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The Power of Prayer



Lukas 18:1-8,” Perumpamaan tentang hakim yang tak
benar”

Inti dari Kekuatan Doa:
• Lukas 18:1,” Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada

mereka untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu
berdoa dengan tidak jemu-jemu.

• Doa Permohonan yang Persisten (Gigih, Teguh) BUKAN 
hanya Doa Permohonan. 



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.



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. Melalui Doa, kita mendapatkan

Yak 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. Prayer Changes God’s Mind

Doa Mengubahkan Pikiran Allah



Maleakhi 3:6a, 

“Bahwasanya Aku, Tuhan, tidak
berubah….”



Allah tidak berubah karakter Nya, 
bukan berarti Allah tidak berubah
cara berpikirNya saat anak
anakNya berubah dan berdoa.



Keluaran 32:14,” Dan menyesallah
Tuhan karena malapetaka yang 
dirancangkan-Nya atas umat-Nya.

a. Keluaran 32:1-35 (Anak Lembu Emas)



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.”

b. Yunus 3:1-10, “Pertobatan Niniwe



“Always pray for others….you never know someone might be 
praying for you…”

"Selalu berdoa untuk sesama.... Anda tidak pernah tahu
seseorang mungkin berdoa untuk Anda ..."

“Nothing proves that you love someone more than 
mentioning them in your prayers.”  

"Tidak ada yang membuktikan bahwa Anda mengasihi
seseorang lebih dari dengan menyebut mereka dalam doa-
doamu."



1 Samuel 12:1-25,” Samuel minta diri
dari bangsa itu

1  Sam 12:23, “Mengenai aku, jauhlah
dari padaku untuk berdosa kepada
Tuhan dengan berhenti mendoakan
kamu; aku akan mengajarkan
kepadamu jalan yang baik dan lurus.


