
Indonesian translation  
Apa yang doa? Oleh Joy Haney  
Allah harus berpikir doa adalah sangat penting. ia telah disimpan dalam botol di surga setiap doa 
Anda pernah berdoa. "dan ketika ia telah mengambil buku, empat binatang dan empat puluh orang 
tua-tua jatuh sebelum anak domba, setelah setiap satu dari mereka kecapi, dan Golden botol penuh 
dengan bau, yang adalah doa orang-orang Kudus" (Wahyu 5: 8). melihat dia tidak tempat mereka di 
murah kontainer. doa orang-orang Kudus yang berharga untuk dia. ia menyimpannya di emas wadah. 
ia tidak hanya mendengar doa kita, tetapi ia adalah menjaga mereka selamanya. kami disuruh 
"berdoa tanpa berhenti" (I Tesalonika 5:17). kami seperti tulisan suci yang memberitahu kami Allah 
akan memasok semua kebutuhan kita dan kami mengutip mereka dan hidup mereka. kadang-kadang 
kita mengabaikan orang-orang yang memberitahu kami berdoa. kita mengabaikan mereka hanya 
dengan tidak menaati mereka. maka kita bertanya-tanya mengapa kita tidak memiliki kemenangan 
atau mengapa kita tidak memiliki Kebangkitan. doa adalah mengubah hidup. doa adalah pembersih. 
doa membuat kita mencari. doa meminta dan menerima. doa adalah jawaban untuk semua hal 
karena Allah jawaban doa. doa menyentuh Allah. doa adalah sukacita ... Mazmur 16:11 doa adalah 
damai ... Matius 11: 28-30 doa adalah inspirasi ... pekerjaan 32: 8 doa adalah kekuatan ... kisah para 
Rasul 4:31 doa dihargai ... Petrus 2:12 doa pembersihan ... Yesaya 6 doa penyembuhan ... II 
tawarikh 7:14 doa adalah energi ... kisah para Rasul 17:28 doa memberikan Iman ... Markus 9:29 doa 
disimpan selamanya ... Wahyu 5: 8 doa memberikan keyakinan ... saya John 5:14 diambil dari ketika 
kamu berdoa dengan sukacita Haney. digunakan dengan izin dari penulis. catatan: Joy Haney adalah 
istri akhir Uskup Kenneth F. Haney, mantan Jenderal Pengawas dari upci. dia adalah ibu dari lima, 
dan nenek dari sepuluh. dia telah melakukan perjalanan secara ekstensif di seluruh dunia berbicara 
di retret dan doa konferensi dan telah ditulis over 40 buku.  
 
 
Doa Warrior oleh Mary Catherine Beek  
Ketika saya memikirkan sebuah Warrior, saya pikir kuno Jepang prajurit yang sangat setia Namun 
Savage dan takut. sepanjang sejarah, banyak budaya telah diproduksi sendiri jenis Warriors, masing-
masing yang mengaku menjadi yang terbaik dan paling berani. semua diikuti semacam Kehormatan 
kode dan ritual mereka merasa membuat mereka lebih baik prajurit. dalam ulangan 20: 1, kita melihat 
Musa mendorong anak-anak Israel. "ketika kamu goest untuk memerangi milik kamu musuh, dan 
kaulihat kuda, dan kereta, dan orang lebih dari Engkau, janganlah takut mereka, Sebab Tuhan, 
Allahmu adalah dengan Engkau, yang membawa Engkau keluar dari tanah Mesir." hari ini, kita 
mungkin tidak memiliki kuda dan kereta mengejar kita, tetapi kita lakukan wajah Real pertempuran. 
seseorang pertempuran mungkin masa lalu dosa mengganggu pada mereka. beberapa mungkin 
merasa ketidakamanan tentang mereka berjalan dengan Allah. orang lain mungkin hanya Perjuangan 
dengan harian tugas-tugas dari kehidupan keluarga. semua yang nyata pertempuran kita mungkin 
menghadapi terus-menerus. kita perlu untuk melihat diri sebagai prajurit - kuat, berani, takut, dan 
disiplin dalam doa. "untuk Engkau disandang saya dengan kekuatan bagi pertempuran: Engkau 
tenang di bawah saya mereka yang bangkit melawan saya '" (Mazmur 18:39). apakah Anda merasa 
kekuatan Anda telah habis, atau Anda menyeret kaki Anda karena Anda tidak komitmen dalam hidup 
Anda? ingat, Allah telah diurus mereka yang akan bangkit melawan kita. jika kami kehidupan doa 
konsisten seperti itu dari Warrior, kami memiliki apa-apa untuk takut. setiap hari kita harus bangun 
dengan Raya pola pikir dan berdoa kehendak Allah lebih hidup kita dan orang-orang di keluarga 
kami. "untuk apa pun yang lahir dari Allah overcometh dunia: dan ini adalah kemenangan yang 
overcometh dunia, Bahkan Iman kita" (I Yohanes 5: 4). ini Alkitab mendorong saya. sebagai 
dilahirkan kembali Kristen, Allah telah berjanji kita dapat overcomers. ini berarti kita harus mengatasi 
kelemahan kita. kelemahan dapat mengalahkan kami - atau melalui doa dapat mengalahkan. kuno 
Warriors tidak selalu terlibat dalam pertempuran. mereka, Namun, konsisten dalam ritual dan 
keyakinan. mereka dilatih setiap hari, agama berikut rutin ketika tidak berjuang dalam pertempuran. 
kita mungkin tidak dalam pertempuran setiap hari, tapi kita harus tetap konsisten dalam doa untuk 
membangun hubungan kita dengan Allah lebih kuat dan lebih kuat. kami tdk bisa hanya menjalankan 
kepada Allah ketika situasi muncul. kita harus tinggal di dekat komunikasi untuk tetap rohani sadar. 
berikut adalah beberapa hal yang telah membantu saya menjadi lebih konsisten dalam kehidupan 
doa. • menetapkan doa ruang. • mengatur waktu tertentu (ini dapat mengubah). • menjaga doa jurnal. 
• memiliki spesifik doa kebutuhan (doa kalender, lokal, Kec, Kab global kebutuhan). • selalu mulai dan 
selesai dengan pujian pada bibir Anda. ketika Anda memiliki struktur ini dalam hidup Anda, 
menghubungkannya ke keluarga Anda. sertakan suami dan anak-anak dalam doamu waktu. ini akan 
mendorong anak-anak Anda mulai mereka sendiri kehidupan doa. ini telah membantu anak-anak kita 
mengetahui dan memahami kekuatan doa mereka. di segala sesuatu menemukan sesuatu yang 



