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Panduan Pemimpin: Panggilan 
Tiga Malaikat untuk Berdoa

Selamat datang di Sepuluh Hari Berdoa 2022! Kami 
percaya bahwa doa adalah tempat lahirnya 
kebangunan rohani. Tuhan telah melakukan begitu 
banyak mukjizat dalam tahun-tahun belakangan ini 
saat kita bersama-sama mencari-Nya dalam doa dan 
puasa. Roh Kudus telah membawa pertobatan, 
semangat penginjilan yang diperbaharui, gereja-
gereja yang hidup kembali, dan hubungan-
hubungan yang dipulihkan. 

Apakah suara Tuhan telah memanggil Anda untuk 
mengalami kebangunan rohani? Alkitab penuh 
dengan janji-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).  
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“Apabila kamu mencari Aku, kamu akan 
menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku 
dengan segenap hati” (Yeremia 29: 13).  

“Dan barangsiapa 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 di dalam hidup saat ini, 
Tuhan lebih dekat daripada yang Anda bayangkan. 
Ia ingin untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya ke 
atas keluarga Anda, jemaat Anda, komunitas Anda, 
dan dunia Anda. Bergabunglah dengan kami 
sekarang dalam merespons panggilan tiga malaikat 
untuk berdoa. 
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Hal-Hal Umum untuk Sepuluh Hari 
Berdoa  
 
Panduan Doa Harian 
Kami telah menyediakan sebuah panduan doa 
untuk setiap hari selama sepuluh hari. Setiap 
panduan berisi suatu kutipan Alkitab, bacaan 
renungan, ayat-ayat Alkitab untuk didoakan, usulan-
usulan doa, dan usulan-usulan lagu. Kami 
menyarankan agar Anda membuat salinan panduan 
harian ini, agar setiap partisipan dapat memiliki satu 
salinan untuk diikuti selama waktu berdoa. 
 
Gereja-gereja di seluruh dunia akan bersatu dalam 
mendoakan topik setiap hari. Bergabunglah dengan 
mereka dalam berdoa melalui ayat-ayat dan 
permohonan-permohonan doa, tetapi tidak perlu 
merasa harus terburu-buru mendoakan semua 
daftar usulan doa. Anda dapat membagi kelompok 
doa menjadi kelompok-kelompok kecil dan setiap 
kelompok berdoa untuk sebagian dari permohonan-
permohonan doa. 
 
Kami juga melampirkan sebuah dokumen yang 
disebut Permohonan Doa Gereja Sedunia. Adalah 
penting untuk berdoa bersama-sama untuk 
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keluarga gereja sedunia kita, namun Anda juga 
dapat menyediakan waktu tambahan untuk berdoa 
untuk kebutuhan-kebutuhan lokal, jika ada tamu-
tamu dari komunitas Anda yang bergabung dalam 
kelompok doa Anda. Berdoalah agar Anda dapat 
menyambut tamu-tamu dengan cara yang terbaik 
dan membuat mereka merasa sebagai bagian dari 
kelompok Anda. 
 
Usulan Pembagian Waktu untuk setiap Sesi Doa 
Jagalah agar waktu berdoa Anda singkat, supaya 
kelompok doa dapat berfokus untuk sungguh-
sungguh berdoa. Berapa banyak waktu yang Anda 
perlukan untuk setiap tahap akan berbeda-beda. 
Panduan berikut ini hanyalah suatu usulan: 
Sambutan dan pendahuluan: 2–5 menit 
Bacaan Renungan (Panduan Doa Harian): 5 menit 
Berdoa dengan ayat-ayat dalam “Berdoa dengan 
Firman Allah” (dalam Panduan Doa Harian): 10–
15 menit 
Berdoa untuk pokok-pokok dalam “Lebih Banyak 
Usulan Doa” (Panduan Doa Harian): 20–30 menit 
Respons dalam lagu dan pujian: 5–10 menit 
 
Berdoa untuk Orang Lain  
Doronglah setiap orang untuk berdoa secara 
konsisten untuk lima sampai tujuh orang yang 
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Tuhan tempatkan dalam hidup mereka. Bisa jadi itu 
adalah keluarga, teman-teman, rekan-rekan kerja, 
tetangga, atau orang-orang yang mereka temui. 
Dorong mereka untuk meminta Roh Kudus 
menuntun dalam memilih nama-nama ini dan 
dalam menjangkau mereka selama sepuluh hari ini. 
Anda dapat menyiapkan kartu-kartu di mana 
mereka dapat mencatat nama-nama yang mereka 
doakan. 
 
Kebaktian Sabat selama Sepuluh Hari Berdoa  
Adakan suatu fokus doa istimewa dan bagikan 
kesaksian-kesaksian  doa yang dijawab selama 
kebaktian gereja pada dua hari Sabat. Jadilah 
kreatif—ada banyak cara untuk membagikan 
kesaksian kepada keluarga jemaat Anda tentang 
apa yang terjadi selama pertemuan-pertemuan doa 
setiap hari. 
 
Perayaan Sabat Terakhir  
Sabat terakhir hendaknya dirancang sebagai suatu 
waktu sukacita yang besar atas semua yang Tuhan 
sudah lakukan selama sepuluh hari. Atur waktu 
yang cukup untuk kesaksian-kesaksian atas doa 
yang dijawab, ajaran Alkitabiah/khotbah tentang 
doa, dan bernyanyilah. Pimpin jemaat dalam waktu 
berdoa, sehingga orang-orang yang tidak hadir 
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pada pertemuan doa harian dapat mengalami 
sukacita berdoa bersama-sama. Lihatlah panduan 
Perayaan Sabat untuk lebih banyak ide-ide kegiatan. 
 
Tindak Lanjut dari Sepuluh Hari Berdoa 
Berdoalah tentang bagaimana Tuhan ingin jemaat 
atau kelompok Anda lanjutkan apa yang telah Ia 
mulai selama Sepuluh Hari Berdoa.  Mungkin Anda 
dapat melanjutkan dengan sesi doa mingguan. Atau 
mungkin Tuhan ingin Anda memulai sebuah 
pelayanan yang baru di dalam jemaat atau suatu 
kegiatan jangkauan keluar kepada komunitas Anda. 
Terbukalah dan ikutilah tuntunan Tuhan. Anda pasti 
akan terkagum-kagum saat Anda berjalan bersama-
Nya. Dokumen “Tantangan Jangkauan Keluar” 
memberikan ide-ide untuk pelayanan. 
 
Kesaksian-Kesaksian  
Bagikan kisah-kisah tentang bagaimana Tuhan 
bekerja melalui Sepuluh Hari Berdoa! Kisah-kisah 
Anda akan menguatkan banyak orang lain. 
Kesaksian-kesaksian dapat dikirimkan secara daring 
(online) ke: www.tendaysofprayer.org.   
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Petunjuk Doa Persatuan 

Amin-kan Bersama-sama 
Ketika seseorang menyampaikan permohonan 
doa kepada Tuhan, pastikan beberapa orang 
lain berdoa juga untuk permohonan doa 
tersebut dan katakan “Amin” bersama-sama—
hal ini sangat berkuasa! Jangan berpikir bahwa 
karena ada seseorang yang telah berdoa untuk 
permohonan doa itu, maka orang lain tidak 
perlu mendoakan hal itu lagi.  “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 
menguatkan saat kita bersatu menaikkan doa! 

Menuntut Janji-Janji Tuhan 
Doronglah kelompok doa untuk meminta 
penggenapan janji-janji Tuhan saat mereka 
berdoa. Sangat mudah untuk beralih fokus 
kepada masalah-masalah kita. Tetapi saat kita 
berdoa dengan membawa janji-janji Tuhan, 
iman kita bertumbuh dan kita diingatkan bahwa 
tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Janji-
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janji itu menolong kita untuk mengalihkan 
pandangan kita dari kelemahan dan kesulitan 
kita dan memandang kepada Yesus. Untuk 
setiap kelemahan dan setiap pergumulan, kita 
dapat menemukan janji-janji Alkitab untuk 
dituntut penggenapannya. Doronglah agar 
kelompok doa Anda mencari lebih banyak janji-
janji Tuhan dan tuliskan, sehingga mereka dapat 
berdoa meminta penggenapan janji-janji itu di 
masa mendatang. 
 
Berpuasa  
Undanglah orang-orang yang bergabung 
dengan Anda dalam Sepuluh Hari Berdoa untuk 
mempertimbangkan untuk berpuasa dengan 
berbagai cara, seperti berpuasa dari menonton 
televisi, musik sekuler, film-film, internet, 
makanan manis, atau makanan lain yang sulit 
untuk dicerna. Gunakan waktu yang ada untuk 
berdoa dan mempelajari Alkitab, meminta 
Tuhan untuk menolong Anda dan jemaat Anda 
untuk dapat lebih tinggal di dalam Kristus. 
Dengan mengonsumsi makanan yang 
sederhana, kita mengizinkan pikiran kita untuk 
lebih peka terhadap suara Roh Kudus. 
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Roh Kudus  
Pastikan untuk meminta Roh Kudus untuk 
menunjukkan kepada Anda, tentang apa yang 
perlu Anda doakan bagi kehidupan seseorang 
atau dalam situasi tertentu. Alkitab 
memberitahukan kita bahwa kita sebenarnya 
tidak tahu apa yang harus didoakan dan bahwa 
Roh Kudus-lah yang mengantarai kita. “Kita 
berdoa tidak hanya dalam nama Kristus, tetapi 
oleh inspirasi dari Roh Kudus. Hal ini 
menjelaskan apa yang dimaksudkan saat 
dikatakan bahwa, ‘Roh sendiri berdoa untuk kita 
kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang 
tidak terucapkan’ (Roma 8:26). Tuhan senang 
menjawab doa-doa seperti ini. Ketika kita 
menghembuskan sebuah doa di dalam nama 
Kristus dengan tulus dan tekun, maka di dalam 
ketekunan itu ada sebuah janji dari Tuhan 
bahwa Ia akan menjawab doa kita ‘yang dapat 
melakukan jauh lebih banyak dari pada yang 
kita doakan atau pikirkan’ (Efesus 3: 20)” (Christ’s 
Object Lessons, hlm. 147, penekanan 
ditambahkan).  
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Membuat Jurnal  
Membuat sebuah Jurnal Doa selama Sepuluh 
Hari Berdoa dapat membantu para partisipan 
untuk menerapkan tema doa harian dalam 
kehidupan pribadinya, membuat komitmen 
yang konkret kepada Tuhan, dan mengenali 
berkat-berkat-Nya. Menuliskan doa-doa kita dan 
membuat sebuah catatan jawaban doa dari 
Tuhan telah terbukti merupakan cara untuk 
menguatkan iman.  
 
Jika Anda mau, Anda dapat menyediakan waktu 
selama pertemuan doa untuk menuliskan 
respons mereka kepada Tuhan dalam Jurnal 
Doa Pribadi. Atau Anda dapat membuat Jurnal 
Doa Kelompok: Permohonan Doa dan Jawaban 
Doa—bisa dalam sebuah buku catatan, sebuah 
poster besar, atau secara daring (online). Hal ini 
sangat seru dan membangun iman saat 
menoleh ke belakang dan melihat bagaimana 
Tuhan menjawab doa-doa! 
 
Sikap Hormat  
Doronglah dan berikan teladan suatu sikap 
hormat. Kita mendekati takhta Raja atas alam 
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semesta. Jangan menganggap sembrono waktu 
doa melalui sikap atau tingkah laku kita. Namun, 
tidak perlu semua orang yang bertelut 
sepanjang doa. Anda ingin mereka dapat 
merasa nyaman selama satu jam, jadi setiap 
orang boleh bertelut atau duduk atau berdiri, 
sesuai tuntunan Tuhan dan mereka dapat 
merasa nyaman. 
 
Kalimat Doa  
Hendaklah doa itu singkat dan langsung pada 
intinya. Hal ini memberikan kesempatan kepada 
orang lain untuk berdoa juga. Usahakan untuk 
membatasi doa Anda dalam beberapa kalimat 
saja. Setiap orang dapat berdoa beberapa kali. 
Kalimat doa yang pendek membuat waktu doa 
menjadi menarik dan mengizinkan Roh Kudus 
untuk memengaruhi kelompok doa tentang 
bagaimana berdoa. Anda tidak perlu membuat 
pembukaan dan penutup doa, gunakan hanya 
“Ya Tuhan” dan “Amin.” Doa merupakan 
percakapan sambung-menyambung dengan 
Tuhan. 
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Keheningan  
Sebagai seorang Pemimpin Doa, janganlah 
mendominasi waktu doa. Tujuannya adalah 
bagaimana membuat semua orang terlibat di 
dalam doa. Waktu hening merupakan waktu 
yang indah, sementara kita memberikan waktu 
kepada Tuhan untuk berbicara kepada hati kita. 
Izinkan Roh Kudus untuk bekerja dan berikan 
waktu kepada semua orang untuk berdoa. 
 
Bernyanyi  
Lagu-lagu yang dinyanyikan bersama secara 
spontan, berbaur di antara doa-doa, menambah 
keindahan pertemuan doa. Usulan lagu-lagu 
telah diberikan daftarnya pada bagian akhir dari 
panduan doa harian. Anda tidak perlu 
menyanyikan semua lagu—daftar ini hanyalah 
usulan. Bernyanyi juga baik dilakukan setiap kali 
transisi dari satu tahap ke tahap doa berikutnya. 
  
 
Mengumpulkan Permohonan Doa  
Jangan menanyakan pokok-pokok permohonan 
doa dari kelompok. Sebaliknya, mintalah 
anggota kelompok doa untuk langsung 
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mendoakan permohonan doa mereka di dalam 
doa dan doronglah orang lain untuk bersatu 
mengaminkan dan berdoa untuk pokok-pokok 
permohonan doa itu. Mengapa? Waktu! 
Membicarakan pokok-pokok permohonan doa 
akan menghabiskan sebagian besar waktu 
berdoa Anda. Setan senang jika ia dapat 
membuat kita sibuk membicarakan masalah-
masalah kita gantinya mendoakan masalah itu. 
Anggota-anggota kelompok doa biasanya akan 
mulai memberi nasihat dan mengusulkan 
solusi-solusi. Ingat, kuasa datang dari Tuhan! 
Semakin tekun kita berdoa, semakin besar 
kuasa-Nya dicurahkan. 
 
Waktu Doa Pribadi Harian  
Hal ini sangatlah penting! Pastikan agar Anda 
sebagai seorang pemimpin melewatkan waktu 
setiap hari di kaki Yesus, berbicara dengan-Nya 
dan membaca Firman-Nya. Jika Anda 
menetapkan Tuhan sebagai prioritas utama 
dalam hidup Anda, maka Anda akan merasakan 
suatu pengalaman indah. “Dari tempat berdoa 
yang tersembunyi, datang kuasa yang 
mengguncangkan dunia pada masa Reformasi 
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Besar. Di sana, dengan ketenangan yang kudus, 
hamba-hamba Tuhan menaruh lutut mereka di 
atas batu karang janji-janji-Nya” (The Great 
Controversy, hlm. 210). Ketika seorang 
pemimpin berdoa, Tuhan bekerja dalam hati 
anggota-anggotanya! 
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Pendahuluan 

Selamat datang di Sepuluh Hari Berdoa 2022! Kami 
percaya bahwa doa adalah tempat lahirnya 
kebangunan rohani. Tuhan telah melakukan begitu 
banyak mukjizat dalam tahun-tahun belakangan ini 
saat kita bersama-sama mencari-Nya dalam doa dan 
puasa. Roh Kudus telah membawa pertobatan, 
semangat penginjilan yang diperbaharui, gereja-
gereja yang hidup kembali, dan hubungan-
hubungan yang dipulihkan. Berikut ini ada beberapa 
kesaksian dari tahun-tahun sebelumnya: 

Sepuluh Hari Berdoa … sungguh menggubah 
hidupku. Hal itu merupakan titik balik yang besar 
bagi saya (Ruth K.) 

Kami sangat dijamah oleh pelajaran-pelajarannya. 
Orang-orang menumpahkan isi hati mereka kepada 
Tuhan. Untuk pertama kalinya, kami belajar apa 
artinya berdoa sesuai janji-janji Tuhan dan meminta 
penggenapan pemberian Yesus yang paling 
berharga—Roh Kudus (Moureen K.) 

Sebelum Sepuluh Hari Berdoa, banyak orang di 
dalam jemaat saya yang sakit. Namun di tengah-
tengah pekan doa, mereka disembuhkan! Bahkan, 
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tujuh jiwa menyerahkan hidup mereka kepada 
Yesus Kristus dan dibaptiskan! (Mugabe G.) 
 
Apakah suara Tuhan telah memanggil Anda untuk 
mengalami kebangunan rohani? Alkitab penuh 
dengan janji-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 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 
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mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama 
dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku” 
(Wahyu 3: 20).  
 
Di mana pun Anda berada di dalam hidup saat ini, 
Tuhan lebih dekat daripada yang Anda bayangkan. 
Ia ingin untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya ke 
atas keluarga Anda, jemaat Anda, komunitas Anda, 
dan dunia Anda!  
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Tema Doa Kita: Panggilan Tiga 
Malaikat untuk Berdoa  
 
Tahun ini kami mengundang Anda untuk 
mengalami kebangunan rohani dan reformasi 
melalui kuasa Roh Kudus selama Sepuluh Hari 
Berdoa. Saat Anda berdoa melalui pekabaran tiga 
malaikat, kiranya pekabaran itu bersinar dengan 
terang yang baru dan menuntun Anda dan 
kelompok doa Anda ke dalam suatu pengalaman 
yang lebih mendalam bersama Yesus. 
 
