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RANGKUMAN DOA FAJAR CK7
Tgl. 16 s/d 20 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.

PB. HAL 263
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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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Senin, 16 November 2020
Pdp. Charlie Jeremiah

Ka. Sie Junior Church CK7
GBI PRJ

KISAH
PARA 
MARTIR
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1. Stefanus - Dirajam batu sampai mati di Yerusalem

2. Yakobus anak Zebedeus - dibunuh dengan pedang oleh Raja Herodes Agrippa I

3. Yakobus saudara Yesus - dilempari dengan batu sampai mati di Yerusalem

4. Matius - disiksa dan dibunuh dengan pedang di Etiopia

5. Petrus - disalib bentuk X dengan kepala di bawah di Roma

6. Andreas - disalib seperti Petrus, dengan kepala di bawah di Gerika, Yunani

7. Markus - diseret hidup-hidup dengan kuda di jalan penuh batu di Alexandria (Mesir)

8. Paulus - disiksa dan dipengal kepalanya oleh kaisar Nero tahun 67 di Roma

9. Tomas - mati dipanah saat berdoa di India

10. Lukas - mati digantung di Yunani

11. Yohanes - digoreng dalam bak minyak mendidih di Roma, namun tetap hidup. Akhirnya

dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma

12. Bartolomeus - dicambuk sampai kulitnya hancur dan terlepas di Armenia

Dan masih banyak lagi para martir yang mengalami aniaya sampai mati

Yohanes 15 : 18 - 20
Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu

membenci Aku dari pada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia

mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia,

melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci

kamu.

Ingatlah apa yang telah Kukatakan kepadamu: Seorang hamba tidaklah lebih

tinggi dari pada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga

akan menganiaya kamu; jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka

juga akan menuruti perkataanmu.
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Matius 16 : 18
Dan Akupun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas
batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut
tidak akan menguasainya.

Tiga hal yang perlu diperhatikan kata-kata Yesus ini :

1. Kristus akan mendirikan jemaat di dunia ini

2. Jemaat-Nya akan diserang dengan dahsyat

3. Si jahat tidak dapat menghancurkan jemaat-Nya

Apa yang membuat alam maut tidak dapat menguasai

sehingga para martir berani menghadapi siksaan dan aniaya ?

1. Perjumpaan pribadi dengan Kristus mengubah kehidupan

2. Kuasa Roh Kudus membuat mereka mampu bertahan

dalam menjalani panggilan Tuhan

3. Bapa Surgawi akan memberikan upah bagi mereka yang

setia sampai akhir
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8 SABDA BAHAGIA
Matius 5 : 10 - 12

10 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran,
karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.

11 Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.

12 Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga,
sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum
kamu.”

BE STILL
IN HIS
SANCTUARY

Selasa, 17 November 2020
Michael Marcellino

Head of Community 3:16 Ministry
GBI PRJ
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Yesaya 30 : 15

Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH, Yang
Mahakudus, Allah Israel: "Dengan bertobat dan
tinggal diam kamu akan diselamatkan , dalam
tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu."
Tetapi kamu enggan,

LUKAS 10 : 39 - 42
MARIA DAN MARTA

39 Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria
ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya,

40 sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata:
"Tuhan, tidakkah Engkau peduli, bahwa saudaraku membiarkan aku
melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.”

41 Tetapi Tuhan menjawabnya: "Marta, Marta, engkau kuatir dan
menyusahkan diri dengan banyak perkara,

42 tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang
terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya.”
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1. PERCAYA BAHWA TUHAN MENYERTAI KITA

YESAYA 41 : 10

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau,
janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku
akan meneguhkan, bahkan akan menolong
engkau; Aku akan memegang engkau dengan
tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

2. PERCAYA BAHWA TUHAN MEMELIHARA

YESAYA 30 : 20 & 23

20 Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun
Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan
terus melihat Dia,

23 Lalu TUHAN akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di
ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan
berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di
padang rumput yang luas;
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3. PERCAYA BAHWA TUHAN MEMIMPIN

YESAYA 30 : 21

Dan telingamu akan mendengar perkataan
ini dari belakangmu: "Inilah jalan,
berjalanlah mengikutinya," entah kamu
menganan atau mengiri.

4. PERCAYA BAHWA TUHAN SELALU TETAP BEKERJA

YESAYA 30 : 32

Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar
yang ditimpakan TUHAN ke atasnya, akan diiringi
rebana dan kecapi, dan Ia akan berperang
melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan
untuk peperangan
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Tetap Tinggal Tenang dalam Hadirat Tuhan

MAZMUR 46 : 10

"Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah!”

