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Doa 10 Hari Siang dan Malam bagi 
Kebangunan Rohani di Gereja 

 
tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus , yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-

Ku,  Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu  kepadamu dan akan mengingatkan 
kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. 

Yohanes 14:26 
 

Mengapa Berdoa 10 Hari? 
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama… Kisah Para Rasul 1:14 
Periode 10 Hari menjelang "Minggu Pentakosta" setiap tahunnya, selalu menjadi waktu 
khusus untuk mengingat masa awal Pentakosta, serta merupakan masa untuk berdoa bagi 
pencurahan Roh Kudus yang diperbarui atas semua bangsa. Tahun ini, 26 Mei - 5 Juni 2022, 
ribuan orang Kristen di seluruh dunia akan bergandengan tangan, sekali lagi, bersama-sama 
berdoa bagi kebangunan rohani di antara bangsa-bangsa. 

 
Tema Doa 
Tema tahun ini adalah, "Janji Bapa", yakni Janji diberikanNya Roh Kudus yang dikatakan Yesus 
dalam Yohanes 14:26. Selama berdoa 10 hari setiap harinya akan dibagi berdasarkan kata-kata 
yang Yesus ucapkan tentang Roh Kudus. Semoga kata-kata ini juga berdampak dan 
mengubah hidup kita untuk menjadi alat yang aktif dan hidup di tangan-Nya. Panduan doa 
lengkap dan poster harian untuk dibagikan melalui media sosial dapat Anda temukan dengan. 
klik disini. 

 

Bagaimana cara menggunakan panduan doa ini? 
Lakukan seperti ini: 
• Sisihkan beberapa menit per hari untuk berdoa sesuai tema doa di hari itu. 

(Mungkin termasuk dalam bagian dari waktu saat teduh Anda bersama Yesus.) 
• Temukan waktu bersama untuk berdoa bersama keluarga, teman, atau rekan kerja. 

(Mungkin saat makan siang, sebelum bekerja, setelah makan malam atau bahkan dalam 
kelompok kecil Anda di gereja.) 

• Cobalah untuk membentuk kelompok doa 24 jam dengan 24 anggota keluarga, teman, dan 
anggota gereja, masing-masing berdoa satu jam per hari. (Gunakan panduan umum ini 
untuk mengatur grup doa tersebut di WhatsApp atau Telegram.) 

https://jwipn.com/10-days-of-prayer-for-revival-in-the-church/
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10 Hari Pentakosta merupakan bagian dari Come to the Table - kolaborasi berbagai jaringan doa dan 
misi di seluruh dunia yang bersatu dalam doa, persekutuan dan misi pada tahun 2022. 

 www.cometothetable.world 

http://www.cometothetable.world/
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Hari ke 1 26 Mei 
 

"Tetapi engkau akan menerima kuasa bila Roh Kudus tercurah keatasmu…" (Kisah Para Rasul 1:8). 
 

• Mintalah Pencurahan Roh Kudus terjadi secara mendunia. 
• Berdoalah agar anak-anak Tuhan diberi kuasa dan keberanian, untuk 

memberitakan Firman Tuhan yang berasal dari kepenuhan Roh Kudus. 
• Berdoalah bagi gerejaNya untuk bertobat dari ketidaktaatan dan mendukakan 

Roh Kudus  (1 Tesalonika 5:19-20). 
 

Biarkan Roh Kudus menggerakan hati Anda Ketika berdoa dan mencari wajahNya bagi terjadinya 
Kebangunan Rohani . 

 
Roh Kudus, tunjukanlah kepada saya apa yang ada di hati saya. 

 
 

  Hari ke 2 27 Mei 
 

awab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air  dan 
Roh,  ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah." (Yoh 3:5). 

 
• Mintalah Roh Kudus untuk memberi pewahayuan kepada Anda hari ini untuk dapat secara aktif 

membagikan iman Anda didalam Yesus Kristus. 
• Berdoalah agar anak-anak Tuhan memiliki iman kepada Yesus – lahir dari Roh dan dibasuh 

didalam darah penebusan Kristus. 
• Berdoalah agar Gereja menaati suara Roh Kudus dan bersedia berkata, "Tuhan, ini aku. 

Utuslah aku. 
 

Biarkan Roh Kudus menggerakan hati Anda Ketika berdoa dan mencari wajahNya bagi terjadinya 
Kebangunan Rohani. 