Tuhan rindu untuk melakukan hal-hal yang luar 
biasa dalam hidup kita dan gereja kita pada saat ini, 
Rencana-rencana-Nya lebih tinggi daripada 
kesanggupan kita, dan hanya dengan suatu 
hubungan doa yang tekun dengan-Nya, kita dapat 
memikul tugas yang Ia persiapkan. Ia meminta kita, 
“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).  
 
Bergabunglah bersama kami untuk berdoa untuk 
terjadinya suatu kebangunan rohani, suatu 
komitmen yang diperbaharui terhadap panggilan 
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akhir zaman kita, dan pencurahan Roh Kudus yang 
dijanjikan! 
 
Panduan Waktu Doa yang Disarankan 
• Jagalah agar doa Anda singkat—hanya satu atau 

dua kalimat untuk satu topik. Kemudian berikan 
kesempatan kepada orang lain. Anda dapat 
berdoa berkali-kali sebanyak yang Anda mau, 
seperti halnya Anda berbicara dalam percakapan. 

• Jangan takut terhadap keheningan, karena waktu 
diam memberikan waktu kepada semua orang 
untuk mendengarkan suara Roh Kudus.  

• Menyanyikan lagu-lagu bersama-sama saat Roh 
Kudus menuntun kita merupakan suatu berkat 
yang sangat besar. Anda tidak perlu piano untuk 
mengiringi lagu; bernyanyi akapela sudah cukup.  

• Daripada membuang waktu doa yang berharga 
dengan membicarakan permohonan-
permohonan doa, doakan saja. Kemudian orang 
lain juga dapat berdoa untuk pokok doa Anda dan 
meminta penggenapan janji Tuhan untuk 
kebutuhan Anda. 

 
Meminta Penggenapan Janji-Janji Tuhan   
Merupakan hak istimewa kita untuk meminta 
penggenapan janji-janji Tuhan di dalam doa kita. 
Semua perintah-Nya dan nasihat-Nya juga adalah 
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janji. Ia tidak akan pernah meminta kita melakukan 
sesuatu yang tidak dapat kita lakukan dengan 
kekuatan-Nya. 
 
Sangat mudah untuk berfokus pada kebutuhan-
kebutuhan kita, kesulitan-kesulitan kita—berkeluh 
kesah dan merengek tentang situasi kita saat 
berdoa. Namun hal ini bukanlah tujuan doa. Doa 
dimaksudkan untuk menguatkan iman kita. Itulah 
sebabnya, kami mendorong Anda untuk meminta 
penggenapan janji-janji Tuhan di dalam waktu doa 
Anda. Angkatlah pandangan Anda dari diri Anda 
sendiri dan kelemahan-kelemahan Anda dan 
pandanglah kepada Yesus. Dengan memandang-
Nya, kita diubahkan ke dalam rupa-Nya. 
 
Ellen White memberikan dorongan ini: “Setiap janji 
di dalam Firman Tuhan adalah untuk kita. Di dalam 
doamu, bawalah perkataan janji Yehova dan 
mintalah penggenapan atas janji-janji itu dengan 
iman. Firman-Nya merupakan jaminan bahwa jika 
engkau meminta dalam iman, engkau akan 
menerima semua berkat rohani. Teruslah meminta 
dan engkau akan menerima dengan berlimpah-
limpah melebihi semua yang engkau minta dan 
pikirkan” (In Heavenly Places, hlm. 71). 
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Bagaimana cara meminta penggenapan janji-janji-
Nya? Sebagai contoh, saat berdoa meminta 
kedamaian, Anda dapat membawa Yohanes 14: 27 
dan berkata, “Tuhan, Engkau telah memberitahukan 
kami di 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.’ Berikanlah 
kepadaku damai sejahtera yang Engkau janjikan 
itu.” Kemudian berterima kasihlah kepada Tuhan 
karena Ia memberikan damai sejahtera kepada 
Anda, walaupun Anda belum merasakannya pada 
saat itu juga.  
 
Berpuasa 
Kami mendorong Anda untuk melakukan Puasa 
Daniel selama sepuluh hari. Memulai tahun baru 
dengan berdoa dan berpuasa merupakan suatu 
cara yang indah untuk menyerahkan hidup kita 
kepada Tuhan untuk tahun yang mendatang. Ellen 
White menyampaikan, “Sekarang sampai 
seterusnya di penutupan waktu, umat Tuhan 
hendaknya lebih sungguh-sungguh, lebih 
terbangun dari tidur, tidak percaya pada hikmat 
mereka sendiri, tetapi pada hikmat Pemimpin 
mereka. Mereka hendaknya menyediakan hari-hari 
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untuk berpuasa dan berdoa. Berpantang 
seluruhnya dari makanan tidak dituntut, tetapi 
hendaknya mereka makan secukupnya dari 
makanan yang paling sederhana” (Counsels on Diet 
and Foods, hlm. 188, 189).  
 
Kita mengenal Daniel, yang makan buah-buahan 
dan sayur-sayuran selama sepuluh hari. 
Demikianlah kami mendorong Anda untuk 
meneladani suatu pola makanan yang sangat 
sederhana selama sepuluh hari ini. Jika 
menginginkan pikiran yang lebih jernih untuk dapat 
mendengar suara Tuhan, dan jika kita mau ditarik 
lebih dekat kepada-Nya, kita perlu untuk 
memastikan bahwa makanan kita tidak 
menghalangi kita untuk itu. 
 
Berpuasa tidak hanya tidak makan. Kami juga 
mendorong Anda untuk berpuasa dari TV, film-film, 
permainan komputer (computer games), dan 
bahkan Facebook dan YouTube. Kadang kala hal-hal 
yang sebenarnya tidak buruk dapat merampas 
banyak waktu kita. Singkirkan semua yang 
merampas waktu Anda, sehingga Anda dapat 
memiliki lebih banyak waktu bersama dengan 
Tuhan. 
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Berpuasa bukanlah cara cepat untuk memperoleh 
suatu mukjizat dari Tuhan. Berpuasa adalah tentang 
merendahkan diri kita sehingga Tuhan dapat 
bekerja di dalam kita dan melalui kita. Mari kita 
datang lebih dekat kepada-Nya melalui doa dan 
puasa, dan Ia akan mendekat kepada kita. 

Roh Kudus  
Pastikan untuk meminta Roh Kudus untuk 
menunjukkan kepada Anda, tentang apa yang perlu 
Anda doakan bagi kehidupan seseorang atau dalam 
situasi tertentu. Alkitab memberitahukan kita bahwa 
kita sebenarnya tidak tahu apa yang harus didoakan 
dan bahwa Roh Kuduslah yang mengantarai kita. 
“Kita berdoa tidak hanya dalam nama Kristus, tetapi 
oleh inspirasi dari Roh Kudus. Hal ini menjelaskan 
apa yang dimaksudkan saat dikatakan bahwa, ‘Roh 
sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan 
keluhan-keluhan yang tidak terucapkan’ (Roma 
8:26). Tuhan senang menjawab doa-doa seperti ini. 
Ketika kita menghembuskan sebuah doa di dalam 
nama Kristus dengan tulus dan tekun, maka di 
dalam ketekunan itu ada sebuah janji dari Tuhan 
bahwa Ia akan menjawab doa kita ‘yang dapat 
melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita 
doakan atau pikirkan’ (Efesus 3: 20)” (Christ’s Object 
Lessons, hlm. 147, penekanan ditambahkan).  
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Iman  
Kita membaca di dalam Roh Nubuat bahwa “doa dan 
iman dapat melakukan apa yang tidak dapat 
dilakukan oleh kuasa mana pun di bumi” (The 
Ministry of Healing, hlm. 509). Kita diberitahukan 
bahwa, “untuk setiap pemberian yang Ia janjikan, 
kita dapat memintanya; kemudian kita percaya 
bahwa kita menerimanya, dan mengembalikan 
ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang telah 
kita terima” (Education, hlm. 258). Karenanya, 
buatlah suatu kebiasaan untuk mengucap syukur 
kepada Tuhan di dalam iman sebelum menerima 
jawaban doa atas apa yang akan Ia lakukan dan 
dengan cara apa Ia akan menjawab doa-doa kita.  
 
Berdoa untuk Orang Lain  
Selama sepuluh hari ini, kami mendorong Anda 
untuk berdoa secara konsisten untuk orang-orang 
yang Tuhan tempatkan dalam hidup Anda. Pilihlah 
lima atau tujuh orang—bisa keluarga, teman, rekan 
kerja, tetangga atau orang yang ditemui. Ambil 
waktu untuk bertanya kepada Tuhan, siapa yang 
Tuhan mau Anda doakan. Minta kepada-Nya juga 
agar Ia memberikan beban yang nyata kepada Anda 
untuk orang-orang ini. Tuliskanlah nama-nama 
mereka dalam selembar kertas dan taruhlah di 
tempat yang terlihat, misalnya di dalam Alkitab 
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Anda. Anda akan takjub akan bagaimana Tuhan 
bekerja untuk menjawab doa-doa Anda! 
 
Tantangan Jangkauan Keluar Sepuluh Hari 
Berdoa 
Yesus tidak hanya memanggil kita untuk berdoa 
tetapi juga untuk melayani kebutuhan praktis dari 
orang-orang yang ada di sekeliling 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 buku “Ministry of Healing” kita membaca, 
“Kita harus menghidupkan suatu kehidupan 
rangkap dua—suatu hidup atas pikiran dan 
pekerjaan, atas berdoa pribadi dan bekerja yang 
sungguh-sungguh” (hal. 512). Kita telah menerima 
begitu besar kasih Juruselamat kita, dan kita 
memiliki hak istimewa untuk membagikan kasih itu 
kepada teman-teman, tetangga-tetangga dan 
orang-orang asing yang membutuhkan. 
 
Tanyakan kepada Tuhan tentang bagaimana Anda 
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dan jemaat Anda dapat melayani orang lain setelah 
Sepuluh Hari Berdoa. Sementara Anda bekerja 
untuk mengatur kegiatan-kegiatan pelayanan, 
jangan sampai kesibukan pelayanan menghalangi 
Anda untuk berdoa. “Upaya pribadi untuk orang lain 
hendaknya didahului oleh banyak doa pribadi; 
karena hal itu menuntut hikmat yang besar untuk 
memahami ilmu penyelamatan jiwa-jiwa. Sebelum 
berkomunikasi dengan manusia, terhubunglah 
dengan Kristus. Dapatkanlah suatu persiapan untuk 
melayani manusia pada takhta karunia surgawi” 
(Prayer, hlm. 313).  
 
Dalam sumber-sumber Sepuluh Hari Berdoa secara 
daring (online), Anda dapat menemukan sebuah 
dokumen dengan banyak ide jangkauan keluar. 
Yesus mengundang Anda untuk menjadi tangan-
Nya dan kaki-Nya untuk dunia yang membutuhkan! 
 
Kontributor utama untuk panduan doa harian: Dr. Mark A. 
Finley.  
Materi dipersiapkan oleh Asosiasi Kependetaan, General 
Conference, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. 
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Tentang Penulis 
Kontributor utama untuk panduan doa tahun 2022 
adalah Dr. Mark A. Finley. seorang 
pembicara/direktur untuk It Is Written dan Wakil 
Ketua General Conference yang telah pensiun. Ia 
tetap aktif sebagai penginjil dan telah melakukan 
lebih dari 150 seri KKR di lebih dari 80 negara, juga 
di siaran seri 17 NET yang disiarkan ke seluruh 
dunia. Ia berbicara secara rutin di pertemuan , 
sekolah, dan institusi penginjilan. Ia telah menulis 
lebih dari 70 buku dan banyak bahan publikasi 
lainnya, seperti pendalaman Alkitab, artikel, dan 
bahan penginjilan. Ia dan istrinya, Ernestine 
“Teenie,” memiliki tiga anak yang telah dewasa: 
Deborah, Rebecca, dan Mark Jr. Saat ini Pdt. Finley 
dan Teenie melanjutkan pelayanan mereka di Living 
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Lebih Banyak Sumber 
Untuk menemukan sumber-sumber yang lebih 
banyak untuk topik pekabaran tiga malaikat, 
kunjungi: www.threeangels.info.   
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Doa Semalaman  
Pertimbangkan untuk mengadakan kebaktian doa 
sepanjang malam sebagai bagian dari Sepuluh Hari 
Berdoa. Sebagai contoh, Anda dapat memulainya 
pada jam 18.00 sore dan mengakhirinya pada jam 
06.00 pagi. Pilihlah jadwal yang sesuai untuk 
kelompok doa Anda.  
 
Mengapa Mengadakan Doa Semalaman?  
Tidak ada sesuatu yang “suci” dari terjaga dan 
berdoa sepanjang malam. Namun, malam hari 
mungkin adalah satu-satunya waktu di mana orang 
tidak sibuk atau terburu-buru. Kita percaya bahwa 
tujuannya bukanlah untuk begadang sepanjang 
malam, tetapi untuk berdoa sepanjang yang 
diperlukan dan sampai Anda mendoakan semua 
yang Anda rasa Tuhan mau Anda doakan. 
 
Kami menyarankan agar ada beberapa orang yang 
memimpin sepanjang malam. Pastikan Anda 
memberikan waktu untuk istirahat sejenak. Sebagai 
seorang pemimpin doa, Anda dapat merasakan 
suasana doa dan tahu jika kelompok doa Anda 
butuh istirahat dan kapan Anda perlu untuk 
berpindah ke tahap doa berikutnya. Anda juga dapat 
memasukkan pembacaan Alkitab bersama-sama di 
dalam waktu doa Anda. Anda mungkin mau 
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melakukan semua hal yang diusulkan atau hanya 
sebagian saja, tergantung apa yang terbaik untuk 
kelompok Anda. Anda juga dapat menukarkan 
urutan-urutan doa. 
 
Format Acara untuk Doa Semalaman 
 
Mulailah dengan puji-pujian kepada Tuhan. 
Pujilah Tuhan di dalam doa Anda dan juga melalui 
lagu-lagu pujian. 
 
Ambillah waktu yang cukup untuk pengakuan 
dosa. Pastikan tidak ada yang menghalangi Tuhan 
mendengar doa Anda. Berikan waktu untuk masing-
masing orang melakukan pengakuan dosa secara 
pribadi di dalam hati dan kemudian waktu untuk 
pengakuan dosa secara umum. Doronglah anggota-
anggota kelompok Anda untuk mengakui dosa 
pribadi secara pribadi di dalam hati dan 
menyampaikan pengakuan dosa umum di depan 
umum. Di dalam Daniel 9: 1–19, kita membaca 
tentang Daniel, yang mengantarai dan secara 
umum mengakui dosa-dosa umat Tuhan. 
 
Berdoalah untuk kebutuhan dari orang-orang 
yang hadir dalam pertemuan doa. Begitu banyak 
orang yang terluka atau butuh didoakan, atau 



 

30 
 

mengenal orang lain yang sangat butuh didoakan. 
Buatlah lingkaran, letakkan sebuah kursi di 
tengahnya, dan undang siapa pun yang memiliki 
permohonan doa secara khusus untuk duduk di 
kursi itu satu per satu dan menyampaikan 
permohonan doa mereka. Kemudian semua orang 
mengelilingi orang itu dan mintalah dua atau tiga 
orang berdoa untuk permohonan doa spesifik 
orang tersebut dan mintalah penggenapan janji-
janji Tuhan atas hal tersebut. 
 
Bagilah kelompok doa Anda menjadi dua 
kelompok. Para wanita berdoa di dalam sebuah 
ruangan (dengan pemimpin doa wanita) dan para 
pria di ruangan yang lain (dengan pemimpin doa 
pria). Ada banyak kebutuhan pribadi yang tidak 
dapat diceritakan kepada semua orang. Lebih 
mudah untuk dibagikan kepada orang-orang yang 
berjenis kelamin sama. 
 
Setelah itu, berkumpullah bersama kembali, 
doakan kebutuhan yang ada dalam komunitas 
Anda dan jemaat Anda. Juga ambil waktu untuk 
mendoakan Permohonan Doa Gereja Sedunia 
(terdaftar di dokumen yang berbeda dalam materi 
Sepuluh Hari Berdoa). Jangan terburu-buru untuk 
menyelesaikan semua daftar permohonan doa. 



 

31 
 

Anda dapat membagi kelompok menjadi dua 
kelompok dan setiap kelompok mendoakan 
sebagian dari daftar doa. 
 
Berdoa untuk daftar nama lima atau tujuh orang 
yang Anda doakan selama sepuluh hari ini. 
 
Pilihkan sebuah kutipan Alkitab dan berdoalah 
dengan kutipan itu. 
 
Tutuplah waktu doa dengan sesi puji-pujian dan 
ucapan syukur. 
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Tantangan Jangkauan Keluar 
untuk Sepuluh Hari Berdoa  
 
Yesus memanggil kita, bukan hanya untuk berdoa, 
tetapi juga untuk melayani kebutuhan rohani dan 
jasmani orang-orang yang ada di sekeliling 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 buku “Ministry of Healing” kita membaca, 
“Kita harus menghidupkan suatu kehidupan 
rangkap dua—suatu hidup atas pikiran dan 
pekerjaan, atas berdoa pribadi dan bekerja yang 
sungguh-sungguh” (hlm. 512). Kita telah menerima 
begitu besar kasih Juruselamat kita, dan kita 
memiliki hak istimewa untuk membagikan kasih itu 
kepada teman-teman, tetangga-tetangga dan 
orang-orang asing yang membutuhkan. 
 