Rabu, 18 November 2020
Randy Junaidi, BSc

Leader  2PM Ministry
GBI PRJHEART

of 
WORSHIP 
Part III
Dimensi Tanpa Batas melalui Pujian & 
Penyembahan
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2 Raja-raja 3 : 9 - 20

ALIANSI 3 RAJA

(ISRAEL - YEHUDA - EDOM)

VS

MOAB  

DIMENSI PUJIAN PENYEMBAHAN : 

1.Dimensi Tuhan Bertahta (ay. 15)

2.Dimensi Tuhan Berbicara (ay. 16)

3.Dimensi Tuhan Bekerja (ay. 20)
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1. PENYEMBAHAN HARUS MENJAGA MULUT (LIDAH)

YAKOBUS 3 : 9 - 10

Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita; dan dengan lidah
kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah,
dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-
saudaraku, tidak boleh demikian terjadi.

2. PENYEMBAHAN HARUS DISENGAJA

KISAH PARA RASUL 16 : 25

Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas
berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan
mereka.
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3. PENYEMBAHAN HARUS EKSPRESIF

KISAH PARA RASUL 16 : 25

Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa

dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-
orang hukuman lain mendengarkan mereka.

Kamis, 19 November 2020
Eradi Tjandra
Koord. Dewasa Muda
GBI PRJ

POTENSI
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POTENSI

KEJADIAN 1 : 27 - 28

Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar
Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka:
”Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah
itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas
segala binatang yang merayap di bumi.”

TERKONEKSI DENGAN SUMBER YANG TEPAT

YOHANES 15 : 4

Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama
seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri,
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga
kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku
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JADILAH PENGELOLA TALENTA YANG BAIK

KEJADIAN 2 : 15

Tuhan Allah mengambil manusia itu dan
menempatkannya dalam taman Eden untuk
mengusahakan dan memelihara taman itu.

JENIS MANUSIA PENGELOLA TALENTA 

MATIUS 25 : 23 - 25

23 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang
baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang
kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.

24 Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata: Tuan, aku
tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana tuan
tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam.

25 Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah: Ini,
terimalah kepunyaan tuan !
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PENGELOLA TALENTA

1. Diberi potensi (talenta)
2. Pekerja keras
3. Bermultiplikasi
4. Fokus kepada Kerajaan Allah
5. Berhadapan dengan Tuhan

(mempertanggungjawabkan)

YANG BAIK YANG JAHAT

1. Diberi potensi (talenta)
2. Pekerja yang malas
3. Bermain aman
4. Fokus kepada kegagalan
5. Berhadapan dengan Tuhan

(mempertanggungjawabkan)

MENYELESAIKAN TUGAS MEMAKSIMALKAN 
POTENSI

YOHANES 19 : 30

Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia: 
"Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepala-Nya dan 
menyerahkan nyawa-Nya.
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Jumat, 20 November 2020
Pdt. Indarwanto Tarigan, BA
Ka. Sie Pelayan Jemaat CK7

PERGUMULAN
PERNIKAHAN 
JEMAAT 
KORINTUS

2 PERGUMULAN PERNIKAHAN DI KORINTUS

1 KORINTUS 7 : 1 - 16

1. Untuk orang yang belum/tidak menikah 

1 Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik 
bagi laki-laki, kalau ia tidak kawin,

2 tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai 
isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.

• Kalau belum/tidak menikah tanpa tujuan yang jelas akan menghadapi 
pergumulan dosa percabulan

• Paulus menjelaskan bahwa orang yang tidak menikah baik juga, asalkan 
punya karunia khusus dari Tuhan (ay. 7)
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2 PERGUMULAN PERNIKAHAN DI KORINTUS

1 KORINTUS 7 : 1 - 16

2. Untuk orang yang sudah menikah

• Orang Kristen yang menikah dengan orang Kristen
Kelompok ini pergumulannya adalah masalah seks dan perceraian, sedangkan
ada perintah Tuhan di ayat 10 & 11b Tidak boleh bercerai. Jika terjadi
perceraian maka tidak boleh menikah lagi atau berdamai dengan mantan
suami/istrinya

• Orang Kristen yang menikah dengan orang non Kristen
Seorang suami yang Kristen yang menikah dengan non Kristen tetapi tetap mau
hidup bersama, tidak boleh menceraikan istrinya itu. Suami harus bergumul
untuk memenangkan istrinya yang belum percaya. Demikian sebaliknya.

KESIMPULAN :
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ALLAH MEMBENCI PERCERAIAN

Matius 19 : 6 Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan
satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak
boleh diceraikan manusia.”

Maleaki 2 : 16 Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah
Israel... Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!

RANGKUMAN DOA FAJAR CK7
Tgl. 16 s/d 20 November 2020

• Senin : Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran

• Selasa : Tetap tinggal di tempat kudus-Nya

• Rabu Masuklah dalam dimensi pujian dan penyembahan tanpa batas

• Kamis : Maksimalkan potensi dan talenta dengan cara

melipatgandakannya

• Jum’at : Menikah atau tidak menikah, hiduplah dalam kekudusan