 
Roh Kudus, bukalah kesempatan bagi saya untuk memberitakan iman saya. 
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Hari ke 3 28 Mei 
 

" Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan 
kamu,  supaya kamu pergi dan menghasilkan buah  dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu 
minta kepada Bapa dalam nama-Ku,  diberikan-Nya kepadamu." (Yoh 15:16). 

 
• Berdoalah agar ada hati yang rela untuk pergi ke seluruh dunia seperti yang diperintahkan 

oleh Tuhan Yesus, untuk menghasilkan buah yang berlimpah, yang menunjukkan 
kedewasaan Anda sebagai seorang murid. 

• Berdoalah bagi orang-orang yang tidak percaya untuk melihat gambaran Kristus didalam 
kehidupan orang-orang Percaya di seluruh bagian di masyarakat. 

• Berdoalah agar Gereja memiliki keberanian dan menjadi dewasa di dalam pengalaman dan 
pengenalan akan Tuhan dan didalam kepenuhan-Nya. 

 
Biarkan Roh Kudus menggerakan hati Anda Ketika berdoa dan mencari wajahNya bagi terjadinya 

Kebangunan Rohani. 
 

Roh Kudus, saya mau berbuah dengan berlimpah. 
 

  Hari ke 4 29 Mei 
 

" Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran,  Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh 
kebenaran ;  sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang 
didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang 
akan datang. (Yoh 16:13). 

 
• Mintalah agar Roh Kudus membimbing Anda dalam segala kebenaran, agar Anda dapat menjalani 

kehidupan yang kudus dan dikuatkan didalam pengetahuan yang kaya akan Yesus Kristus. 
• Mintalah agar selubung yang Iblis pasang di dalam pikiran orang-orang yang tidak percaya 

disingkirkan melalui kesaksian orang-orang Kristen. 
• Berdoalah agar Gereja mewartakan kebenaran yang murni dan tanpa kompromi tentang Yesus 

Kristus: bahwa tidak ada keselamatan selain melalui Dia. 
 

Biarkan Roh Kudus  menggerakan hati Anda Ketika berdoa dan mencari wajahNya bagi 
terjadinya Kebangunan Rohani. 

 
ROh Kudus, tuntun hidup saya dalam seluruh kebenaran. 
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Hari ke 5 30 Mei 
 

" Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman” (Yoh 16:8). 
 

• Berdoalah agar kebenaran Firman Tuhan masuk kedalam hati Anda. 
• Berdoalah bagi orang percaya baru untuk mengalami kebaikan Tuhan melalui orang-orang 

Kristen yang mengasihi mereka tanpa syarat. 
• Mintalah Roh Kudus untuk menyadarkan Gereja akan dosa-dosa mereka, baik yang 

diketahui maupun yang tidak diketahui, dan dosa mereka yang mengakar yang telah 
memisahkan mereka dari Allah. 

 
Biarkan Roh Kudus menggerakan hati Anda Ketika berdoa dan mencari wajahNya bagi terjadinya 

Kebangunan Rohani. 
 

Roh Kudus, murnikan hati saya untuk mengasihi tanpa syarat. 
 
 

  Hari ke 6 31 Mei 
 

" Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.  Tidak ada seorangpun yang datang 
kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. " (Yoh 14:16). 

 
• Mintalah agar Roh Kudus tetap tinggal bersama Anda selamanya - membantu Anda menjalani 

kehidupan KeKristenan. 
• Berdoalah bagi orang-orang Kristen yang dianiaya karena iman mereka kepada Yesus Kristus 

untuk dikuatkan didalam iman mereka, dan tetap memiliki ketekunan didalam segala keadaan. 
• Berdoalah bagi Gereja yang telah mengambil risiko dan menderita penindasan, ketidakadilan, dan 

situasi perang demi Kristus dan kerajaan-Nya, untuk tetap bertekun dengan mata yang tertuju pada 
Salib Kristus.. 

 
Biarkan Roh Kudus  menggerakan hati Anda Ketika berdoa dan mencari wajahNya bagi 

terjadinya Kebangunan Rohani. 
 

Roh Kudus, Tinggal di dalam saya selamanya. 
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Hari ke 7 1 June 
 

"…supaya mereka semua menjadi satu ,  sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam 
Engkau,  agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus 
Aku." (Yoh 17:21). 