Tanyakan kepada Tuhan tentang bagaimana Anda 
dan jemaat Anda dapat melayani orang lain setelah 
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Sepuluh Hari Berdoa. Sementara Anda bekerja 
untuk mengatur kegiatan-kegiatan pelayanan, 
jangan sampai kesibukan pelayanan menghalangi 
Anda untuk berdoa. “Upaya pribadi untuk orang lain 
hendaknya didahului oleh banyak doa pribadi; 
karena hal itu menuntut hikmat yang besar untuk 
memahami ilmu penyelamatan jiwa-jiwa. Sebelum 
berkomunikasi dengan manusia, terhubunglah 
dengan Kristus. Dapatkanlah suatu persiapan untuk 
melayani manusia pada takhta karunia surgawi” 
(Prayer, hlm. 313).  
 
Berikut beberapa cara untuk menolong orang lain. 
Pilihlah yang sesuai dengan komunitas Anda. Anda 
boleh menambahkan ide-ide yang lain. 
 
• Memasak makanan untuk seseorang yang sakit. 
• Mengundang seorang tetangga/rekan kerja untuk 

menghadiri sebuah perkumpulan sosial. 
• Memberikan makanan kepada seorang 

gelandangan. 
• Menyumbangkan pakaian yang Anda ingin 

disumbangkan kepada Anda. 
• “Adopsi” seorang yang lanjut usia. Kunjungi dia 

secara rutin dan bantu mengerjakan pekerjaan 
rumahnya, bantu berbelanja, memasak atau 
merapikan halamannya. 
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• Buatlah roti dan bagikan kepada seorang 
tetangga. 

• Membantu dalam proyek-proyek lingkungan 
tetangga. 

• Menawarkan diri untuk menemani seorang yang 
sakit atau cacat, sehingga orang yang mengurus 
mereka dapat mengerjakan tugas yang lain. 

• Berpartisipasi dalam proyek-proyek lingkungan 
tetangga. 

• Perkenalkan diri Anda kepada seorang tetangga 
baru dengan membawa makanan untuknya. 
Buatlah mereka merasa diterima di lingkungan 
Anda. 

• Berbelanja kebutuhan sehari-hari dan berikanlah 
kepada sebuah keluarga yang membutuhkan. 

• Menyumbangkan kacamata Anda yang tidak 
terpakai lagi. 

• Menawarkan mengajar pelajaran Alkitab. 
• Mengunjungi orang-orang di rumah panti jompo. 
• Berikan uang makan kepada seorang 

murid/mahasiswa yang membutuhkan. 
• Mengumpulkan pakaian untuk orang-orang yang 

membutuhkan. Anda dapat memulai dengan 
menyediakan sebuah lemari pakaian di gereja 
Anda untuk diberikan kepada orang lain. 

• Menyumbangkan laptop lama atau barang 
elektronik Anda yang lama. 
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• Menyumbangkan sebuah mobil lama Anda.
• Mengadakan sebuah pameran kesehatan.
• Mengirimkan sebuah kartu kepada orang yang

tertutup dan tidak mau bergaul.
• Mengadakan sebuah Kebaktian Kebangunan

Rohani.
• Menelepon tetangga dan tanyakan kabar mereka.
• Memberikan sebuah buku yang Anda pikir disukai

oleh orang itu.
• Membagikan traktat (dapat pesan traktat GLOW:

http://www.glowonline.org/). 
• Mengundang seseorang untuk menerima Yesus.
• Mengadakan sekolah memasak.
• Membagikan buku-buku tentang topik Alkitabiah.
• Bawa makanan untuk seseorang yang kehilangan

orang yang mereka kasihi.
• Mengunjungi seseorang di rumah sakit untuk

menguatkan mereka atau menolong mereka.
• Membacakan buku kepada seorang yang lanjut

usia.
• Mengunjungi panti asuhan dan menawarkan

bantuan kepada staf di sana.
• Memulai kelompok menjahit/merajut untuk

membuat pakaian yang dapat dibagikan.
• Membacakan Alkitab dengan suara yang nyaring

untuk seseorang yang tidak dapat melihat atau
tidak dapat membaca.
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• Mengadakan sebuah acara orang muda di rumah 
Anda. 

• Menjadi sukarelawan di panti sosial orang-orang 
yang mengalami kekerasan. 

• Menyumbangkan beberapa buku ke panti asuhan 
atau rumah singgah. 

• Membawa anak-anak di jemaat Anda untuk 
mengunjungi panti jompo. Adakan acara untuk 
mereka. 

• Merencanakan untuk mengadakan satu hari 
aktivitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus 
dan keluarga mereka. 

• Mengadakan hari pembersihan lingkungan di 
komunitas rumah Anda. 

• Membentuk klub hidup sehat di jemaat Anda. 
Undanglah teman-teman dan keluarga mereka. 

• Mengundang seseorang untuk menonton film 
dengan pesan rohani. Sementara menonton 
bersama, berdoalah agar Roh Kudus akan 
berbicara di dalam hati orang tersebut. 

• Merencanakan proyek Anda sendiri. 
 
Untuk lebih banyak sumber tentang bersaksi, 
kunjungi: 
 
www.revivalandreformation.org/resources/witnessi
ng.   
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Janji-Janji Alkitab dalam Doa 
 
Janji-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” 
(Zakharia 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 
barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan 
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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 melakukan-
Nya, 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 Tuhan akan Menjawab Doa  
“Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku 
tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja 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). 
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“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 
daripadamu di dunia ini sepakat meminta apa pun 
juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh 
Bapa-Ku yang di sorga” (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 
dipermuliakannya, 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, 
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Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta 
kepada Bapa, akan diberikan-Nya kepadamu dalam 
nama-Ku. Sampai 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. Dan 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 Tuhan  
“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). 
 



 

41 
 

“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). 
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“Tidakkah kautahu, dan tidakkah kau dengar? 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 tentang Tuntunan Tuhan  
“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 
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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 
sendirilah 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). 
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“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” 
(Mazmur 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 kau inginkan 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). 
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“Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah 
menjawabnya; Ketika mereka sedang berbicara, Aku 
sudah mendengarkannya” (Yesaya 65: 24). 
 
Janji-Janji untuk Hati yang Diubahkan  
“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). 
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“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). 
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“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 berperkara! 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 1:8). 
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“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 terhadap 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 
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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). 
 
“Karen 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” (Galatia 
5:16). 
 
“Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera 
akan menghancurkan Iblis di bawah kakimu. Kasih 
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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 untuk Kesembuhan  
“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). 
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“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 
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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-
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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. 
Dan 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 untuk Kekuatan dalam Melakukan 
Kehendak Tuhan  
“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 daripada 
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). 
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“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 Tuhan  
“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). 
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“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” (Yeremia 1: 7). 
 
“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh 
Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi 
saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 
Samaria dan sampai ke ujung bumi” (Kisah Para 
Rasul 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 
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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). 
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Perayaan Sabat  
 
Rencanakan hari Sabat terakhir dalam Sepuluh Hari 
Berdoa untuk merayakan kebaikan dan kuasa Tuhan 
yang besar. Ceritakan tentang bagaimana Anda 
mengalami kuasa doa dan kabar baik Injil kekal 
selama sepuluh hari terakhir ini. Bersukacitalah 
dalam apa yang Tuhan telah lakukan, sedang 
lakukan dan akan lakukan. 
 
Kebutuhan setiap jemaat berbeda-beda, jadi bekerja 
samalah dengan para pemimpin lokal untuk 
membuat sebuah rencana spesifik untuk jemaat 
Anda. Berikut ini beberapa hal untuk dimasukkan 
dalam Kebaktian Sabat di jemaat Anda. 
 
Tema:  
Panggilan Tiga Malaikat untuk Berdoa  
 
Ayat Inti:  
“Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di 
tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang 
kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang 
diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan 
suku dan bahasa dan kaum” (Wahyu 14:6). 
 
 



 

58 
 

Lagu yang dapat digunakan: 
Inilah Jam Ku Berdoa (LSEL 433) 
Segra Datang Hujan Berkat (LSEL 150) 
Dengan Lembut dan Merdu (LSEL 213) 
Apakah Engkau Susah (LSEL 205) 
Muliakanlah Allah (LSEL 280) 
 
Ide Khotbah:  
Mintalah seorang pendeta, penatua, atau pemimpin 
doa untuk menyampaikan khotbah singkat tentang 
pekabaran tiga malaikat untuk berdoa dan 
kebangunan rohani di hari—hari terakhir. Ayat 
referensi: Wahyu 14: 6–12 
[ATAU] 
Mintalah peserta Sepuluh Hari Berdoa bergiliran 
memberikan ringkasan 1–2 menit untuk masing-
masing dari sepuluh panduan doa harian. Bagikan 
judul, ayat inti, dan inti pelajaran. (rencanakan 
sebelumnya sehingga ringkasan tetap dalam 1–2 
menit. Secara umum, 1 menit adalah 125–150 kata). 
[ATAU]  
Mintalah tiga orang muda untuk menyajikan 5 menit 
renungan tentang bagaimana setiap pekabaran tiga 
malaikat memanggil kita untuk berdoa dan 
kebangunan rohani sebelum Yesus datang. Orang 
muda juga bisa membantu dengan musik atau 
kesaksian. 
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Ide Program Lainnya: 

• Kesaksian anggota tentang doa yang dijawab 
• Waktu berdoa dalam kelompok kecil 
• Pengumuman doa atau kegiatan pelayanan 

yang akan datang 
• Cerita anak-anak tentang doa 
• Persembahan musik istimewa 
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Permohonan Doa Gereja Sedunia 

• Tuhan, tolonglah agar suatu kebangunan rohani
yang besar menyapu gereja-Mu di hari-hari
terakhir. Kiranya kami berdiri untuk kebenaran,
walaupun langit runtuh.

• Kami berdoa untuk kebebasan beragama di
seluruh pelosok dunia. Tuhan, bukalah pintu-
pintu untuk menyatakan Firman-Mu.

• Tuhan, biarlah gereja-Mu sedunia menerima
panggilan untuk membawa pekabaran tiga
malaikat kepada setiap bangsa dan bahasa.
Tunjukkan kepada kami bagaimana memusatkan
semua pengajaran ini kepada kasih dan
kebenaran Kristus.

• Tuhan, biarlah semua orang Advent di seluruh
dunia menyatakan “Aku Akan Pergi (I Will Go)” dan
menjawab panggilan untuk melayani-Mu dan
membawa kabar baik keselamatan.

• Kami berdoa meminta hikmat untuk mencari,
memahami, dan mengikuti Kitab Suci Tuhan.
Ajarkan kami untuk membagikan firman
kebenaran dengan benar dan membagikan
kepada orang lain dengan setia.

• Tuhan, perbaharuilah penghargaan kami
terhadap instruksi-instruksi surga yang terdapat
di dalam tulisan-tulisan inspirasi Ellen G. White.
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• Kami berdoa untuk turunnya hujan akhir Roh 
Kudus untuk menampukkan kami menjadi saksi 
dan menyanggupkan kami untuk menyelesaikan 
pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami 
sebelum kedatangan Yesus kedua kalinya. 

• Tuhan, kami berdoa memohon kesembuhan dan 
belas kasihan-Mu di area-area yang sangat 
terdampak COVID-19. 

• Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, para 
ilmuwan, para pemimpin negara dan pejabat 
departemen kesehatan agar diberikan hikmat 
dalam banyak keputusan yang harus mereka 
buat. 

• Kami berdoa agar umat Advent di seluruh dunia 
akan menawarkan alat bantuan dan motivasi 
kepada orang-orang yang menderita. Berikan 
keberanian, kreativitas, dan roh yang tidak 
mementingkan diri saat sesama manusia 
membutuhkan kami. 

• Kami berdoa untuk orang-orang yang terdampak 
secara keuangan karena kehilangan pekerjaan 
dan PPKM. 

• Tuhan, tunjukkanlah cara bagaimana para 
anggota jemaat dapat menolong orang-orang 
yang bergumul dengan kesehatan mental dan 
isolasi. 

• Kami berdoa untuk para pendeta dan jemaat-
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jemaat untuk menemukan cara bagaimana 
supaya tetap dapat berhubungan selama PPKM. 
Tuhan, persatukanlah gereja-Mu di dalam ibadah 
dan pelayanan.  

• Kami berdoa memohon kebangunan rohani di 
antara orang-orang muda Advent yang sedang 
berkuliah di perguruan tinggi di seluruh dunia. 
Kiranya mereka menjadi duta-duta Kristus yang 
berani. 

• Kami berdoa untuk 69 persen penduduk dunia 
yang belum menerima pernyataan tentang Yesus. 

• Kami berdoa untuk 62 juta orang yang berada di 
28 kota bekas Uni Soviet yang belum dijangkau 
(Divisi Euro-Asia).  

• Kami berdoa agar Tuhan mengirimkan para 
misionaris yang bersedia untuk bekerja di antara 
746 kelompok orang di 20 negara di Timur 
Tengah. 

• Kami berdoa agar terjadi lonjakan jumlah orang 
Advent yang bersedia melayani Tuhan dengan 
mengasihi orang lain dan dengan membagikan 
Injil kepada orang-orang dari budaya dan agama 
yang berbeda. 

• Tuhan, bangkitkanlah kelompok orang muda 
Waldensia modern yang bersedia melayani 
Engkau di tempat-tempat yang sulit dijangkau. 

• Kami berdoa untuk anggota-anggota Advent 
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yang dianiaya atau dipenjara oleh karena iman 
mereka. 

• Kami berdoa untuk 202 juta orang di 41 kota di 
Divisi Asia Pasifik Selatan yang belum terjangkau. 

• Kami berdoa untuk Departemen Sekolah Sabat 
dan Pelayanan Perorangan di setiap jemaat agar 
mereka menemukan rencana Tuhan dan dapat 
menjangkau komunitas mereka dengan 
pelayanan kasih, pelajaran Alkitab dan penginjilan 
perorangan. 

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

• Kami berdoa untuk 16 juta orang di 6 kota di Divisi 
Pasifik Selatan yang belum terjangkau. 

• Kami berdoa agar Roh Kudus menolong kami 
untuk mengetahui bagaimana cara menjangkau 
406 juta orang di 105 kota di Divisi Asia Pasifik 
Utara yang belum terjangkau. 

• Tuhan, berkatilah pelayanan chaplain Advent 
yang mengatur pelayanan kepada orang-orang di 
penjara.   

• Tuhan kami berdoa untuk guru-guru Sekolah 
Sabat kami. Tolonglah agar mereka memahami 
betapa pentingnya pekerjaan mereka untuk anak-
anak kami. 
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• Tuhan, kami mencari tuntunan-Mu untuk banyak 
Pusat Pengaruh, program kesehatan dan rumah 
tangga dan klub Pathfinder di seluruh dunia. 

• Kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk 
mengasihi, memelihara dan memuridkan para 
anggota baru dan simpatisan gereja.   

• Tuhan, tunjukkan kepada kami bagaimana untuk 
membagikan lebih banyak literatur yang berisi 
kebenaran (baik literatur cetak maupun 
elektronik) kepada komunitas kami. Kami berdoa 
agar orang-orang membacanya dan Roh Kudus-
Mu meyakinkan mereka akan kebenaran Alkitab. 

• Tuhan, kami memohon perlindungan-Mu 
terhadap para misionaris yang bekerja di tempat-
tempat yang berbahaya.   

• Bangkitkanlah para penginjil literatur, tenaga 
sukarelawan, penulis, spesialis media, dan 
donatur keuangan untuk menyebarkan firman 
yang berisikan harapan dan kehidupan. 

• Kami berdoa untuk sekolah-sekolah Advent, para 
murid dan guru di seluruh dunia. Kiranya sekolah-
sekolah ini setia mengajarkan kebenaran Alkitab 
dan menuntun orang-orang muda kepada misi, 
pelayanan, dan suatu hubungan yang 
menyelamatkan dengan Kristus. 

• Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami untuk 
menjangkau kelompok budaya sekuler yang tidak 
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tertarik kepada agama. Kiranya Roh Kudus-Mu 
merobohkan tembok-tembok yang mengelilingi 
hati mereka yang sekuler. 

• Berkati kami saat kami menjangkau orang-orang 
yang diperbudak oleh penyembahan roh-roh 
jahat, penyembahan berhala dan kepercayaan-
kepercayaan mistik. Tolong kami untuk mengerti 
cara pandang mereka dan memperkenalkan 
mereka kepada Juruselamat pribadi. 

• Tuhan, inspirasikanlah seluruh umat Advent di 
dunia untuk berdoa seperti yang belum terjadi 
sebelumnya. Ajarkan kami untuk meminta 
penggenapan janji-janji-Mu dan percaya bahwa 
Engkau sanggup memindahkan gunung saat 
kami berdoa. 

• Kami berdoa untuk 541 kelompok orang di 18 
negara di Divisi Afrika Selatan dan Samudera 
Hindia. Tuntun mereka kepada kebenaran Alkitab. 

• Tunjukkan kepada kami bagaimana untuk 
memenuhi kebutuhan praktis dan rohani para 
pengungsi. Kiranya gereja kami mengasihi orang-
orang ini, tanpa memandang siapa mereka atau 
dari mana mereka berasal. 

