
RANGKUMAN DOA FAJAR
27 Juni – 1 Juli 2022

Yesaya 50 : 4

Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti 

seorang murid



2 Timotius 4 : 2

Beritakanlah firman, siap sedialah

baik atau tidak baik waktunya, 

nyatakanlah apa yang salah, tegorlah

dan nasihatilah dengan segala

kesabaran dan pengajaran.



POLA DOA MANUSIA PENDOA

Daniel 9 : 1 - 19 Senin, 27 Juni 2022
Pdt. Drs. Markus Simanjuntak, MTh
Pembicara CK7



POLA DOA DANIEL YANG PATUT DICONTOH

1. Doa selalu dimulai dengan firman Allah 

2. Doa didasarkan atas kehendak Allah, selaras dengan Tujuan Allah 

3. Doa ditandai dengan kegigihan

4. Doa mengidentifikasi diri kita dengan umat Allah

5. Doa dibangun atas dasar pengakuan dosa

6. Doa bergantung pada karakter Allah

7. Doa bertujuan bagi kemuliaan Allah

Dan Allah akan meneguhkan doa anak-anak-Nya yang berkenan kepada-

Nya



THE POWER OF PRAYER

Selasa, 28 Juli 2022
Pdp. Chandra Hermawan
Ka.Sie COOL OTP CK7

Lukas 18 : 7 - 8a

Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-

Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan 

adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong

mereka? Aku berkata kepadamu: Ia akan segera

membenarkan mereka. 



INTI KEKUATAN DOA

1.Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan
Lukas 22 : 46  Kata-Nya kepada mereka: "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan

berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.

2.Kita mendapatkan apa yang kita perlukan
Yakobus 4 : 2  Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu

membunuh; kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar

dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa.

3.Doa mengubah pikiran Allah
Yunus 3 : 10  Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka

berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka

yang telah dirancangkan-Nya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya.



DOA YANG BERANI
Yosua 10

Yosua berdoa untuk suatu mujizat, dan Allah 

mengabulkan doanya

Rabu, 29 Juni 2022
Pdm. Cynthia Tirtadiredja, SH
Ka.Unit Anak PPA Pusat



Mengapa Tuhan mau mendengarkan doa kita?

1. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kita untuk mencari Dia

Mazmur 27 : 8  Hatiku mengikuti firman-Mu: "Carilah wajah-Ku"; maka

wajah-Mu kucari, ya TUHAN.

2. Tuhan sendiri yang menjamin untuk menjawab doa-doa kita

Matius 21 : 22  Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh

kepercayaan, kamu akan menerimanya.

Ibrani 4 : 16

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.



HUMILITY

(KERENDAHAN HATI)

Filipi 2 : 1 - 5

Nasihat supaya bersatu dan

merendahkan diri seperti Kristus

Kamis, 30 Juni 2022

Pdp.Sudy Tandy

Plt. Gembala GBI St. Moritz



1. Rendah hati merupakan sikap bijak dalam diri orang 

percaya

2. Manusia sukar untuk rendah hati karena ingin

mendapatkan pujian yang sia-sia

3. Sebagai murid Tuhan Yesus, memiliki kerendahan

hati adalah mutlak, supaya kita ditinggikan oleh-Nya



TERANG DUNIA
Matius 5 : 14

Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak

di atas gunung tidak mungkin tersembunyi

Jumat, 1 Juli 2022

Pdp. Charlie Jeremiah

Ka.Sie JC CK7



1. Murid-murid Tuhan Yesus disebut sebagai terang dunia

Matius 5 : 14a, “Kamu adalah terang dunia.”

2. Terang kita akan diketahui oleh semua orang 

Matius 5 : 14b, “Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.”

3. Terang kita tidak dimaksudkan untuk disembunyikan

Matius 5 : 15, “Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di 

bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang 

di dalam rumah itu.”

Matius 5 : 16

Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka

melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.



PESAN MINGGU INI

1. Milikilah pola doa yang dikehendaki Allah

2. The Power of Prayer

3. Berdoalah dengan berani

4. Milikilah kerendahan hati

5. Kita semua adalah terang dunia


