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MEMPERSIAPKAN UMAT YANG LAYAK :   

MENARA DOA  
DNA Gereja kita, dibawah penggembalaan Pdt. 
Dr. Ir. Niko Njotorahardjo adalah RESTORASI 
PONDOK DAUD (Kis 15 :15-17). Restorasi 
Pondok Daud adalah  Prajurit-Prajurit Kristus 
yang gagah perkasa yang mempunyai  gaya hidup 
doa, pujian dan penyembahan  bersamasama siang 
dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada 
jaman ini.  

  
Restorasi Pondok Daud erat kaitannya dengan 
menara doa. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi 

bangsa–bangsa lain pun menangkap mengenai  
menara doa ini.  
Untuk itu seluruh anggota COOL harus menjadi menara doa dan masuk ke 
menara doa, menara doa kota (di Menara Serpong) ataupun masuk di menara doa 
Rayon III, Karena kita sedang MEMPERSIAPKAN UMAT YANG LAYAK, kita 
berada di ERA PENTAKOSTA KETIGA dan PENUAIAN JIWA YANG  
TERBESAR DAN TERAKHIR SEBELUM KEDATANGAN YESUS YANG  
KEDUA KALI sedang terjadi.  
 

Apa Itu Menara Doa?  
  

1.  Tempat Yang Tinggi  
Menara adalah tempat yang paling tinggi dari sebuah loteng, sebuah 

gambaran yang di khususkan untuk orang-orang yang hendak mencari Tuhan dengan 
"naik ke gunung Tuhan".   
“Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara, aku mau 
meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan-Nya kepadaku, dan apa yang 
akan dijawab-Nya atas pengaduanku. Lalu TUHAN menjawab aku, demikian: 
"Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil 
lalu dapat membacanya.” (Habakuk 2:1-2)  
Secara Rohani, "Tempat yang tinggi" bisa diartikan sebagai :  

a. Kondisi rohani yang sudah berkemenangan atas segala masalah pribadi dan 
kehidupan kita.  

b. Kita mempunyai jangkauan pemantauan yang luas sekali  
c. Kita mempunyai posisi yang superior di alam roh musuh-musuh rohani 

diseluruh medan peperangan rohani kita.  
  

2. Keintiman dengan Tuhan sepanjang Waktu (24 Jam sehari)  
"Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah Kutempatkan 

pengintaipengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan 
pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan TUHAN kepada Sion, 
janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan Dia tinggal tenang, sampai 
Ia menegakkan Yerusalem dan sampai Ia membuatnya menjadi kemasyhuran di 
bumi." (Yesaya 62:6-7)  
Pujian dan penyembahan yang terus menerus selama 24 jam (1 Taw 25:6-7) 
membangun tahta bagi Tuhan adalah jantung pergerakan dalam menara doa. 
Keintiman dengan Tuhan sepanjang waktu berbicara mengenai: Kualitas dan 
kuantitas doa, pujian dan penyembahan kita, dimana yang menjadi prioritas hidup 
kita adalah hubungan yang semakin mendalam degan Tuhan.   
Dampaknya, kita makin mengerti akan isi hati, kehendak dan rencana Tuhan bagi 
hidup kita dan gereja-Nya.  
  

3. Kesatuan TUBUH KRISTUS (Maz, 133:1-3)  
Kesatuan hati diantara semua orang percaya dari berbagai latar belakang 

denominasi, menjadi alasa  bagi Tuhan untuk mencurahkan berkat-berkatNya.  
Pemulihan dalam berbagai aspek kehidupan serta Penuaian jiwa besar-besaran.  

  

Action:  
1. Jadilah Menara Doa, artinya orang yang memiliki kehidupan yang intim 

dengan Tuhan Yesus 24 jam sehari (menjadikan doa, pujian, penyembahan dan 
membaca Firman Tuhan sebagai gaya hidup), masuklah ke Menara Doa.  
  

2. Gembala COOL :   
a. Aturlah waktu bersama seluruh anggota COOL untuk naik ke Menara Doa 

Rayon III di GBI MODERNLAND, Tangerang dan di GBI SERANG KOTA.  
b. Jika memungkinkan bisa juga ke Menara Doa SICC lantai 12.  

  

3. Jemaat sangat disarankan untuk naik ke menara doa Rayon III, sekalipun 
tidak bersama anggota COOL yang lain. Menara Doa terbuka 24 jam untuk 
jemaat datang dan berdoa.   