• Kami meminta Engkau untuk membangkitkan 
para misionaris kota untuk melayani 806 
kelompok orang di 20 negara di Divisi Inter-Eropa. 

• Bangkitkanlah tentara pengerja untuk membuka 
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gereja di tengah 948 kelompok orang di 38 
negara Divisi Inter-Amerika. 

• Ajarkanlah kepada kami bagaimana menjelaskan 
kepercayaan dasar gereja dengan kejelasan, 
kreativitas dan dasar Alkitabiah yang otentik. 
Kiranya kasih Yesus yang menjadi inti dari segala 
yang kami percayai. 

• Tuhan, siapkanlah orang-orang muda untuk 
membuka gereja untuk 789 kelompok orang di 9 
negara di Divisi Amerika Utara. 

• Kami meminta Engkau mempersiapkan tenaga 
sukarela untuk melayani 70 kelompok orang di 
Israel. 

• Kami meminta Engkau untuk membangkitkan 
tenaga misionaris kesehatan untuk membuka 
gereja di antara 830 kelompok orang di 11 negara 
di Divisi Afrika Timur dan Tengah. 

• Kami meminta Engkau untuk membangkitkan 
para pejuang doa untuk berdoa mengantarai 
2.568 kelompok orang di 4 negara di Divisi Asia 
Selatan. 

• Pulihkan keluarga-keluarga kami, nyatakanlah 
kasihmu di dalam rumah kami dan komunitas 
kami. Kami memohon agar Engkau membawa 
keharmonisan di dalam keluarga-keluarga, 
memulihkan hubungan yang hancur, melindungi 
yang lemah dari tindak kekerasan, dan 
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menyatakan kuasa penyucian-Mu di dalam 
situasi-situasi yang sepertinya tidak ada harapan. 

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

• Kami berdoa untuk 49 juta orang di 19 kota di 
Divisi Trans-Eropa yang belum terjangkau. 

• Kami berdoa untuk anak-anak kami. Berikan 
mereka kekuatan untuk dapat berdiri dengan 
berani untuk Engkau saat mereka menghadapi 
halangan dan tekanan. Tolong mereka untuk 
membuat pilihan yang bijaksana dan berdiri 
untuk kebenaran. 

• Ajarkanlah kami untuk mengikuti teladan Kristus 
yang tidak mementingkan diri sendiri dengan 
melayani kebutuhan sehari-hari orang-orang 
yang terdekat dengan kami. Perlengkapi kami 
untuk melayani sebagai misionaris kesehatan, 
sukarelawan komunitas, dan menjadi sahabat 
bagi yang membutuhkan.   

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

• Kami berdoa untuk para orang muda kami yang 
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menghadapi kehidupan yang berbahaya dalam 
One Year in Mission dan Mission Caleb. 

• Kiranya anggota jemaat, para pendeta dan 
pemimpin di seluruh dunia dikenyangkan oleh 
Firman Tuhan setiap hari. Kiranya kami juga 
mencari Engkau setiap hari melalui doa pribadi. 
Ingatkan kami bahwa tanpa Engkau, kami tidak 
dapat berbuat apa-apa. 
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Panggilan Tiga Malaikat untuk 
Berdoa  
 
HARI 1—URGENSINYA BERDOA  
 
“Apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh 
Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya” 
(Lukas 11: 13). 
 
Suatu Tugas yang Berat 
Populasi dunia sedang meledak. Data populasi 
terakhir mengungkapkan bahwa dunia kita memiliki 
7,8 miliar manusia yang berkerumun di bola dunia 
yang berputar, yang disebut Bumi ini, saat terlontar 
melalui ruang angkasa dengan kecepatan 107.826 
kilometer per jam. Dengan rata-rata 385.000 bayi 
yang dilahirkan setiap hari, atau 140 juta setiap 
tahun, kita bertanya-tanya bagaimana kita dapat 
menjangkau dunia ini dengan kabar baik Injil dan 
kedatangan Yesus yang segera terjadi. Dalam setiap 
tahun, jumlah orang yang dilahirkan tujuh kali lipat 
lebih banyak daripada jumlah anggota Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh saat ini. 
 
Atau pikirkan tantangan tersebut dengan cara yang 
lain. Kota-kota dunia berkembang dengan sangat 
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cepat. Setidaknya ada 548 kota dengan jumlah 
populasi satu juta penduduk atau lebih. Banyak dari 
antara kota-kota ini berada di negara-negara di 
mana Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh hanya 
memiliki sedikit sekali anggota.  Tugas berat untuk 
menjangkau dunia ini dengan pekabaran tiga 
malaikat terbentang luas di hadapan kita. Jutaan 
orang sekarat tanpa Kristus dan suatu pengetahuan 
kabar baik keselamatan dan pengharapan akan 
kedatangan-Nya yang kedua kali. Tugas yang ada di 
hadapan kita terlihat mustahil—dan hal ini 
seharusnya mendorong kita untuk bertelut dalam 
doa yang sungguh-sungguh. 

Melalui Kuasa Roh Kudus 
Tidak ada satu pun dari banyaknya upaya manusia 
dapat menjangkau dunia kita untuk Kristus. 
Rencana-rencana manusia tidak berkuasa apa pun, 
kecuali jika rencana-rencana itu diperlengkapi 
dengan Roh Kudus. Hanya melalui kuasa Roh Kudus, 
dunia ini dapat dijangkau dengan pekabaran akhir 
zaman dari surga. Hanya melalui kuasa Roh Kudus, 
jutaan penduduk di kota-kota besar dunia dapat 
dijangkau. Hanya melalui kuasa Roh Kudus, 
penduduk di negara-negara yang belum dimasuki 
karena menolak Injil, dapat dijangkau. Hanya 
melalui kuasa Roh Kudus, komunitas kita dapat 
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dijangkau. Dan kabar baik yang luar biasa adalah 
bahwa Tuhan sudah siap bekerja di tempat-tempat 
yang “sulit dijangkau” ini. Ia mengundang kita untuk 
mencari-Nya agar memperoleh kuasa dalam 
menyelesaikan tugas yang ada di hadapan kita. 
 
Berapa Banyak Lagi  
Yesus berkata, “Jadi jika kamu yang jahat tahu 
memberi pemberian yang baik kepada anak-
anakmu, apalagi Bapamu yang di surga! Ia akan 
memberikan Roh Kudus kepada mereka yang 
meminta kepada-Nya” (Lukas 11: 13). Perhatikan 
ungkapan “apalagi” [“how much more” dalam 
bahasa Inggris, artinya: berapa banyak lagi] dalam 
ayat ini. Yesus rindu untuk melakukan lebih banyak 
bagi kita secara pribadi dan lebih banyak bagi 
gereja-Nya daripada yang dapat kita bayangkan. Ia 
mendesak kita untuk meminta Roh Kudus, untuk 
memohon Roh Kudus, untuk mencari berkat dari 
Roh dengan segenap hati kita—bukan karena Ia 
tidak bersedia memberikannya, tetapi karena kita 
yang tidak siap untuk menerimanya. Saat kita 
memulai Sepuluh Hari Berdoa pada tahun ini, 
marilah kita meminta penggenapan janji ini 
bersama-sama. 
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“Janji pencurahan Roh Kudus tidak dibatasi oleh 
umur atau ras. Kristus menyatakan bahwa 
pengaruh surgawi Roh Kudus akan ada dengan 
pengikut-pengikut-Nya sampai akhir masa. Sejak 
hari raya Pentakosta hingga saat ini, Penghibur itu 
telah diutus kepada semua orang yang 
menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada 
Tuhan dan kepada pelayanan-Nya” (The Acts of the 
Apostles, hlm. 49).  
 
Mari kita berdoa bersama-sama.  
 
Waktu Doa (30–45 Menit)  
 
Kesaksian dari Sepuluh Hari Berdoa 2021  
“Saya bersyukur untuk Sepuluh Hari Berdoa. Saya 
merasa seperti ada api yang dinyalakan kembali 
dalam diri saya. Saya melewatkan lebih banyak 
waktu membaca Alkitab dan bersama dengan 
Tuhan… Saya bersyukur dan memuji Tuhan karena 
telah membuka mata saya, hati saya, dan pikiran 
saya untuk menerima Yesus dan Roh Kudus 
sepenuhnya di dalam hidup saya” (Constance)  
 
Suatu Janji yang Penuh Kuasa  
“‘Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat 
meminta apa pun juga, permintaan mereka itu akan 
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dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di 
mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-
Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka” 
(Matius 18: 19, 20). ‘Mintalah kepada-Ku, dan Aku 
akan menjawab permintaanmu.’ Janji itu diberikan 
dengan kondisi bahwa anggota-anggota gereja 
bersatu menaikkan doa, dan sebagai jawaban 
terhadap doa-doa ini dapat diharapkan suatu 
kuasa yang lebih besar daripada jawaban tas doa 
pribadi. Kuasa yang dicurahkan akan sepadan 
dengan persatuan anggota-anggota dan kasih 
mereka kepada Tuhan dan terhadap satu sama 
lain” (Ellen G. White, Manuscript Releases, jld. 9, 
hlm. 303).  
 
Semua kelompok doa memiliki cara yang 
berbeda-beda untuk berdoa bersama. Kami 
mendorong Anda untuk menyediakan waktu 30-
45 menit berikutnya untuk doa persatuan, dalam 
cara apa pun yang dituntun oleh Roh Kudus. Di 
bawah ini ada beberapa contoh berdoa dengan 
menggunakan Kitab Suci. Anda dapat berdoa 
dengan kutipan-kutipan lainnya juga. Lihatlah 
Panduan Pemimpin untuk ide-ide doa yang lain. 
 
Berdoa dengan Firman Tuhan—Lukas 11: 13  
“Apalagi Bapamu yang di surga! Ia akan 
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memberikan Roh Kudus kepada mereka yang 
meminta kepada-Nya”  
 
“Berapa Banyak Lagi”  
Tuhan, Engkau baik. Engkau menginginkan 
kebaikan bagiku, lebih daripada orang tua yang 
paling mengasihi sekalipun. Engkau mengenalku 
sampai kedalaman hatiku, dan hanya Engkau saja 
yang mengerti bagaimana untuk memperbaharui, 
memulihkan, dan mengubahku. 
 
“Roh Kudus”  
Yesus, terima kasih untuk janji pencurahan Roh 
Kudus. Roh Kudus membawa berkat-berkat dari 
Tuhan ke dalam kehidupan kami. Ia memuliakan-Mu 
di dalam hati kami. Ia membawa berkat 
keselamatan yang Engkau kerjakan di Kalvari ke 
dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karunia 
ini! 
 
“Mereka yang meminta kepada-Nya”  
Bapa, aku meminta penggenapan janji-Mu dalam 
Lukas 11: 13 pada hari ini. Setiap hari, aku akan 
bersukacita meminta Engkau memenuhi 
kehidupanku dengan kehadiran dan kuasa Roh 
Kudus. Tolong singkirkan semua hal dari hidupku 
yang menjadi penghalang penyerahan sepenuhnya 
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kepada-Mu. Baptiskanlah aku dan jemaatku dengan 
Roh Kudus, agar kami dapat memuliakan Yesus di 
dalam dunia yang membutuhkan-Mu. 
 
Saran Doa Lainnya  
 
Ucapan terima kasih dan pujian: Bersyukur atas 
berkat yang spesifik dan puji Allah karena kebaikan-
Nya. 
Pengakuan Dosa: Luangkan waktu beberapa menit 
untuk pengakuan dosa pribadi dan berterima kasih 
kepada Allah atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah kepada Tuhan untuk 
memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan 
dan membuat keputusan 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. 
Mendengarkan dan Sambutan: Luangkan waktu 
untuk mendengarkan suara Tuhan dan sambutlah 
dengan pujian atau lagu. 
 
Usulan Lagu  
“Datanglah Ya Roh Allah” (LSEL 524);  
“Sungguh Indah Roh Suci” (LSEL 195);  
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“Bak Wanita di Sumur” (LSEL 417);  
“Inilah Jam Ku Berdoa” (LSEL 433) 
 
Lagu Lainnya: “Come, Holy Spirit” (SDA Hymnal 
#269) 
  



 

77 
 

Panggilan Tiga Malaikat untuk 
Berdoa  
 
HARI 2—INJIL YANG KEKAL DAN DOA  
 
“Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di 
tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal 
untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas 
bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa 
dan kaum” (Wahyu 14: 6). 
 
Suatu Pekabaran yang Sangat Penting  
Tuhan telah memberikan suatu pekabaran yang 
sangat penting kepada planet ini, yang disampaikan 
khusus untuk masa hidup kita dalam pekabaran tiga 
malaikat di Wahyu 14: 6–12. Diasingkan di Pulau 
Patmos, Rasul Yohanes memperkenalkan kita 
kepada pekabaran ini. Kita perlu 
mempertimbangkan tiga pokok penting sebelum 
kita melihat kepada pekabaran itu sendiri. Pertama, 
pekabaran itu berasal dari Ilahi. Pekabaran itu 
datang langsung dari takhta Allah. Pekabaran ini 
digambarkan diberikan kepada umat manusia oleh 
seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah 
langit. Pokok kedua yang perlu diperhatikan tentang 
pekabaran ini adalah bahwa malaikat itu “terbang.” 
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Pekabaran ini penting. Pekabaran ini harus 
disampaikan tanpa menunda lagi. Dan ketiga, 
pekabaran ini adalah pekabaran kekal yang 
disampaikan kepada setiap generasi. Pekabaran ini 
tidak hanya disampaikan untuk menjangkau suatu 
etnis, budaya, atau bahasa kelompok tertentu. 
Pekabaran ini harus disampaikan kepada “semua 
bangsa dan suku dan bahasa dan kaum.” 
 
Inti dari pekabaran ini adalah “Injil yang kekal,” atau 
kabar baik tentang kehidupan Kristus yang penuh 
pengorbanan diri, pelayanan-Nya yang penuh kasih, 
kematian-Nya yang menebus, kebangkitan-Nya 
yang menghebohkan, pelayanan pengantaraan-Nya 
sebagai Imam Besar, dan kemuliaan kedatangan-
Nya yang kedua kali. Penglihatan akan Injil yang 
kekal dalam Wahyu 14 menegaskan perkataan 
Yesus dalam Matius 24:  “Dan Injil Kerajaan ini akan 
diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi 
semua bangsa, sesudah itu barulah tiba 
kesudahannya” (Matius 24: 14). Perkataan Yesus 
adalah sebuah janji bahwa “Injil Kerajaan ini akan 
diberitakan di seluruh dunia” sebelum kedatangan-
Nya. Aka terjadi kebangunan rohani besar di antara 
umat Tuhan. Mereka akan bangkit untuk menjawab 
tantangan, menyadari gentingnya waktu hidup, 
dan, dipenuhi dengan Roh Kudus, menyatakan 
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kasih, rahmat, dan kebenaran Yesus kepada sebuah 
dunia yang terkontaminasi oleh dosa dan sekarat 
dalam dosa. 

Ellen White menyampaikan bahwa, “Sebelum 
terjadinya penghakiman Tuhan yang terakhir 
terhadap bumi, akan terjadi suatu kebangunan 
rohani Ilahi di antara umat Tuhan yang belum 
pernah disaksikan sebelumnya sejak zaman para 
rasul. Roh Kudus dan kuasa Tuhan akan dicurahkan 
ke atas anak-anak-Nya. Pada waktu itu, banyak 
orang yang akan memisahkan diri mereka dari 
gereja-gereja yang mana kecintaan terhadap dunia 
ini telah menggantikan kasih kepada Tuhan dan 
Firman-Nya. Banyak orang, baik pendeta-pendeta 
dan umat mereka, akan menerima kebenaran besar 
itu dengan gembira yang telah ditentukan Tuhan 
untuk dikabarkan pada masa ini untuk 
mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Yesus 
yang kedua kali” (The Great Controversy, hlm. 464).  

Sebelum pekabaran di Wahyu 14 dikabarkan ke 
seluruh dunia, suatu kebangunan rohani di antara 
umat Tuhan akan menyanggupkan mereka untuk 
bekerja sama dengan Tuhan dalam menyelesaikan 
pekerjaan-Nya. Marilah kita berdoa bersama agar 
kebangunan rohani itu terjadi dalam kehidupan kita 
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sendiri, mempersiapkan diri kita bagi peristiwa 
klimaks sejarah bumi ini. 
 
Waktu Doa (30–45 Menit)  
 
Kesaksian dari Sepuluh Hari Berdoa 2021  
“Sepuluh Hari Berdoa menuntun saya memperoleh 
mukjizat kesembuhan. Saya dirawat di rumah sakit 
karena sakit yang mendadak pada awal mulainya 
Sepuluh Hari Berdoa. Saya merasa tidak 
berpengharapan, sepertinya doa-doa saya tidak 
cukup, karena kondisi saya semakin memburuk 
setiap hari. Saya diundang untuk bergabung 
mengikuti Sepuluh Hari Berdoa dari atas tempat 
tidur saya di rumah sakit. Hal itu merupakan 
pertama kalinya saya berpartisipasi. Di malam hari 
dalam pertemuan doa melalui Video Call Zoom, 
banyak orang yang berdoa untuk kesembuhan saya. 
Saya memuji Tuhan untuk orang-orang baik yang 
tekun berdoa untuk setiap permohonan doa setiap 
malam .… Tuhan telah begitu berkemurahan kepada 
saya, karena saya bisa keluar dari rumah sakit 
bahkan sebelum Sepuluh Hari Berdoa berakhir. 
Hanya karena kuasa penyembuhan-Nya yang 
menyembuhkan saya. Saya sakit dan Ia menjamah 
saya. Hal ini betul-betul merupakan jawaban doa!” 
(Harley). 
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Berdoa dengan Firman Tuhan—Wahyu 14:6  
“Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di 
tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang 
kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang 
diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan 
suku dan bahasa dan kamu.”  
 
