puas sampai Israel mencapai kemenangan total. Keyakinan di hati
kita menentukan tanggapan kita. Joshua percaya akan hal yang mustahil,
dan meminta matahari untuk diam sampai pertempuran dimenangkan.
Dengan cara yang sama, kita perlu berpegang pada janji Tuhan sampai
kita melihat seluruh janji terpenuhi! Untuk apa Anda mempercayai Tuhan di
tahun baru ini? Minta janji Tuhan, dan beri tahu seseorang tentang itu yang
bisa berdoa dan percaya dengan Anda.

DOA
•
•
•

Mohonlah supaya Tuhan percaya pada hal yang tidak mungkin.
Kekuatan untuk berpegang pada janji Tuhan.
Ketekunan bahkan saat keadaan menjadi sulit.
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