Anda dapat terhubung ke yang akan menarik Anda ke tujuan doa. ini akan mempengaruhi keluarga 
Anda, hidup Anda, dan keabadian. 
 
 
Dampak berdoa untuk anak-anak kita oleh Sharon Turpin 
 
Itu panas malam pada bulan Agustus ketika ia memasuki dunia ini. sudah lama sembilan bulan, dan 
aku tidak bisa menunggu untuk akhirnya bertemu. Anda dapat membayangkan kejutan dan teror 
yang kewalahan saya ketika dokter memberitahu kita bahwa bayi kami, Dustin, telah spina bifida. 
spina bifida terjadi ketika tulang tulang belakang tidak bentuk benar sekitar bayi sumsum tulang 
belakang. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang jenis cacat lahir, aku tahu itu tidak kabar baik. 
tidak tahu jika Dustin akan hidup melalui malam, kami segera meminta doa prajurit. Yakobus 5:14 
mengatakan kepada kita untuk panggilan untuk tua-tua gereja. doa yang diangkat untuk Dustin dan 
Allah mengambil kontrol. berjalan karena Iman dan hidup di doa, kami berhasil melalui orang-orang 
pertama beberapa mencoba tahun. banyak mukjizat datang melalui waktu, karena Allah telah berjanji 
saya. Dustin mulai tumbuh menjadi cerdas anak kecil. pada awalnya hidupnya, ada sebuah Ikatan 
khusus yang mulai terjadi dengan Dustin dan kakak saya suami, Danny. banyak jam menghabiskan 
bersama-sama menciptakan kuat cinta yang hanya tumbuh sebagai waktu berlalu. mereka tumbuh 
sangat dekat mereka beberapa tahun. tidak mengetahui dampak Dustin sedang mengalami pada 
Danny kehidupan, itu membawa saya terkejut ketika ia yakin Danny untuk menghadiri Kebangkitan 
layanan kami sedang di kami gereja lokal. apa yang terjadi berikutnya mengubah jalur jalan yang 
Danny kehidupan. menoleh, saya tidak ingat sangat banyak ibadah gereja Danny terjawab setelah itu 
malam khusus. hari berubah menjadi bulan dan bulan ke tahun. Allah telah benar-benar dialihkan 
Danny kehidupan, semua karena anak kecil ingin pamannya di gereja dengan dia dan tidak takut 
untuk memintanya. Alkitab mengatakan di Joshua 1: 9, "jangan takut, dan tidak akan kecewa, untuk 
Tuhan, Allahmu kemanapun Anda pergi" (nkjv). kami tidak tahu waktu kita dengan Danny terbatas, 
tetapi Allah lakukan. ia hanya tinggal enam belas tahun setelah yang pertama layanan ketika ia 
kembali kepada Allah. ia hidup untuk Allah untuk sepenuhnya, menceritakan kisahnya bagaimana 
Allah digunakan sedikit berusia tiga tahun laki-laki untuk membantunya menemukan jalan kembali. 
kami tidak pernah tahu betapa Allah akan bekerja melalui anak-anak kita. saya percaya berdoa bagi 
mereka adalah investasi di kerajaan. doa kita memiliki kuat dampaknya terhadap anak-anak. berdoa 
bahwa Allah memberi mereka kekuatan untuk melakukan apa yang mereka butuhkan untuk 
melakukan setiap hari dapat mengubah kehidupan seorang anak. hal itu untuk Dustin, dan hal ini juga 
membuat perbedaan dalam kehidupan pamannya. saya sering bertanya-tanya apa yang akan terjadi 
punya itu tidak untuk doa yang terus Dustin hidup. mana ia menjadi hari ini? dia menghadapi 
tantangan, tetapi Allah telah memberinya keberanian melalui itu semua. ia khotbahkan dari kursi 
roda, mendorong orang lain untuk tidak pernah menyerah. dari usia tiga sampai sekarang, dia telah 
melihat banyak menerima roh Kudus melalui pelayanan-nya. saya mendorong doa untuk anak-anak 
kita. dampak doa kita untuk anak, tidak hanya dapat mempengaruhi anak itu, tetapi banyak orang lain 
yang diarahkan di jalan mereka. kami tidak pernah tahu berapa banyak kehidupan akan terpengaruh 
oleh doa kami telah berdoa lebih dari satu anak! catatan: Sharon turpin adalah ibu dua anak-anak, 
Dustin dan mashella. dia saat ini melayani dengan suaminya, pendeta M. turpin, sebagai pendeta istri 
universal Kementerian kebenaran di Colorado Springs, Colorado. Sharon saat ini melayani sebagai 
Colorado distrik wanita Presiden dan juga Pengawas istri. 
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