“Injil yang Kekal”  
Tuhan, tolonglah aku agar aku dapat semakin 
menghargai pekabaran Injil. Berikan kepadaku 
sukacita akan keselamatan dan ubahkan hidupku, 
sehingga ketika orang lain melihatku, mereka dapat 
melihat kuasa Injil yang bekerja dan dapat ditarik 
kepada Yesus. 
 
“Untuk diberitakannya kepada mereka yang 
diam di atas bumi”  
Bapa, aku merindukan suatu pengalaman Injil 
bersama-Mu, sehingga aku dapat membagikan 
kabar baik ini kepada orang lain, dalam perkataan 
dan teladan perbuatan. Pakailah aku untuk menjadi 
saksi-Mu kepada keluargaku, teman-temanku, 
rekan-rekan kerjaku, tetanggaku, dan orang-orang 
yang ada di dalam lingkaran pengaruhku. 
 
“Kepada semua bangsa”  
Dunia ini semakin dekat kepada kesudahannya, dan 
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miliaran orang masih berada di dalam kegelapan. 
Yesus, berikanlah kesempatan kepadaku pada 
pekan ini untuk membagikan kabar baik tentang 
undangan keselamatan-Mu kepada seseorang. 
Nyatakanlah caranya dan berikanlah hikmat untuk 
menjadi saksi kepada orang-orang dari bangsa lain, 
latar belakang budaya dan etis yang lain. Terima 
kasih karena Engkau telah memanggil setiap 
manusia untuk percaya kepada-Mu. 
 
Saran Doa Lainnya  
 
Ucapan terima kasih dan pujian: Bersyukur atas 
berkat yang spesifik dan puji Allah karena kebaikan-
Nya. 
Pengakuan Dosa: Luangkan waktu beberapa menit 
untuk pengakuan dosa pribadi dan berterima kasih 
kepada Allah atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah kepada Tuhan untuk 
memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan 
dan membuat keputusan 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. 
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Mendengarkan dan Sambutan: Luangkan waktu 
untuk mendengarkan suara Tuhan dan sambutlah 
dengan pujian atau lagu. 
 
Usulan Lagu   
“Ku Ingin Tahu Kasih Yesus” (LSEL 183);  
“C’ritakanlah Kisah Yesus” (LSEL 123);  
“Jaminan Berkat Tuhan Janji” (LSEL 464);  
“Beban Terangkat di Kalvari” (LSEL 406);  
“Suci, Suci, Suci” (LSEL 13).  
 
Lagu Lainnya:  
“Seeking the Lost” (SDA Hymnal #373) 
“At the Cross” (SDA Hymnal #163);  
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Panggilan Tiga Malaikat untuk 
Berdoa  
 
HARI 3—MISI ALLAH DAN DOA, BAGIAN 1  
 
“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus 
turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di 
Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai 
ke ujung bumi” (Kisah Para Rasul 1: 8). 
 
Janji untuk Sebuah Misi yang Mustahil 
Pekabaran tiga malaikat merupakan suatu 
panggilan mendesak kepada misi. Tugas yang 
terlihat mustahil untuk menjangkau dunia dengan 
Injil hanya mungkin terjadi melalui kuasa Roh 
Kudus. Tantangan misi pada akhir zaman mirip 
dengan tantangan yang dihadapi oleh jemaat mula-
mula di Perjanjian Baru di kitab Kisah Para Rasul. 
Janji Roh Kudus diberikan kepada kita sama seperti 
diberikan kepada mereka oleh Yesus di dalam kitab 
Kisah Para Rasul 1: 8 “Tetapi kamu akan menerima 
kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan 
kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di 
seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung 
bumi.” Dengan kuasa Roh Kudus, jemaat Perjanjian 
Baru membawa dampak kepada dunia. Puluhan 
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ribu orang menerima Kristus sebagai Mesias dan 
dibaptiskan. 
 
Kitab Kisah Para Rasul menyingkapkan hubungan 
yang intim antara jemaat yang berdoa dengan 
jemaat yang bersaksi dan dipenuhi oleh Roh. Kisah 
Para Rasul 1: 14 menyatakan, “mereka semua 
bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.” 
Dalam Kisah Para Rasul 2: 42: “mereka bertekun 
dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam 
persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk 
memecahkan roti dan berdoa.” Kisah Para Rasul 4: 
31 menambahkan, “Dan ketika mereka sedang 
berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu 
dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu 
mereka memberitakan firman Allah dengan berani.” 
Perhatikan tiga pokok penting dalam kutipan 
terakhir ini. Orang-orang percaya berdoa, mereka 
dipenuhi dengan Roh Kudus, dan sebagai hasilnya, 
mereka mengabarkan Firman Tuhan dengan berani 
atau—diartikan lebih baik—dengan percaya diri. 
Doa, Roh Kudus, dan misi adalah satu kesatuan yang 
utuh. 
 
Kita Harus Memperolehnya  
Mengomentari pengalaman murid-murid, Ellen 
White mengamati, “Kita hendaknya berdoa 
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sungguh-sungguh untuk turunnya Roh Kudus sama 
seperti murid-murid berdoa pada hari raya 
Pentakosta. Jika mereka membutuhkan Roh Kudus 
pada waktu itu, terlebih lagi kita membutuhkannya 
pada hari ini” (Testimonies for the Church, jld. 5, hlm. 
158). Betapa suatu pengertian Ilahi! Jika murid-
murid membutuhkan pencurahan Roh Kudus untuk 
menjangkau dunia mereka dengan Injil, kita pun 
lebih lagi membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dunia 
saat ini lebih besar, lebih kompleks dan lebih tidak 
ber-Tuhan pada saat ini. 
 
Inilah waktunya untuk mencari Tuhan dalam doa 
untuk meminta kuasa Roh yang tak terbatas untuk 
melakukan hal-hal yang terlihat mustahil. Ellen 
White menulis, “Pencurahan Roh Kudus ke atas 
gereja diharapkan untuk terjadi di masa depan, 
tetapi merupakan hak istimewa untuk memilikinya 
sekarang. Carilah itu, doakan itu, dan percayalah itu. 
Kita harus memiliki Roh Kudus, dan surga sedang 
menunggu-nunggu untuk mencurahkannya” 
(Evangelism, hlm. 701). Kiranya kita semua 
memohon kuasa Roh Kudus untuk menyelesaikan 
pernyataan pekabaran tiga malaikat di dalam 
generasi ini. Marilah kita bersama berseru kepada 
Tuhan dalam doa untuk pencurahan Roh Kudus 
yang besar ini. 
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Waktu Doa (30–45 Menit)  
 
Kesaksian dari Sepuluh Hari Berdoa 2021  
“Saya menghabiskan sebagian besar kehidupan 
saya sebagai orang dewasa untuk menemukan 
sukacita dari hal-hal di dunia ini. Saya terus 
mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa kalau 
saya mendapatkan pria yang tepat, pekerjaan yang 
tepat, bisa turun berat badan, maka saya akan 
menemukan kebahagiaan saya. Yang tidak saya 
sadari adalah semakin saya menyodorkan diri saya 
ke mazbah dunia ini, semakin saya merasa tak 
berarti dan hampa. Saya selalu menerima materi 
Sepuluh Hari Berdoa melalui email, tetapi sejujurnya 
saya tidak pernah dapat menyelesaikan sepuluh hari 
secara lengkap. Saya terlalu sibuk mengisi ember 
bocor saya, sementara Sumber Air Hidup ada di 
dekat saya! Kali ini, saya memutuskan untuk 
mencoba datang kepada Yesus dan mempercayai 
Firman-Nya. Betapa hal itu menjadikan sepuluh hari 
yang luar biasa dalam hidup saya! Seperti Maria di 
kubur milik Yusuf dari Arimatea, saya melihat Yesus 
dan saya dapat memberitahukan kepada Anda 
bahwa Ia sungguh hidup! Kristus telah memberikan 
suatu perspektif baru tentang doa, penurutan, dan 
iman kepada saya. Saya menyerahkan kembali hati 
saya kepada Yesus, setelah mengakui dosa-dosa 
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saya dan meminta-Nya untuk tinggal bersama saya. 
Sekarang saya memiliki banyak alasan untuk hidup!” 
(Thuto). 
 
Berdoa dengan Firman Tuhan—Kisah Para Rasul 
1: 8  
“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh 
Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi 
saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 
Samaria dan sampai ke ujung bumi.”  
 
“Kamu akan menerima kuasa”  
Tuhan, aku tahu bahwa aku tidak sanggup dan tidak 
memiliki kuasa apa pun untuk melakukan misi tiga 
malaikat yang Engkau berikan kepada kami. Tugas 
itu terlalu berat dan mustahil dilakukan oleh 
manusia. Aku berterima kasih kepada-Mu untuk 
janji kuasa Roh Kudus. Aku menyadari kebutuhanku 
yang besar untuk baptisan Roh Kudus setiap hari 
dan percaya kepada janji-Mu bahwa Engkau yang 
akan memperlengkapi orang-orang yang menaruh 
kepercayaan mereka kepada-Mu. 

 
 
“Kamu akan menjadi saksi-Ku”  
Yesus, aku berterima kasih karena Engkau 
menjadikanku sebagai seorang saksi akan kasih-Mu, 
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kebenaran-Mu, dan kuasa-Mu yang mengubahkan. 
Berikanlah aku keberanian untuk membagikan apa 
yang telah Engkau lakukan bagiku dengan orang-
orang di sekelilingku dalam hari-hari terakhir 
sejarah dunia ini. Berikanlah kepada lebih banyak 
kesempatan untuk bersaksi tentang Engkau dan 
menceritakan tentang betapa luar biasanya Engkau 
kepada orang lain. 

 
“Sampai ke ujung bumi”  
Bapa, aku menyadari bahwa ladang misiku dimulai 
dari rumah, dan diperluas ke lingkungan 
tetanggaku, komunitasku, wilayahku dan kotaku 
dan sampai seluruh dunia. Tunjukkanlah kepadaku, 
bagaimana aku dapat bergabung dalam pekerjaan 
misi-Mu di tempat di mana aku berada saat ini dan 
bagaimana aku dapat menyokong pekerjaan Injil di 
seluruh pelosok dunia. 
 
Saran Doa Lainnya  
 
Ucapan terima kasih dan pujian: Bersyukur atas 
berkat yang spesifik dan puji Allah karena kebaikan-
Nya. 
Pengakuan Dosa: Luangkan waktu beberapa menit 
untuk pengakuan dosa pribadi dan berterima kasih 
kepada Allah atas pengampunan-Nya. 
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Tuntunan: Mintalah kepada Tuhan untuk 
memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan 
dan membuat keputusan 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. 
Mendengarkan dan Sambutan: Luangkan waktu 
untuk mendengarkan suara Tuhan dan sambutlah 
dengan pujian atau lagu. 
 
Usulan Lagu   
“Kami Datang Dalam Doa” (LSEL 520);  
“Seg’ra Datang Hujan Berkat” (LSEL 150);  
“Tuhan Pimpin S’panjang Jalan” (LSEL 457);  
“Bila Pandang Salib Yesus” (LSEL 281);  
“Kami Datang Pada-Mu” (LSEL 265);  
“Berusahalah Kamu” (LSEL 326).  
 
Lagu Lainnya: “Be Thou My Vision” (SDA Hymnal 
#547)  
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Panggilan Tiga Malaikat untuk 
Berdoa  
 
HARI 4 — MISI ALLAH DAN DOA, BAGIAN 2  
 
“Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan 
kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, 
karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam 
Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua 
orang kudus, oleh karena pengharapan, yang disediakan 
bagi kamu di sorga.  Tentang pengharapan itu telah lebih 
dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, 
yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan 
berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara 
kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal 
kasih karunia Allah dengan sebenarnya” (Kolose 1: 3–6).  
 
Pertumbuhan yang Pesat  
Jemaat Perjanjian Baru bertumbuh dengan pesat. 
Sebagai jawaban terhadap doa yang sungguh-
sungguh dan sepenuh hati, Roh Kudus dicurahkan 
dengan kuasa yang besar. Tiga ribu orang 
dibaptiskan di satu tempat dalam satu hari. Dalam 
Kisah Para Rasul 4, catatan menyatakan bahwa, 
“Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu 
banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah 
mereka kira-kira lima ribu orang laki-laki” (Kisah 
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Para Rasul 4:4). Jika kita menghitung para wanita 
dan anak-anak, jumlah umat percaya dalam 
beberapa bulan setelah Hari Raya Pentakosta 
mencapai jumlah 15.000–20.000. Di sepanjang kitab 
Kisah Para Rasul, jemaat terus bertumbuh dengan 
pesat. Kisah Para Rasul 6 menyatakan bahwa 
sejumlah besar imam atau pemimpin agama 
menyerahkan diri dan percaya (ayat 7). Narasi 
menceritakan kisah tentang Filipus berkhotbah di 
Samaria, perjalanan misionaris Paulus ke sepanjang 
dunia Mediterania, Petrus belajar Kitab Suci 
bersama Kornelius, dan umat percaya dipenuhi 
dengan Roh Kudus dan membagikan pekabaran 
Kristus ke mana-mana. Dampak pekabaran Injil 
begitu luas, sehingga Paulus dapat menyatakan 
bahwa kabar Injil telah dikabarkan di seluruh alam 
di bawah langit (Kolose 1: 23). 

Pengalaman jemaat Perjanjian Baru mengandung 
pelajaran kepada jemaat kita hari ini sementara kita 
menunggu datangnya Tuhan kita. Apakah yang 
menjadi kunci keberhasilan mereka? Mengapa 
jemaat di Perjanjian Baru berkembang begitu pesat? 
Mari kita lihat beberapa alasannya. Jemaat di 
Perjanjian Baru membawa semua yang mereka 
lakukan di dalam doa. Mereka menghidupkan suatu 
kehidupan yang diserahkan sepenuhnya kepada 
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Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Mereka 
menyadari bahwa mereka tidak punya kuasa apa 
pun untuk menyelesaikan misi Yesus tanpa kuasa 
Yesus. Ellen White menyatakan hal ini secara 
ringkas:  
 
“Kita harus terus memandang kepada Yesus, 
menyadari bahwa kuasa-Nyalah yang membuat 
pekerjaan-Nya berjalan. Sementara kita bekerja 
dengan sungguh-sungguh untuk penyelamatan 
jiwa-jiwa yang terhilang, kita juga perlu mengambil 
waktu untuk merenungkan, untuk berdoa, dan 
untuk belajar Firman Tuhan. Hanya pekerjaan yang 
diselesaikan dengan banyak berdoa, dan disucikan 
oleh jasa Kristus, yang pada akhirnya akan terbukti 
menghasilkan kebaikan” (The Desire of Ages, hlm. 
362).  
 
 
Misi Allah—Cara Allah  
Perhatikan instruksi ini dengan seksama. Adalah 
kuasa Kristus yang mengerjakan pekerjaan-Nya 
melalui kita. Bukanlah hikmat kita, kepandaian kita, 
karisma kita, atau pengetahuan kita. Hikmat untuk 
memenangkan jiwa datang dari Yesus. Kuasa untuk 
mengubah hidup adalah milik Kristus dan hanya 
Kristus saja. Pada akhirnya, hanya pekerjaan yang 
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diselesaikan dengan banyak berdoa dan disucikan 
oleh jasa Kristus yang akan terbukti 
keberhasilannya. Misi Tuhan harus diselesaikan 
dengan cara Tuhan. 
 
Adakah seseorang yang Anda kasihi yang Anda 
rindukan untuk bertemu di dalam Kerajaan Tuhan? 
Adakah seorang teman atau rekan kerja yang 
memerlukan Yesus? Adakah seseorang yang Anda 
kenal, yang pernah berjalan bersama umat Tuhan 
tetapi telah terhilang? Tuliskan nama-nama mereka 
dalam secarik kertas dan taruh kertas itu di dalam 
Alkitab, tepat di ayat 1 Yohanes 5: 14–17. Mintalah 
penggenapan janji Tuhan setiap hari atas nama 
orang-orang yang Anda kasihi. Sekarang juga, 
sediakan beberapa saat untuk meminta Tuhan 
membawa nama orang-orang tertentu ke dalam 
pikiran kita yang Ia ingin supaya kita bersaksi 
kepada mereka, dan kemudian mari kita bertelut 
untuk berdoa bagi mereka. 
 
Waktu Doa (30–45 Menit)  
 
Berdoa dengan Firman Tuhan—Kolose 1: 3–6  
“Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa 
Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa 
untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang 
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imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu 
terhadap semua orang kudus, oleh karena 
pengharapan, yang disediakan bagi kamu di sorga.  
Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu 
dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang 
sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan 
berkembang di seluruh dunia, demikian juga di 
antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan 
mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya.” 
 
