
Doa membuat perbedaan.  
Tuhan suka jika anak-anak berdoa. 
 
“Aku dengar; belum pernahkah kamu baca: Dari 
mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu 
Engkau telah menyediakan puji-pujian?”  

Matius 21:16 
 
Ada banyak masalah yang tidak seharusnya 
dialami anak-anak dan remaja, khususnya di 
kota-kota di Negara berkembang; masalah yang 
menghalangi kesempatan mendapatkan 
kehidupan keluarga yang aman dan penuh cinta 
yang Allah berikan. Saat ini, pada peringatan 21 
tahun Hari Doa Sedunia, ayo kita mobilisasikan 
sejuta anak untuk berdoa dan mendengar suara 
Tuhan, hingga perubahan yang berdampak kekal 
bisa terjadi  
 
 
 

BERDOALAH… 
 
Tuhan Yesus, 
Tolonglah kami mendidik, memperlengkapi, dan 
memberdayakan anak-anak untuk berbicara dan 
mendengar Engkau dalam doa-doa mereka. 
Berikan kami kesempatan untuk menyatakan 
sesuatu tentang kasih dan kuasaMu kepada anak 
di tengah-tengah kami.  
Dan semoga anak-anak rentan yang menjalani 
hidup yang keras ini dapat mendekat kepadaMu 
dalam doa dan menyaksikan tentang Engkau pada 
orang sekeliling mereka. 

       
 
 

 

10 ALASAN UNTUK 
MENGADAKAN HARI DOA 

SEDUNIA 
 
1  Asal mula 
Doa adalah apa yang Viva mulai 21 tahun 
lalu. 
2  Kesatuan 
Tanpa melihat denominasi – kita semua 
dapat berdoa. Sebuah dampak dan 
pengaruh yang dilakukan bersama 
3  Kerendahan hati 
Menolong kita tunduk kepada Allah. 
4  Fokus 
Membuat kita lebih sadar tentang isu anak 
berisiko  
5  Momentum 
Memberi kita enerji dan tujuan untuk 
1tahun ke depan   
6 Tindakan sederhana 
Tidak ada rumus – pendekatan yang tidak 
rumit. 
7 Berkat 
Banyak orang terlibat, komit, dan berubah. 
8  Jejaring 
Doa dapat membangun dan memperlebar 
jaringan . 
9 Melepaskan 

    
   

        
 



 

Kunjungi www.worldweekendofprayer.com untuk informasi lebih lanjut, termasuk: 
• Sebuah program pelatihan webinar untuk melatih pelayan dan pemimpin gereja tentang bagaimana 

mengajar anak berdia dan mendengar Firman Tuhan.  
• Sebuah buku doa bergambar untuk anak dengan gambar-gambar yang digambar oleh anak tentang cerita 

Hanna dan gambar-gambar tentang isu-isu yang dihadapi anak-anak.  
• Ruang doa virtual, membuat anak dapat memasukkan pokok-pokok dia dan gambar-gambar-doa minggu-

minggu sebelum dan sesudah acara ini. 
 

JoinourFacebookpageatfacebook.com/WWPrayertoseewhatothersaredoing. 

Kampanye Hari Doa Sedunia adalah sebuah inisiatif global yang diadakan pada akhir pekan pertama di 
bulan Juni setiap tahunnya, menyatukan ratusan ribu anak dan orang dewasa di lebih 40 negara.  
 
Viva adalah sebuah badan amal Kristen internasional yang menginspirasi perubahan kekal dalam hidup 
anak-anak   melalui kuasa tindakan bersama di 37 jaringan komunitas di seluruh dunia   

APA YANG DAPAT ANDA LAKUKAN? 

Contoh-contoh acara yang dilakukan baru-baru 
ini: 

Itali: Sebuah acara terdiri dari doa, menyanyi, puisi, 
puasa, peragaan, dan pawai di sepanjang jalan di dalam 
kota.  
 
Oxford, UK: Ibadah hari Minggu sore, pusat-pusat 
doa (berkaitan dengan proyek setempat 
Syria/Lebanon, Gaza/Palestina dan tentara-tentara 
anak) kegiatan anak di ibadah, memutar video 
perenungan)   
 
Kansas, USA: acara untuk pra-sekolah sampai kelas 
8 (100 anak) dengan pusat-pusat doa, murid-murid 
memimpin penyembahan, presentasi HDS (dengan 
gambar dan slide), diakhiri dengan doa bersama.  
 
Mwanza, Tanzania: Hari doa dan makan bersama, 
anak-anak mengorganisir acara kor dan drama, dan 
doa-doa kelompok.  
 
Guduru, India: doa , ibadah raya gereja dan proyek: 
acara makan setelah Ibadah Minggu di sebuah panti 
asuhan di daerah kumuh di mana gereja berlokasi, 
mencari dana untuk mengembangkan gereja dan 
memberi makan lebih banyak orang lagi.  
 
Wan Chai, Hong Kong: refleksi dan doa untuk 
anak, ibadah seluruh jemaat, menyebarkan Firman 
melalui link Viva.  
 
Zimbabwe, Harare: Anak-anak berdoa di rumah-
rumah pada hari Sabtu dan bersama-sama di gereja 
pada hari Minggu.     

AYAT-AYAT KUNCI ALKITAB 

Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu 
tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang 
dari murid-murid-Nya kepada-Nya: Tuhan ajarlah kami 
berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada 
murid-muridnya.”  
Luke 11:1 
 
Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu 
telah Kauletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, 
untuk membungkamkan musuh dan pendendam. 
Mazmur 8:2 
 
Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan 
janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan 
di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau 
di bumu; oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. 
Pengkhotbah 5:2 

Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk 
dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua 
orang kudus di atas mezbah di hadapan takhta itu.  
Wahyu 8: 3b,4 
 

Lalu datangalah TUHAN, berdiri di sana dan 
memanggil seperti yang sudah-sudah: “Samuel! 
Samuel!” Dan Samuel menjawab: “Berbicaralah, sebab 
hamba-Mu ini mendengar.” 
1 Samuel 3:10 
 
Tetapi vjika engkau berdoa, masuklah ke dalam 
kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada 
Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka 
Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya 
kepadamu.  
Matius 6: 6 

http://www.worldweekendofprayer.com/

