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SEKSI DOA 

Yakobus 5:16B; 1Tesalonika 5:17 
 

• Mengkoordinir setiap kegiatan doa 

• Mengatur jadwal petugas penyembahan & renungan dalam Doa Malam 

• Mengikuti acara doa bersama dengan gereja lain atau seminar tentang doa (paling sedikit mengirim wakil 

atau peninjau) 

• Membantu acara doa panitia insidentil yang diselenggarakan gereja-gereja  

Yakobus 5:16B Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan,  

sangat besar kuasanya 

1Tesalonika 5:17 Tetaplah berdoa 

Peningkatan:  
• Diharapkan bisa lebih ditingkatkan, kehadiran bukan hanya karena tugas tetapi karena punya kerinduan 

untuk bersekutu bersama-sama dalam doa Mat.18:19-20.  

• Dalam doa malam kita pakai juga untuk mengembangkan talenta memimpin PAW & memberitakan FT. Kalau 

kita pakai kesempatan ini baik-baik, pasti tidak akan sia-sia, akan menghasilkan buah yang baik di hadapan 

Tuhan. Jangan kecilkan ibadah doa. Gereja menjadi kuat karena banyak berdoa. Kita perang melawan iblis 

yang lebih pintar dari manusia, tanpa kuasa doa kekuatan kita kecil. Bagi yang sudah berkeluarga, jangan 

sama sekali mengabaikan ibadah doa, datanglah sekalipun tidak setiap minggu. 

• Bagi anak-anak Sekolah Minggu yang sudah cukup besar, diikutkan, belajar PAW, sekalian melatih bahasa 

Indonesia mereka, jangan sampai hilang dan mengecilkan bahasa Indonesia. Mengerti banyak bahasa lebih 

baik, bisa menjangkau lebih banyak jiwa dari banyak bangsa. Sangat baik kalau juga bisa PAW dalam bahasa 

Inggris, bisa dilakukan di Kebaktian Youth atau di Sekolah Minggu kelas besar. Untuk pertumbuhan rohani 

mereka perlu bersama-sama bergerak dalam belajar FT, doa, pelayanan, persekutuan tubuh Kristus. Jangan 

sampai mengabaikan salah satu, semuanya penting Kis.2:42, 46. 

• Kita harus mau korban untuk berdoa.  

Dalam Kemah Suci Musa, dalam Ruangan Suci ada alat yang namanya Mezbah Dupa, yang bagi kita sekarang 

berarti kehidupan doa orang-orang suci yang mau memikul salib. Di atas Mezbah Dupa ini ada dupa, ada 

api yang membakar dupa & dupa ini berbau harum di hadapan Allah. Biar api kita tidak pernah padam untuk 

menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita ingat bahwa tanpa korban Kristus, tidak ada hubungan antara 

manusia & Allah 2Kor.5:14. Kita pelihara hubungan baik kita dengan Allah melalui doa-doa kita, baik doa 

pribadi, juga doa bersama.  

 

Kis.2:42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka 

selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.  

Kis.2:46 Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari  dalam Bait Allah. 

Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama 

dengan gembira dan dengan tulus hati,  

Kis.2:47 sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan 

menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.  

2Kor.5:14 Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, bahwa jika satu 

orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 