“Setiap kali kami berdoa”  
Tuhan, kami mengaku bahwa kami tidak 
menyediakan cukup waktu untuk berdoa. Terlalu 
sering kami mengandalkan hikmat kami dan 
rencana kami sendiri dalam semua hal yang kami 
lakukan. Dan ketika bermaksud untuk memenuhi 
misi-Mu, kami tidak cukup banyak mencari 
tuntunan-Mu. Ampuni kami. Tolonglah kami untuk 
menjadi sebuah jemaat yang berdoa dan sebuah 
jemaat yang mengandalkan Engkau untuk dapat 
berhasil dan bukan mengandalkan ide-ide dan 
rencana-rencana manusia. Ubahkanlah kehidupan 
doa kami dan bantulah kami untuk mengalami 
kebangunan rohani. 
 
“Imanmu dalam Kristus Yesus”  
Tuhan, kami menyadari bahwa hanyalah pekerjaan 
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yang dikerjakan dengan banyak berdoa, dan 
disucikan oleh jasa Kristus, yang pada akhirnya akan 
membawa keberhasilan untuk kebaikan. Tolonglah 
kami untuk menempatkan doa yang sungguh-
sungguh dan tekun menjadi prioritas yang lebih 
utama dalam semua upaya misi dan aktivitas 
jemaat, termasuk juga di dalam kehidupan pribadi 
dan keluarga kami. Tambahkanlah iman kami untuk 
percaya dalam kesanggupan-Mu untuk menggenapi 
janji-janji-Mu kepada kami. 
 
“Kasihmu terhadap semua orang kudus”  
Tuhan yang Pengasih, Engkau telah menciptakan 
kami dengan kesanggupan untuk bertumbuh dalam 
kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau telah 
mencurahkan kasih-Mu ke dalam hati kami, 
sehingga kami dapat disanggupkan untuk 
mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. 
 
Saran Doa Lainnya  
 
Ucapan terima kasih dan pujian: Bersyukur atas 
berkat yang spesifik dan puji Allah karena kebaikan-
Nya. 
Pengakuan Dosa: Luangkan waktu beberapa menit 
untuk pengakuan dosa pribadi dan berterima kasih 
kepada Allah atas pengampunan-Nya. 
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Tuntunan: Mintalah kepada Tuhan untuk 
memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan 
dan membuat keputusan 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. 
Mendengarkan dan Sambutan: Luangkan waktu 
untuk mendengarkan suara Tuhan dan sambutlah 
dengan pujian atau lagu. 

Usulan Lagu  
 “Buka MataKu, ya Tuhan” (LSEL 251);  
“Betapa Bahagianya di Rumah Tangga” (LSEL 490); 
“B’ri Yang Terbaik untuk Tuhan” (LSEL 469);  
“Ke Mana Pun Ku mau pergi, Tuhan” (LSEL 470);  
“Tuhan Mengutus Engkau” (LSEL 472);  
“Tolonglah Yang Sesat” (LSEL 323);  
“Tabur Waktu Pagi” (LSEL 327). 



 

98 
 

Panggilan Tiga Malaikat untuk 
Berdoa  
 
HARI 5—POLA HIDUP DALAM PENURUTAN DAN 
DOA 
 
“Dan inilah keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu 
bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta 
sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya. Dan 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). 
 
Kita Tidak Punya Kuasa, tetapi Ia Penuh Kuasa 
Pekabaran tiga malaikat memanggil kita untuk 
hidup dalam penurutan. Pekabaran malaikat 
pertama menyatakan, “Takutlah akan Allah dan 
muliakanlah Dia, karena telah tiba saat 
penghakiman-Nya” (Wahyu 14: 7). Perjanjian Baru 
ditulis dalam bahasa Yunani dan kata “takutlah” di 
dalam ayat ini dapat juga diterjemahkan sebagai 
menghargai, menghormati, atau memuliakan. Hal 
itu merupakan suatu sikap untuk setia kepada 
Tuhan, suatu sikap mental untuk menurut kepada 
kehendak-Nya. Seorang bijaksana menyatakan 
begini: “Akhir kata dari segala yang didengar ialah: 
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takutlah akan Allah dan berpeganglah pada 
perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban 
setiap orang karena Allah akan membawa setiap 
perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala 
sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu 
jahat” (Pengkhotbah 12: 13, 14).  
 
Ketika kita berpikir untuk menuruti perintah-
perintah Tuhan, sangatlah mudah untuk mengingat 
kembali kelemahan dan ketidaksanggupan kita 
untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan. 
Terlalu sering kita merindukan untuk berbuat benar, 
tetapi gagal menemukan kekuatan untuk dapat 
melakukan kerinduan kita itu. Bersama dengan 
Rasul Paulus, kita haruslah mengakui, “Sebab apa 
yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa 
yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa 
yang aku benci, itulah yang aku perbuat” (Roma 
7:15). Jadi apakah solusi Rasul Paulus terhadap 
dilema ini? Pada akhir pasal, ia memunculkan 
pertanyaan, “Siapakah yang akan melepaskan aku 
dari tubuh maut ini?” Dan ia merespons dengan 
pernyataan positif ini: “Syukur kepada Allah! oleh 
Yesus Kristus, Tuhan kita” (Roma 7:24, 25). Ada solusi 
terhadap masalah di mana kita selalu gagal, 
bertobat, dan gagal lagi. Paulus berkata bahwa 
solusinya terdapat di dalam Yesus Kristus, Tuhan 
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kita. Kita lemah, tetapi Ia kuat. Kita rapuh, tetapi Ia 
Perkasa. Kita tidak punya kuasa apa pun, tetapi Ia 
Maha Kuasa. Ellen White menyebutkan hal ini 
dengan indah dalam sebuah artikel yang ditulisnya 
pada tahun 1897: 
 
“Teladan Kristus menunjukkan kepada kita bahwa 
satu-satunya pengharapan kita untuk menang 
adalah dengan terus menerus menolak serangan 
setan. Ia [Yesus] yang telah menang dari musuh jiwa 
dalam konflik dengan pencobaan, mengerti kuasa 
setan terhadap ras manusia, dan telah 
menaklukkannya untuk kita. Sebagai pemenang, Ia 
telah memberikan kemenangan-Nya untuk kita, dan 
di dalam upaya kita untuk menolak pencobaan-
pencobaan setan, kita dapat menyatukan 
kelemahan kita dengan kekuatan-Nya, 
ketidakberdayaan kita dengan jasa penebusan-Nya. 
Dan, ditopang oleh kuasa-Nya yang terus-menerus, 
di bawah pencobaan yang hebat, kita dapat 
menolak pencobaan dalam Nama-Nya yang Maha 
Kuasa dan menang sebagaimana Ia telah menang” 
(Signs of the Times, 21 Mei 1897).  
 
Kemenangan-Nya menjadi Kemenangan Kita  
Kita menjadi pemenang dalam kehidupan Kristen 
ketika kita berfokus pada kuasa Kristus, bukan pada 
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kelemahan kita. Saat kita masuk ke dalam doa, 
marilah kita minta penggenapan janji-Nya dalam 1 
Yohanes 5:14, 15: “Dan inilah keberanian percaya 
kita kepada-Nya, yaitu supaya Ia mengabulkan doa 
kita, jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya 
menurut kehendak-Nya. Dan 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.” 
Saat kita meminta penggenapan janji ini dengan 
iman, Yesus akan melakukan hal-hal luar biasa dan 
menguatkan kita untuk menghidupkan suatu 
kehidupan Ilahi sementara kita bersiap untuk 
kedatangan-Nya yang tak lama lagi. 
 
Waktu Doa (30–45 Menit)  
 
Berdoa dengan Firman Tuhan—Pengkhotbah 12: 
13, 14  
“Akhir kata dari segala yang didengar ialah: takutlah 
akan Allah dan berpeganglah pada perintah-
perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap 
orang karena Allah akan membawa setiap 
perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala 
sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu 
jahat.”  
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“Takutlah akan Allah”  
Tuhan, kami mengakui bahwa Engkaulah Allah 
Pencipta, perkasa, Maha Kuasa, Maha Tahu. Engkau 
melampaui pemahaman kami sebagai manusia 
yang terbatas, namun Engkau dekat dengan kami 
lebih daripada orang yang terdekat kami sekalipun. 
Kami takjub akan kebesaran-Mu, dan kami 
menyembah Engkau dan merindukan untuk 
menghormati Engkau melalui hidup kami. 
 
“Berpeganglah pada perintah-perintah-Nya”  
Tuhan, kami tidak memiliki kemampuan dari dalam 
diri kami untuk menuruti perintah-perintah-Mu, 
untuk selaras dengan kehendak-Mu. Hanya Yesus 
yang dapat menolong kami. Kami merindukan 
untuk melakukan kehendak-Mu, untuk menjadi 
setia, tetapi sangat sering kami gagal. Terima kasih 
karena Yesus memiliki kuasa untuk membawa 
kemenangan ke dalam hidup kami. Kami 
memandang kepada-Nya dan menyerahkan diri 
kami ke dalam tangan-Nya yang setia. Yesus, kami 
memohon agar Engkau hidup di dalam kami. 
 
“Segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu 
baik, entah itu jahat”  
Bapa, aku menyadari bahwa tidak ada yang 
tersembunyi daripada-Mu. Engkau mengetahui 
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hatiku, Engkau mengetahui jatuh dan bangunku. 
Engkau sangat tahu semua yang terjadi di seluruh 
penjuru dunia. Terima kasih, karena apa pun 
perasaanku, pikiran-Mu terhadapku penuh dengan 
kasih dan rahmat, dan aku tidak perlu takut pada 
penghakiman jika aku tinggal di dalam Yesus.  
 
Saran Doa Lainnya  
 
Ucapan terima kasih dan pujian: Bersyukur atas 
berkat yang spesifik dan puji Allah karena kebaikan-
Nya. 
Pengakuan Dosa: Luangkan waktu beberapa menit 
untuk pengakuan dosa pribadi dan berterima kasih 
kepada Allah atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah kepada Tuhan untuk 
memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan 
dan membuat keputusan 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. 
Mendengarkan dan Sambutan: Luangkan waktu 
untuk mendengarkan suara Tuhan dan sambutlah 
dengan pujian atau lagu. 
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Usulan Lagu   
 “Kuasa Dalam Darah-Nya” (LSEL 222);  
“B’ri Aku Jalan Serta-Mu” (LSEL 459);  
“Jadilah Tuhan Kehendak-Mu” (LSEL 271);  
“Berserah kepada Yesus” (LSEL 240);  
“Tuhan S’lalu Pimpin Aku” (LSEL 438);  
“Tiada Yang Lain” (LSEL 249);  
“Sucikan Hatimu” (LSEL 423);  
“Lebih Kasih Tuhan Kepadamu” (LSEL 392) 
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Panggilan Tiga Malaikat untuk 
Berdoa  
 
HARI 6—KEYAKINAN DALAM PENGHAKIMAN DAN 
DOA  
 
“Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang 
dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala 
berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah 
telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita 
kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia 
telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus 
untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan 
kehendak-Nya” (Efesus 1: 3–5). 
 
Telah Tiba Saat Penghakiman-Nya  
Pekabaran malaikat pertama dari kitab Wahyu 
mengumumkan, “telah tiba saat penghakiman-Nya” 
(Wahyu 14: 7). Dalam cahaya terang akan kekekalan, 
realitas adanya penghakiman Ilahi di surga 
menuntun kita untuk mencari suatu hubungan yang 
lebih mendalam bersama Tuhan dengan penuh doa. 
Penghakiman di Bait Suci Surga dilambangkan oleh 
Hari Raya Pendamaian di zaman bangsa Israel kuno. 
Pada simbol Hari Raya Pendamaian dalam sistem 
Bait Suci Perjanjian Lama, seluruh bangsa Israel 
berkumpul di sekeliling Bait Suci, mengakui dosa-
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dosa mereka dan meminta pengampunan dari 
Tuhan. Imamat 23: 29 menekankan, “Karena setiap 
orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri 
dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara 
orang-orang sebangsanya.” Dengan meratap, jiwa 
mereka mencari Tuhan dalam pertobatan dan 
pengakuan dosa, memohon kuasa untuk 
menghidupkan suatu kehidupan yang takut akan 
Tuhan. 
 
Kehormatan dan reputasi Tuhan dipertaruhkan 
dalam penghakiman akhir di surga. Pertanyaan-
pertanyaan tentang karakter-Nya telah 
dipertanyakan di hadapan alam semesta. Apakah 
Tuhan adil? Apakah perintah-perintah-Nya 
memungkinkan untuk dipatuhi? Apakah Ia kasih 
tetapi juga adil? Dalam penghakiman, Tuhan akan 
mengungkapkan bahwa Ia telah melakukan segala 
sesuatu yang Ia dapat lakukan untuk 
menyelamatkan semua umat manusia. Tidak ada 
lagi yang dapat Ia lakukan. Rahmat-Nya cukup untuk 
semua orang. Adalah rahmat yang menyelamatkan 
kita, baik dari upah dosa dan kuasa dosa. Adalah 
rahmat yang mengampuni masa lalu kita dan 
menopang kita pada saat ini. 
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Kegentingan akan pekabaran waktu penghakiman 
menuntun kita untuk memiliki suatu hubungan 
yang mendalam dengan Kristus. Kita merindukan 
untuk memuliakan nama-Nya dan tidak melakukan 
apa pun yang akan mencoreng reputasi-Nya. Kita 
tidak perlu takut pada penghakiman, karena Kristus 
menjadi Pembela kita, Pengantara kita, dan Hakim 
kita (Yohanes 5: 22). Di dalam Kristus, kita menjadi 
anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dari 
Raja Alam Semesta, bagian dari keluarga kerajaan 
surga. Nubuatan Daniel menggambarkan Yesus 
berada di dalam Bait Suci Surga, berdiri di hadapan 
Bapa, untuk kepentingan kita di dalam 
penghakiman terakhir surga. Puluhan ribu 
penghuni surga mendesak masuk ke dalam 
ruangan pengadilan ini. Pertentangan besar antara 
baik dan jahat akan segera berakhir. Nama Tuhan – 
karakter-Nya—akan ditinggikan di hadapan alam 
semesta (Daniel 7: 9–14). Semua akan melihat 
bahwa Ia penuh rahmat dan adil, karena Ia telah 
memberikan karunia surga yang paling berharga di 
dalam Yesus. 
 
Di sepanjang masa kekekalan yang tak pernah 
lenyap, kita akan berseru, “Terpujilah Allah dan Bapa 
Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah 
mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di 
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dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih 
kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan 
tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah 
menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus 
untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan 
kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih 
karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya 
kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya” (Efesus 
1: 3–6).  
 
Dalam waktu doa kita pada hari ini, marilah kita 
memeriksa hati kita sendiri dan minta Tuhan untuk 
menyatakan segala sesuatu yang tidak selaras 
dengan kehendak-Nya. Marilah kita meminta-Nya 
untuk membersihkan kita dari semua dosa terdalam 
dan tersembunyi dan kemudian bersyukurlah 
kepada-Nya karena rahmat-Nya, pengampunan-
Nya, dan kuasa-Nya untuk menang. Di atas 
segalanya, mari kita bersyukur kepada-Nya karena 
Yesus. 
 
Waktu Doa (30–45 Menit)  
 
Berdoa dengan Firman Tuhan—Wahyu 14: 7  
“Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena 
telah tiba saat penghakiman-Nya” 
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“Takutlah akan Allah”  
Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau layak atas 
segala hormat dan kemuliaan, Engkau, Yang 
Diagungkan di surga, Allah Pencipta, Engkau yang 
Kekal—kami tunduk kepada-Mu. Tidak ada sesuatu 
pun membatasi-Mu. 
 
“Muliakanlah Dia”  
Tuhan, sangat menakjubkan saat memikirkan 
bahwa Engkau rindu untuk menyingkapkan Diri-Mu, 
karakter-Mu yang penuh kasih, melalui aku. 
Penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu dan biarlah 
Engkau menerima kemuliaan yang layak Engkau 
terima. Hiduplah di dalam aku dan melalui aku, dan 
berikanlah kemenangan-Mu atas dosa kepadaku. 
Tolong aku untuk hidup selaras dengan kehendak-
Mu. 
 
“Telah tiba saat penghakiman-Nya”  
Yesus, terima kasih untuk penghakiman. Terima 
kasih karena penghakiman adalah untuk kami dan 
bahwa Engkau akan memulihkan keadilan kepada 
alam semesta ini. Terima kasih karena Engkau yang 
menjadi Pembela kami, dan Imam Besar kami dan 
bahwa kebenaran-Mu yang menyediakan jaminan 
yang kami perlukan untuk berdiri dengan kepala 
tegak dalam ucapan syukur sukacita kepada-Mu. 
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Ingatkan kami akan betapa gentingnya waktu di 
mana kami hidup pada saat ini dan tolong kami 
untuk membawa sebanyak mungkin orang 
sementara kami dapat menemukan penebusan 
kekal di dalam-Mu. 
 
