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RANGKUMAN DOA FAJAR CK7
Tgl. 09 s/d 13 November 2020

Yesaya 50 : 4
Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk 

mendengar seperti seorang murid

Ibrani 5 : 12 - 14
12 Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah

seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi
diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan
kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras.

13 Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak
memahami tentang kebenaran, sebab ia adalah anak
kecil.

14 Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang
dewasa, yang karena mempunyai pancaindera yang
terlatih untuk membedakan yang baik dari pada yang
jahat.
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Ibrani 6 : 7 - 8

7 Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering
turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-
tumbuhan yang berguna bagi mereka yang
mengerjakannya, menerima berkat dari Allah;

8 Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan
rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada
kutuk yang berakhir dengan pembakaran.

PB. HAL 264

Tanah = umat Tuhan yang ke Doa Fajar
Air hujan = firman Tuhan Senin s/d Sabtu

Yakobus 1 : 22

Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku
firman dan bukan hanya pendengar
saja; sebab jika tidak demikian kamu
menipu diri sendiri.

PB. HAL 274
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Be Alert !

Senin, 12 Nov ‘20
Hartono
Wagem Profetik
GBI ASM 2

1 Kenyamanan
melemahkan
kita/ Comforting 
Kills

: v.1. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju
berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-
orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan kota
Raba sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem.

1 Petrus 5 : 8 - Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis
berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari
orang yang dapat ditelannya.

2 Hati-hati dengan
keadaan yang 
tidak biasa

: v.2 Sekali peristiwa pada waktu petang Ketika Daud bangun dari
tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana,
tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang
mandi, perempuan itu sangat elok rupanya.

2 Samuel 11
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3 Peringatan sudah
ada di awal/ 
Early warning

: v.1. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu
dan orang berkata: “itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria,
orang Het itu.

4 Saat semuanya
begitu sempurna

: v.4 - 5. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia.
Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia.
Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajiasannya
kemudian pulanglah perempuan itu ke reumahnya. Lalu
mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang
memberitahu kepada Daud demikian: “Aku mengandung.”

2 Samuel 11

Galatia 5 : 16

MaksudKu ialah hiduplah oleh Roh maka kamu tidak
akan menuruti keinginan daging.

Ibrani 10 : 25

Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-
pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh 

beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, 
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan

yang dekat.
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RISE UP
BANGKITLAH

Selasa, 10 Nov ‘20
Ibu Irene
Koord. Sekolah Minggu
GBI St. Moritz

1 Datang pada 
sumber terang
itu sendiri

: Yohanes 8 : 12 - Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak,
kataNya: “Akulah terang dunia, barangsiapa mengikut Aku, ia tidak
akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai
terang hidup.”

2 Masuklah dalam
ruangan pribadi
kita dengan
Tuhan

: Matius 6 : 6 - Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam
kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada bapamu yang ada
di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang
tersembunyi akan membalasnya kepadamu,”…

3 Take Action : Yohanes 21 : 15 - …sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon
Petrus: “Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih
daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya: “benar Tuhan,
engkau tahu, bahwa aku mengasihi engkau,” kata Yesus
kepadanya: “Gembalakanlah domba-dombaku.”

Rise-up
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Peran Orang Tua terhadap 
perkembangan Mental Anak

Rabu, 11 Nov ‘20
Ibu Rhina Victoria
Ka. Bid. BPA
GBI ASM II

Mazmur 127 : 3 - 5

(v.3) Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah
milik pusaka dari pada TUHAN, dan buah
kandunga adalah suatu upah.

(v.4) Seperti anak-anak panah di tangan
pahlawan, demikianlah anak-anak masa
muda.

(v.5) Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung
panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu
apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang.
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1 Usia 0 - 5 tahun ➔ “Tolong saya”

2 Usia 5 - 12 tahun ➔ “Ajar & Didik saya”

Amsal 29 : 17 - Didiklah anakmu, maka ia akan
memberikan ketentaraman kepadamu, dan
mendatangkan sukacita kepadamu

3 Usia 12 thn -
pemuda

➔ “Beri saya Teladan”

Kolose 3 : 21 - Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati
anakmu, suapa jangan tawar hatinya.

3 Tingkat Kebutuhan Anak

The Future of our children are not ahead of them, the 
future of our children are within them

- Myles Munroe –

Roma 11 : 36

Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan 
kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-

lamanya.
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Kamis, 12 Nov ‘20
Ibu Ev. Lily Sulistyo

Pembicara CK7

1 Berdoalah
senantiasa

➔ Markus 1 : 35 - Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun
dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di
sana.

Lukas 6 : 12 - Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa
dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah

2 Konsisten dan 
Taat

➔ Yakobus 4 : 14 - sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi
besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang
sebentar saja kelilhatan lalu lenyap.

Amsal 16 : 9 - Manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang
menentukan jalan hidupnya.

What’s Next?
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3 Libatkan Tuhan
dalam segala
hal

➔ Yakobus 4 : 15 - Sebenarnya kamu harus berkata: “Jika Tuhan
menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.”

Yakobus 4 : 16 - Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam
congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah.

4 Punya 
hubungan yang 
intim dengan
Tuhan

➔ Keluaran 33 : 7a - Sesudah itu Musa mengambil kemah dan
membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan,
dan menamainya Kemah Pertemuan.

What’s Next?

Jumat, 13 Nov ‘20
Bp. Pele Leimena

Wagem Ibadah & Misi
GBI PRJ Pluit
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1 Rancangan Tuhan sanggup
merubah pencobaan
menjadi berkat

➔ Mazmur 37 : 23 - Tuhan menetapkan Langkah-
Langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya.

2 Pertolongan Tuhan selalu
ON TiME & ON TARGET

➔ Pengkothbah 3 : 11 - Ia membuat segala sesuatu
indah pada waktunya.

3 Pertolongan Tuhan
bekerja di balik layer

➔ Roma 8 : 28 - Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi
mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah.

4 Kuasa Tuhan berkuasa di 
atas segala kuasa

➔ Yeremia 17 : 5 - Beginilah firman Tuhan: “Terkutuklah
orang yang mengandalkan manusia, yang
mengadalkan kekuatan nya sendiri, dan yang hatinya
menjauh daripada Tuhan.”

Rancangan Sempurna

Ulangan 31 : 8

“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.”
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Tuhan Yesusmemberkati