Saran Doa Lainnya  
 
Ucapan terima kasih dan pujian: Bersyukur atas 
berkat yang spesifik dan puji Allah karena kebaikan-
Nya. 
Pengakuan Dosa: Luangkan waktu beberapa menit 
untuk pengakuan dosa pribadi dan berterima kasih 
kepada Allah atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah kepada Tuhan untuk 
memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan 
dan membuat keputusan 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. 
Mendengarkan dan Sambutan: Luangkan waktu 
untuk mendengarkan suara Tuhan dan sambutlah 
dengan pujian atau lagu. 
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Usulan Lagu   
“Pegang Teguh Janji Kristus” (LSEL 440);  
“Aku Puji Penebusku” (LSEL 288); 
“Betapa S’nang Aku Kabarkan” (LSEL 277);  
“Percaya Yang Menang” (LSEL 445); 
“Hebat Hari Penghukuman” (LSEL 352); 
“Hai S’kalian Orang” (LSEL 282); 
“Pada Saat Damai Perjalananku” (LSEL 455); 
“Ajaiblah Yesus Jurus’lamatku” (LSEL 230). 
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Panggilan Tiga Malaikat untuk 
Berdoa  
 
HARI 7—PEKABARAN TIGA MALAIKAT, SABAT, 
DAN DOA 
 
“Kepada mereka akan Kuberikan dalam rumah-Ku dan di 
lingkungan tembok-tembok kediaman-Ku suatu tanda 
peringatan dan nama--itu lebih baik dari pada anak-anak 
lelaki dan perempuan suatu nama abdi yang tidak akan 
lenyap akan Kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang 
asing yang menggabungkan diri kepada TUHAN untuk 
melayani Dia, untuk mengasihi nama TUHAN dan untuk 
menjadi hamba-hamba-Nya, semuanya yang 
memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan 
yang berpegang kepada perjanjian-Ku. Mereka akan 
Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan akan Kuberi 
kesukaan di rumah doa-Ku. Aku akan berkenan kepada 
korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan 
mereka yang dipersembahkan di atas mezbah-Ku, sebab 
rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa” 
(Yesaya 56: 5–7) 
 
Diciptakan untuk Sebuah Tujuan  
Pekabaran tiga malaikat adalah sebuah panggilan 
nyaring untuk menyembah Pencipta kita. Kita tidak 
tercipta karena evolusi. Kita bukanlah hasil 
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kecelakaan genetik. Tuhan menciptakan kita, dan 
hidup merupakan suatu karunia berharga yang 
datang dari Yesus. Rasul Yohanes menyatakan, “Ya 
Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-
pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah 
menciptakan segala sesuatu dan oleh karena 
kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan” 
(Wahyu 4: 11). Merupakan suatu pemikiran yang 
menakjubkan saat menyadari bahwa keberadaan 
kita adalah oleh karena kehendak Allah. Hari Sabat 
mengingatkan kita bahwa kita diciptakan untuk 
sebuah tujuan. Hari Sabat membawa kita kembali ke 
rumah kita di Taman Eden dan mengingatkan kita 
kepada Pencipta yang penuh kasih, yang 
merindukan hanya kebaikan di dalam kehidupan 
kita. Di dalam sebuah dunia yang penuh dengan 
penderitaan, kesakitan dan penyakit, Allah Pencipta 
berjanji bahwa, “Aku sekali-kali tidak akan 
membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan 
meninggalkan engkau” (Ibrani 13:5). Kenyataan ini 
saja seharusnya membuat kita berlutut untuk 
memuji Tuhan atas karunia kehidupan dan untuk 
menemukan rencana spesifik yang dibuat-Nya 
untuk kehidupan kita. 
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Hari Sabat—Sebuah Panggilan untuk Berdoa, 
Memuji dan Pernyataan 
Hari Sabat juga mengingatkan kita akan karunia 
keselamatan. Pada saat kita beristirahat di hari 
Sabat, kita juga beristirahat dalam pekerjaan Kristus 
yang diselesaikan-Nya atas nama kita (Ibrani 4:9, 
10). Kita beristirahat dalam rahmat-Nya. Hari Sabat 
bukanlah sebuah persyaratan legalis yang diberikan 
kepada bangsa Israel. Hari Sabat merupakan 
sebuah hari penuh rahmat untuk seluruh umat 
manusia, yang menuntun kita untuk bergantung 
sepenuhnya dan hanya kepada Kristus untuk 
penebusan kita (Yesaya 56: 6, 7). Yesus mengakhiri 
pekan penciptaan dengan kalimat, “demikianlah 
diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. 
Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan 
pekerjaan yang dibuat-Nya itu, berhentilah Ia pada 
hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuat-
Nya itu” (Kejadian 2: 1, 2). Ia juga menyelesaikan 
penebusan-Nya di kayu salib dengan kalimat, 
“Sudah selesai.” Kita tidak memiliki jasa apa pun 
dalam pekerjaan penciptaan Kristus pada mulanya. 
Ia yang memulai pekerjaan itu, dan Ia pun yang 
menyelesaikannya. Demikian pula, kita tidak 
memiliki jasa apa pun dalam pekerjaan penebusan 
Kristus di kayu salib. Ia yang memulai pekerjaan 
penyelamatan, dan Ia yang menyelesaikannya. Hari 
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Sabat mengingatkan kita untuk bersukacita di 
dalam kasih-Nya, berhenti dalam pemeliharaan-
Nya, dan memuliakan-Nya di dalam Kristus yang 
membayar harga yang sangat mahal untuk 
keselamatan kita. Hari Sabat adalah sebuah 
panggilan untuk berdoa, sebuah panggilan untuk 
memuji, sebuah panggilan untuk menyatakan 
kebaikan-Nya. 
 
Hari Sabat juga mengingatkan kita bahwa kita tidak 
sendirian di dalam dunia yang hancur dan penuh 
dengan penderitaan ini. Keindahan alam masih 
berbicara tentang Allah Pencipta selama 
penderitaan di dunia ini. Hari Sabat menuntun kita 
untuk kembali kepada Penciptaan, dan juga 
menuntun kita ke depan kepada langit yang baru 
dan bumi yang baru, di mana Tuhan akan 
menciptakan kembali dunia dengan keindahan 
Taman Eden. 
 
Hari Sabat adalah sebuah hari ucapan syukur. Kita 
bersyukur Tuhan telah menciptakan kita dan 
memiliki rencana untuk hidup kita. Kita bersyukur 
karena Ia menebus kita dan membayar harga yang 
tak terkira mahalnya bagi kita. Kita bersyukur 
karena Ia akan datang kembali untuk menjemput 
kita dan akan menciptakan suatu langit yang baru 
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dan bumi yang baru. Marilah kita berseru kepada-
Nya dengan hati yang bersyukur pada saat kita 
berdoa.  
 
Waktu Doa (30–45 Menit)  
 
Berdoa dengan Firman Tuhan – Yesaya 56: 5–7  
“Kepada mereka akan Kuberikan dalam rumah-Ku 
dan di lingkungan tembok-tembok kediaman-Ku 
suatu tanda peringatan dan nama—itu lebih baik 
dari pada anak-anak lelaki dan perempuan suatu 
nama abdi yang tidak akan lenyap akan Kuberikan 
kepada mereka. Dan orang-orang asing yang 
menggabungkan diri kepada TUHAN untuk 
melayani Dia, untuk mengasihi nama TUHAN dan 
untuk menjadi hamba-hamba-Nya, semuanya yang 
memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, 
dan yang berpegang kepada perjanjian-Ku. Mereka 
akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan akan 
Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku. Aku akan 
berkenan kepada korban-korban bakaran dan 
korban-korban sembelihan mereka yang 
dipersembahkan di atas mezbah-Ku, sebab rumah-
Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.”  
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“Kepada mereka”  
Tuhan, Engkaulah yang telah menciptakan kami 
semua. Engkau yang menghadirkan kami dan 
merindukan hubungan yang kekal dengan kami. Ya, 
Engkau merindukan keselamatan untuk semua 
umat manusia. Setiap bangsa dan suku dan 
kelompok manusia. Kami memuji Engkau! Terima 
kasih untuk hari Sabat setiap pekan yang 
mengingatkan kami akan kenyataan ini. 
 
“Semuanya yang memelihara hari Sabat dan 
tidak menajiskannya”  
Tuhan, terlalu sering kami melanggar hari Sabat dan 
tidak menjaga kekudusan-Nya. Ampuni kami. 
Tolong kami untuk menjaga jam-jam hari Sabat dan 
khususnya mengakui dan meninggikan Engkau 
selama hari Sabat. Bukalah mata dan telinga kami 
untuk mengetahui dan melakukan kehendak-Mu 
setiap hari, sehingga pada hari Sabat, kami dapat 
merayakan dan menyaksikan kesetiaan-Mu 
sepanjang pekan.  
 
“Dan berpegang kepada perjanjian-Ku”  
Yesus, terima kasih karena hari Sabat bukan hanya 
sebuah tanda dan kesempatan untuk mengingat 
Engkau sebagai Pencipta kami, tetapi juga menjadi 
sebuah tanda keselamatan. Terima kasih karena 
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kami dapat berhenti dalam suatu jaminan akan 
kebenaran-Mu, yang melingkupi kami dan 
memenuhi kami saat kami memegang teguh 
perjanjian-Mu. Kiranya saat kami memelihara hari 
Sabat dapat menjadi sebuah cerminan pengalaman 
kami setiap hari akan kesetiaan-Mu terhadap kami. 
 
Saran Doa Lainnya  
Ucapan terima kasih dan pujian: Bersyukur atas 
berkat yang spesifik dan puji Allah karena kebaikan-
Nya. 
 
Pengakuan Dosa: Luangkan waktu beberapa menit 
untuk pengakuan dosa pribadi dan berterima kasih 
kepada Allah atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah kepada Tuhan untuk 
memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan 
dan membuat keputusan 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. 
Mendengarkan dan Sambutan: Luangkan waktu 
untuk mendengarkan suara Tuhan dan sambutlah 
dengan pujian atau lagu. 
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Usulan Lagu   
 “Ingat Hari Sabat” (LSEL 347);  
“Oh Hari Perhentian” (LSEL 345);  
“Sabda Hidup Kekal” (LSEL 212);  
“Yesus yang Penuh Kasih” (LSEL 413);  
“Di Tempat Yang Lebih Tinggi” (LSEL 232);  
“Betapa Manisnya Kabar Yesus” (LSEL 97);  
“Hai S’kalian Orang” (LSEL 282);  
 
Lagu lainnya: Crowning Jewel of Creation (#385); 
SDA Hymnal 
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Panggilan Tiga Malaikat untuk 
Berdoa  
 
HARI 8—RUBUHNYA BABILON DAN DOA  
 
“Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat 
lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar 
dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia 
berseru dengan suara yang kuat, katanya: Sudah rubuh, 
sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi 
tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi 
semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung 
yang najis dan yang dibenci” (Wahyu 18: 1, 2). 
 
Pekabaran Malaikat Kedua  
Pekabaran tiga malaikat di Wahyu 14 secara spesifik 
dirancang untuk mempersiapkan suatu umat untuk 
kedatangan Yesus. Tiga malaikat ini menyatakan 
rencana Tuhan dan menyingkapkan rencana setan. 
Pekabaran malaikat kedua menyerukan peringatan 
khidmat ini: “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota 
besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa 
dengan anggur hawa nafsu cabulnya” (Wahyu 14: 8). 
Sama seperti Babel kuno menantang melawan 
Tuhan dalam pemberontakan melawan perintah-
Nya, maka Babel rohani juga akan berdiri dalam 
pemberontakan melawan Tuhan. Babel telah 
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melampaui “cawan anggurnya” dengan doktrin-
doktrin sesat untuk menipu jutaan orang. Ellen 
White menggambarkan Babel seperti ini: “Dosa 
besar yang ditimpakan kepada Babel adalah karena 
ia ‘telah memabukkan segala bangsa dengan 
anggur hawa nafsu cabulnya.’ Cawan racun yang 
ditawarkannya kepada dunia melambangkan 
doktrin-doktrin sesat yang ia terima sebagai hasil 
hubungannya di luar hukum dengan para pembesar 
di bumi. Persahabatan dengan dunia 
menghancurkan imannya, dan para gilirannya, ia 
membawa pengaruh yang merusak kepada dunia 
dengan mengajarkan doktrin-doktrin yang 
bertentangan dengan pernyataan-pernyataan 
paling jelas dari Kitab Suci (The Great Controversy, 
hlm. 388). Percabulan adalah persatuan yang 
haram. Babel rohani berpaling dari Kekasihnya yang 
sejati, yaitu Yesus, dan bersatu dengan negara atau 
kekuatan politik. 
 
Persatuan ini antara gereja dan negara, seperti yang 
digambarkan dalam Wahyu 17, mengarah kepada 
pemaksaan tanda binatang. Babel melambangkan 
kuasa keagamaan yang memutarbalikkan Kitab Suci 
dan berpusat pada ajaran-ajaran manusia. 
Pekabaran malaikat kedua, digabungkan dengan 
nubuatan-nubuatan di Wahyu 17 dan Wahyu 18, 
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mengungkapkan tentang apa yang terjadi di atas 
bumi ini sebagai suatu keterkejutan yang luar biasa. 
Kekuatan agama yang murtad akan bersatu dengan 
kekuatan politik dan ekonomi untuk mewujudkan 
persatuan pada saat di mana seluruh dunia 
mengalami krisis dan bencana.  
 
Pekabaran malaikat kedua terdengar sebagai suatu 
panggilan mendesak untuk berdoa dalam 
setidaknya tiga pokok. Pertama, pekabaran ini 
memanggil kita untuk setia kepada Kristus dan 
Firman-Nya. Kompromi dalam kehidupan pribadi 
kita hanya akan menuntun kita untuk bersatu 
dengan Babel dan berperang melawan umat Tuhan 
pada saat-saat terakhir sejarah bumi ini. 
 
Kedua, pekabaran ini memanggil kita kepada suatu 
iman yang dapat bertahan dalam ujian. Nabi Tuhan 
memanggil kita dengan sungguh-sungguh, “Suatu 
badai sedang datang, bergulung dalam 
kemarahannya. Apakah kita siap untuk 
menghadapinya? Kita tidak usah mengatakan, 
bahaya hari-hari terakhir akan segera datang ke 
atas kita. Bahaya itu sudah datang. Saat ini kita 
membutuhkan pedang Allah untuk memotong 
sampai kepada kedalaman jiwa dan sumsum nafsu 
daging, selera, dan hawa nafsu. Pikiran yang telah 
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diserahkan kepada pemikiran yang bebas harus 
diubahkan… Pemikiran haruslah berpusat kepada 
Tuhan” (With God at Dawn, hlm. 113).  
 
Ketiga, pekabaran ini memanggil kita untuk 
mengundang sahabat-sahabat kita kepada suatu 
hubungan yang mendalam dengan Yesus dan suatu 
pemahaman terhadap kebenaran-kebenaran kitab 
Wahyu untuk jam-jam terakhir ini. Saat kita bertelut 
untuk berdoa, marilah kita doakan untuk hal-hal 
spesifik ini: 

1. Suatu pemahaman terhadap Firman Tuhan 
yang lebih jelas, suatu kasih yang lebih besar 
kepada Yesus, dan suatu roh yang tidak mau 
berkompromi. 

2. Suatu iman yang dapat berdiri teguh dalam 
ujian. 

3. Keberanian untuk menjadi saksi bagi orang-
orang yang ada di sekeliling kita. 
 

 
Waktu Doa (30–45 Menit)  
 
Berdoa dengan Firman Tuhan—Wahyu 14:  8  
“Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, 
yang telah memabukkan segala bangsa dengan 
anggur hawa nafsu cabulnya.”  
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“Sudah roboh Babel”  
Bapa yang Kekal, selain Firman-Mu yang Suci, tidak 
ada apa pun di dalam dunia ini yang dapat dipercaya 
untuk menyediakan dasar yang teguh dan dapat 
dipercaya untuk kehidupan. Tolong kami untuk 
membangun hidup kami dengan rahmat-Mu, 
melalui Roh-Mu, dan hanya di atas Firman-Mu saja. 

   
“Yang telah memabukkan segala bangsa”  
Tuhan, kami sangat diberkati dapat mengenal-Mu 
dan memiliki pemahaman akan kebenaran melalui 
Firman-Mu. Kami juga menyadari tanggung jawab 
kami karenanya. Hari ini kami berdoa untuk miliaran 
orang yang terperangkap dalam sistem agama yang 
keliru. Tolong kami untuk menunjukkan kebenaran 
kepada mereka, tentang siapa Engkau dan betapa 
Engkau mengasihi mereka dan ingin agar mereka 
datang masuk ke dalam kebenaran sepenuhnya. 
 
“Dengan anggur hawa nafsu cabulnya”  
Yesus, kami mengakui bahwa kadang kala kami 
dialihkan oleh berbagai ilusi dan pencobaan dari 
setan. Kadang kami berhenti memandang-Mu dan 
malah berfokus pada diri sendiri dan pengalaman-
pengalaman yang mementingkan diri sendiri. 
Ampunilah kami. Lepaskanlah kami dari menyerah 
terhadap sifat duniawi kami, dan tegakkan 
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kemenangan yang hanya dapat diberikan oleh-Mu 
di dalam diri kami. 
 
Saran Doa Lainnya  
 
Ucapan terima kasih dan pujian: Bersyukur atas 
berkat yang spesifik dan puji Allah karena kebaikan-
Nya. 
Pengakuan Dosa: Luangkan waktu beberapa menit 
untuk pengakuan dosa pribadi dan berterima kasih 
kepada Allah atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah kepada Tuhan untuk 
memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan 
dan membuat keputusan 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. 
Mendengarkan dan Sambutan: Luangkan waktu 
untuk mendengarkan suara Tuhan dan sambutlah 
dengan pujian atau lagu. 
 
Usulan Lagu 
“Kita Tak “Kan Ta’u” (LSEL 381);  
“Dengan Lembut dan Merdu” (LSEL 213);  
“Apakah Engkau Susah?” (LSEL 205);  
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“Janganlah Lewatkan Aku” (LSEL 467);  
“Maju Laskar Kristus” (LSEL 485); 
“Sorakkanlah P’rang” (LSEL 483). 
 
Lagu lainnya:  
“Once to Every Man and Nation” (SDA Hymnal #606);  
“Let Your Heart Be Broken” (SDA Hymnal #575). 
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Panggilan Tiga Malaikat untuk 
Berdoa  
 
HARI 9 — TANDA BINATANG DAN DOA  
 
“Kemudian dari pada itu aku mendengar seperti suara 
yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di 
sorga, katanya: “Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan 
dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan 
adil segala penghakiman-Nya, karena Ialah yang telah 
menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi 
dengan percabulannya; dan Ialah yang telah 
membalaskan darah hamba-hamba-Nya atas pelacur itu. 
Dan untuk kedua kalinya mereka berkata: “Haleluya! Ya, 
asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan kedua puluh 
empat tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan 
menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan 
mereka berkata: “Amin, Haleluya.” Maka kedengaranlah 
suatu suara dari takhta itu: “Pujilah Allah kita, hai kamu 
semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil 
maupun besar!” (Wahyu 19: 1–5). 
 
Suatu Peringatan yang Khidmat  
Pekabaran ketiga dan terakhir dari pekabaran tiga 
malaikat merupakan peringatan yang paling 
khidmat di dalam Alkitab. Peringatan ini diabaikan 
oleh banyak orang, namun peringatan ini 
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menyatakan kebenaran-kebenaran rohani yang 
mengubahkan hidup, yang menyentuh kebutuhan 
kita yang terdalam dan menarik kita lebih dekat 
dengan Yesus. Rasul Yohanes menulis, “Dan 
seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul 
mereka, dan berkata dengan suara nyaring: “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; dan ia akan disiksa dengan api 
dan belerang di depan mata malaikat-malaikat 
kudus dan di depan mata Anak Domba” (Wahyu 14: 
9, 10).  
 
Prinsip perubahan hidup yang pertama dari 
peringatan ini adalah bahwa peringatan ini datang 
dari hati Allah Pengasih yang ingin menyelamatkan 
kita lebih daripada apa pun juga. Peringatan ini 
merupakan sebuah pekabaran Ilahi, sehingga umat 
Tuhan tidak akan lengah menghadapi penipuan-
penipuan yang akan datang. 
 
Kedua, peringatan ini berkaitan dengan 
penyembahan. Malaikat ketiga mengatakan, “jikalau 
seorang menyembah binatang.” Hal ini sangat 
bertolak belakang dengan pekabaran malaikat 
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pertama di ayat 7 yang memanggil umat manusia 
untuk menyembah Allah Pencipta. Menyembah 
Pencipta menuntun para pengikut Kristus yang setia 
untuk menyambut kasih-Nya, percaya akan rahmat-
Nya yang menyelamatkan, menurut kepada Firman-
Nya, dan memelihara perintah-perintah-Nya. 
Menyembah binatang menuntun manusia untuk 
memiliki hidup yang berpusat pada diri sendiri, 
terpisah dari Tuhan dalam pelanggaran terhadap 
perintah-perintah-Nya. Hal ini berfokus pada diri 
sendiri, gantinya kepada Yesus. 
 
Binatang di dalam Diri Kita  
Pekabaran malaikat ketiga berbicara tentang suatu 
waktu yang akan datang, ketika gereja dan negara 
akan bersatu di bawah kekuasaan kepausan untuk 
memaksakan penyembahan pada hari pertama 
dalam pekan. Pekabaran terakhir dari tiga malaikat 
adalah sebuah panggilan untuk berdoa dengan 
sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Prinsip 
antikristus—keangkuhan gantinya merendahkan 
diri, meninggikan diri gantinya mengorbankan diri 
sendiri untuk kebaikan orang lain, dan percaya 
kepada hikmat manusia gantinya pada inspirasi Ilahi 
dari Kitab Suci—telah mendarah daging dalam sifat 
alami kita sebagai manusia yang telah jatuh ke 
dalam dosa. Apakah solusi terhadap prinsip 
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binatang yang ada di dalam diri kita? Hanya ada satu 
solusi, yaitu Yesus—rahmat-Nya, kuasa-Nya, kasih-
Nya memenuhi hati dan hidup kita. Kecuali 
komitmen kita kepada-Nya bertambah kuat 
dibandingkan penarikan dunia, maka prinsip-prinsip 
binatang akan mendominasi kita dan suatu hari 
kelak kita akan menerima tanda binatang.  
Peringatan terhadap tanda binatang dalam 
pekabaran malaikat ketiga selayaknya membuat 
kita berlutut untuk tunduk kepada Kristus dengan 
rendah hati, memohon Roh-Nya membasuh kita 
seluruhnya dari dalam diri kita dan mengerjakan 
mukjizat rahmat Ilahi di dalam hati kita. Peringatan 
ini juga seharusnya menuntun kita untuk berdoa 
untuk keluarga kita, teman-teman kita, dan 
tetangga kita, agar mereka pun dapat membuka 
hati mereka kepada pekabaran keselamatan dari 
Kristus di hari-hari terakhir ini. Pekabaran ini 
seharusnya memotivasi kita untuk memandang ke 
depan kepada hari di saat kita akan bersukacita 
bersama dengan Kristus di sekeliling takhta-Nya 
selamanya (Wahyu 19: 1–5).  
 
Waktu Doa (30–45 Menit)  
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Berdoa dengan Firman Tuhan—Wahyu 14: 9, 10  
“Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, 
menyusul mereka, dan berkata dengan suara 
nyaring: “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; dan ia akan 
disiksa dengan api dan belerang di depan mata 
malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak 
Domba.” 
 
“Jikalau seorang menyembah binatang dan 
patungnya itu”  
Tuhan, Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang 
menginginkan semua manusia diselamatkan dan 
tak satu pun yang terhilang. Begitu banyak orang 
yang mempercayai agama yang palsu, filsafat yang 
menyimpang, dan berhala zaman modern sebagai 
sumber kekuatan dan berusaha menutupi 
kehancuran dalam hidup mereka. Kami bersyukur 
kepada-Mu karena Engkau cukup peduli untuk 
memperingatkan mereka dan kami dapat 
mengambil peran dalam menuntun mereka kepada 
Yesus sebagai satu-satunya Juruselamat sejati yang 
layak untuk disembah.  
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“Anggur murka Allah” 
Tuhan, berikanlah penghiburan sejati kepada kami, 
bahwa anggur murka-Mu yang kudus menyala 
terhadap dosa dan kejahatan. Terima kasih karena 
Engkau akan membinasakan dosa untuk selama-
lamanya dan akan menciptakan kembali kasih yang 
sempurna, damai sejahtera, dan keharmonisan di 
alam semesta suatu hari kelak. Terima kasih karena 
Engkau menunjukkan dengan jelas kepada kami 
melalui Yesus bahwa Engkau tidak ingin 
menghukum manusia, tetapi untuk menyelamatkan 
mereka. Terima kasih karena telah memberikan 
kebebasan memilih dan kesempatan untuk 
menerima keselamatan di dalam Kristus kepada 
semua umat manusia. Selamatkanlah dan 
lindungilah kami dari prinsip antikristus yang 
meninggikan diri dan sombong. Sebaliknya, 
tuntunlah kami untuk mengikuti Anak Domba Allah 
ke mana pun Ia pergi. 

“Di depan mata Anak Domba” 
Yesus, kami sangat terhibur karena mengetahui 
bahwa di dalam penghakiman terakhir akan nyata 
bahwa undangan rahmat-Mu dan keselamatan dari-
Mu tetap terhubung dengan keadilan. Terima kasih 
karena Engkau telah menanggung semua hukuman 
dari semua orang yang menyerahkan diri kepada-
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Mu. Terima kasih karena, walaupun akan sangat 
berat menyaksikan pembinasaan orang-orang yang 
memilih untuk tidak melepaskan dosa, semua orang 
akan mengakui bahwa Engkau telah berlaku adil 
dan berkemurahan dalam semua perbuatan-Mu. 
 
Saran Doa Lainnya  
 
Ucapan terima kasih dan pujian: Bersyukur atas 
berkat yang spesifik dan puji Allah karena kebaikan-
Nya. 
Pengakuan Dosa: Luangkan waktu beberapa menit 
untuk pengakuan dosa pribadi dan berterima kasih 
kepada Allah atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah kepada Tuhan untuk 
memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan 
dan membuat keputusan 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. 
Mendengarkan dan Sambutan: Luangkan waktu 
untuk mendengarkan suara Tuhan dan sambutlah 
dengan pujian atau lagu. 
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Usulan Lagu 
“Ku Puji Tuhan yang Jadikan” (LSEL 79);  
“Sembahlah Allah yang Maha Mulia” (LSEL 86);  
“Siapa yang Dapat Menghibur” (LSEL 149);  
“Mari Puji Nama Yesus” (LSEL 38);  
“Laskar Kristus Bangun” (LSEL 458);  
“Di Tepian Sungai Yordan” (LSEL 278);  
“Jagalah Hai Umat Allah” (LSEL 481). 
 
Lagu lainnya: “O Brother, Be Faithful” (SDA Hymnal 
#602) 
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Panggilan Tiga Malaikat untuk 
Berdoa  
 
HARI 10—UMAT ALLAH YANG SISA DAN DOA 
 
“Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, 
yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus” 
(Wahyu 14: 12). 
 
Tujuan Akhir  
Pekabaran tiga malaikat memiliki satu tujuan 
utama, satu fokus tunggal: untuk mempersiapkan 
suatu umat bagi kedatangan Yesus. Pekabaran 
inspirasi Ilahi ini mencapai puncaknya dalam Wahyu 
14: 12, ketika Yohanes menjelaskan hasil utama dari 
memahami dan menerima pekabaran surga untuk 
akhir zaman ini. Rasul Yohanes menyebutkan bahwa 
pekabaran ini akan menghasilkan suatu umat yang 
kepada mereka dapat dituliskan, “yang penting di 
sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang 
menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus” 
(Wahyu 14: 12).  
 
Kata ketekunan dapat diartikan sebagai sabar 
menanggung. Dengan rahmat-Nya, umat Tuhan 
akan sabar menanggung ujian-ujian di hari-hari 
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terakhir dan akan keluar sebagai pemenang. 
Mereka akan menghadapi murka binatang itu dan 
tidak menyerah pada keyakinan hati nurani. 
Walaupun mereka tidak dapat membeli atau 
menjual dan menghadapi penganiayaan, 
dipenjarakan, dan kematian itu sendiri demi Kristus, 
mereka tetap menurut kepada perintah-perintah-
Nya. Mereka tidak dapat dipaksa untuk 
menyerahkan kesetiaan mereka kepada Kristus. 
Mereka hidup penuh rahmat, meninggikan Kristus, 
hidup menurut di tengah dunia yang penuh dengan 
dosa, memberontak dan tidak mau menurut dalam 
jam terakhir planet bumi ini. 
 
Iman Yesus  
Ada hal lain yang menarik tentang Wahyu 14: 12. 
Umat percaya di akhir zaman tidak hanya memiliki 
iman kepada Yesus, tetapi mereka memiliki iman 
Yesus. Apakah itu iman Yesus? Iman Yesus adalah 
iman kepada Allah dengan kualitas yang sama 
seperti yang dimiliki Yesus di kayu salib. Ketika Yesus 
tergantung di kayu salib menanggung rasa 
bersalah, malu, dan kutukan atas dosa manusia, Ia 
merasa ditinggalkan oleh Allah. Kekejian dosa 
begitu besarnya sehingga Yesus merasa Allah 
meninggalkan-Nya. Inilah sebabnya mengapa Ia 
berteriak dalam kesakitan, “Allahku, Allahku, 
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mengapa Engkau meninggalkan Aku?” (Matius 27: 
46). Apakah Tuhan meninggalkan-Nya? Tentu saja 
tidak! Mata Bapa-Nya tertuju kepada kayu salib 
sepanjang waktu. Hati Bapa yang penuh kasih 
hancur melihat penderitaan yang dilalui Anak-Nya. 
Yesus percaya walaupun Ia tidak dapat melihat. 
Iman-Nya melampaui apa yang sedang terjadi di 
sekitarnya. Itulah sebabnya, kata-kata terakhir yang 
diucapkan-Nya, “Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu 
Kuserahkan nyawa-Ku” (Lukas 23: 46).  
 
Sebelum Yesus datang kembali, menurut nubuatan-
nubuatan di dalam kitab Wahyu, umat Tuhan akan 
sekali lagi harus percaya ketika semua yang ada di 
sekeliling mereka tampaknya menentang mereka. 
Apakah yang akan membawa mereka melewati 
waktu ujian ini? Jawabnya: “iman Yesus.” 
Bagaimanakah kita mengembangkan iman Yesus 
seperti ini? Pertama-tama, sama seperti 
keselamatan adalah karunia, iman juga adalah 
sebuah karunia yang Tuhan tempatkan di dalam hati 
kita, yang bertumbuh saat kita mempraktikkannya 
(Roma 12: 3–8). Ketika kita mengalami keadaan yang 
sulit dan berpegang erat pada janji-janji Tuhan, 
maka iman kita bertumbuh. Ketika kita memenuhi 
pikiran kita dengan Firman Tuhan, maka iman kita 
bertumbuh (Roma 10: 17). Ketika kita mengakui 
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kurangnya iman kita dan berdoa dengan sungguh-
sungguh agar Tuhan menumbuhkan iman kita, 
maka iman kita bertumbuh (Lukas 17: 5).  
 
Dalam waktu doa kita pada hari ini, marilah kita 
meminta Tuhan memberikan ketabahan kepada kita 
saat kita menghadapi ujian-ujian hidup. Marilah kita 
berdoa agar Ia akan memberikan kekuatan kepada 
kita untuk menurut pada kehendak-Nya dalam 
setiap aspek kehidupan kita, dan marilah kita 
meminta surga untuk mengaruniakan suatu 
pertumbuhan iman, sehingga “iman Yesus” 
memenuhi hidup kita dan mempersiapkan kita 
untuk krisis terakhir bumi ini. Kemudian suatu hari 
kelak, kita akan hidup bersama dengan Yesus 
sepanjang masa kekekalan! 
 
Waktu Doa (30–45 Menit)  
 
Berdoa dengan Firman Tuhan – Wahyu 14: 12  
“Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang 
kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman 
kepada Yesus.”  
 
“Ketekunan orang-orang kudus”  
Tuhan, kami telah lama menunggu Engkau datang 
kembali. Kami juga tahu bahwa waktu-Mu tidak 
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pernah terlambat dan bahwa Engkau mengetahui 
apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih karena 
sementara Roh Kudus tinggal di dalam kami, Ia akan 
menghasilkan ketekunan dan ketabahan di dalam 
kami. Tunjukkanlah kepada kami, bagaimana cara 
terbaik menggunakan waktu yang kami masih miliki 
untuk memuliakan Engkau. Ketika kami 
menghadapi ujian-ujian dan pergumulan-
pergumulan, kami akan dihiburkan karena 
mengetahui bahwa Engkau menyediakan kekuatan 
dan ketekunan Ilahi. 
 
“Yang menuruti perintah Allah”  
Kehendak-Mu, ya Tuhan, adalah kasih. Kasih 
kepada-Mu dan kasih kepada sesama manusia. 
Kasih seperti yang dinyatakan dalam Firman Tuhan 
dan di dalam kehidupan Yesus. Aku bersukacita 
karena pada kenyataannya, Engkau sanggup dan 
bersedia untuk mengubah hati kami yang 
memberontak menjadi hati yang dapat selaras 
dengan hukum kasih yang besar. 
 
“Iman [kepada] Yesus” 
Aku takjub, ya Tuhan, oleh iman dan kesetiaannya 
yang Yesus tunjukkan ketika Ia di bumi, terutama 
ketika Ia hampir mati di kayu salib. Karena 
kepercayaan-Nya kepada Bapa menjadi suatu 
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teladan bagi kami. Ia tidak selesai sampai di sana, 
tetapi menyediakan iman kepada semua orang yang 
percaya kepada kesempatan untuk 
mengembangkan kualitas iman yang sama. Yesus, 
matangkanlah iman kami, sedikit demi sedikit setiap 
hari. Kami berserah kepada-Mu, Juruselamat kami 
yang sejati dan setia. 
 
Saran Doa Lainnya  
 
Ucapan terima kasih dan pujian: Bersyukur atas 
berkat yang spesifik dan puji Allah karena kebaikan-
Nya. 
Pengakuan Dosa: Luangkan waktu beberapa menit 
untuk pengakuan dosa pribadi dan berterima kasih 
kepada Allah atas pengampunan-Nya. 
Tuntunan: Mintalah kepada Tuhan untuk 
memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan 
dan membuat keputusan 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. 
Mendengarkan dan Sambutan: Luangkan waktu 
untuk mendengarkan suara Tuhan dan sambutlah 
dengan pujian atau lagu. 
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Usulan Lagu 
 “Semua Makhluk Puji Tuhan” (LSEL 34);  
“Sungguh Ajaib Anug’rah Mu” (LSEL 98);  
“Ya Yesus, Aku Rindu Jadi Suci” (LSEL 246); 
“Tak Lama Lagi Masuk Surga”  (LSEL 159);  
“Raja Kekal Pimpinlah” (LSEL 234);  
“Muliakanlah Allah” (LSEL 280). 

Lagu lainnya:  
“The Church Has One Foundation” (SDA Hymnal 
#348);  
“When We All Get to Heaven” (SDA Hymnal #633). 
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