 
• Berdoalah bagi  hati yang taat kepada Kebenaran, untuk jiwa Anda dimurnikan dan 

diberdayakan untuk penuh dengan kasih bagi semua orang. 
• Mintalah agar anak-anak Tuhan memiliki karya Roh Kudus yang mendalam di dalam hati 

mereka yang akan menyatukan dan mendamaikan hati semua kelompok dan budaya untuk 
menjadi satu di dalam Kristus. 

• Berdoa agar Gereja hanya memuliakan Tuhan, mencintai satu sama lain, dan dengan antusias 
menjaga persatuan serta menjadi satu dengan Tuhan. 

 
Biarkan Roh Kudus menggerakan hati Anda Ketika berdoa dan mencari wajahNya bagi terjadinya 

Kebangunan Rohani 
 

Tuhan Yesus, Saya mau menaati Engkau. 

  Hari ke 8 2 Juni 
 

Dan Aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik 
dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka 
kepada-Ku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk 
orang-orang yang dikuduskan' (Kisah Para Rasul 26:17b-18). 

 
• Nyatakan kemenangan Kristus di kayu Salib atas segala kuasa Iblis dengan berani dan percaya 

diri kepada semua orang. 
• Mintalah kepada Tuhan agar mata orang-orang yang tidak percaya dibukakan terhadap kondisi 

hati mereka yang sebenarnya, sehingga mereka dapat berbalik dari kegelapan kepada Terang 
dan dari kuasa Iblis kepada kuasa Allah. 

• Mintalah pewahyuan ilahi tentang kebenaran Yesus Kristus bagi mereka yang menyembah 
berhala dalam bentuk apapun, sekularisme, ateisme, atau penipuan. Berdoalah agar mereka 
menaruh iman mereka kepada Yesus, mereka menerima pengampunan dosa dan dikuduskan. 

 
 Biarkan Roh Kudus  menggerakan hati Anda Ketika berdoa dan mencari wajahNya bagi 

terjadinya Kebangunan Rohani. 
 

Ya Bapa, Ampunilah dosa kami. 
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Hari Ke 9 3 Juni 
 

" Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? 
Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" (Lukas 18:7). 

 
• Berdoalah agar Anda akan mudah untuk berseru kepada Tuhan dengan kerendahan hati, 

ketulusan, dan iman karena Dialah yang akan memenuhi keinginan orang-orang yang takut 
akan Dia; Dia juga yang akan mendengar tangisan mereka dan menyelamatkan mereka. 

• Berdoa agar orang Kristen bertekun dalam doa siang dan malam dan percaya bahwa Tuhan 
menjawab doa, Dia adalah pemberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. 

• Mintalah agar GerejaNya bertumbuh didalam pengenalan akan Tuhan, terus mencari 
wajahNya sehingga dan tetap dekat dengan Tuhan Bapa kita, dan tidak hanyut didalam 
ketidaktaatan kepada-Nya. 

 
Biarkan Roh Kudus  menggerakan hati Anda Ketika berdoa dan mencari wajahNya bagi terjadinya 

Kebangunan Rohani. 

 Bapa, saya mau terus mendekat kepadaMu. 

  Hari ke 10 4 Juni 
 

" Tetapi kamu akan menerima kuasa , kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,…" (Kisah Para Rasul 1:8). 
 

• Mintalah agar Tuhan membantu Anda berjalan di jalan kebenaran yang sejati, dan agar terus 
menyenangkan Tuhan didalam setiap pekerjaan baik yang Anda lakukan dan menjadi ranting yang 
berbuah. 

• Berdoalah bagi anak-anak Tuhan yang hidup di dunia yang gelap untuk menerima kuasa, karena 
mereka membutuhkan iman yang berakar di dalam Yesus ketika harus bersaksi bagi Kristus dan 
agar dapat menjadi kesaksian hidup dalam keselamatan, pengampunan, dan pembebasan Allah. 

• Mintalah pembaruan karunia Roh Kudus atas gerejaNya, agar setiap orang Kristen dapat 
menyatakan kuasa Tuhan kepada dunia yang terhilang, putus asa, dan terdistorsi 

 
Biarkan Roh Kudus  menggerakan hati Anda Ketika berdoa dan mencari wajahNya bagi 

terjadinya Kebangunan Rohani. 
 

Roh Kudus, Biarkan hati kami menyala bagi Engkau kembali! 
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MINGGU PENTAKOSTA 5 Juni 
 

Pada hari Minggu Pentakosta, Roh Kudus memenuhi GerejaNya dengan kuasa dan menambah 3.000 
orang Kristen baru. Roh Kudus telah dinubuatkan didalam Perjanjian Lama dan Yesuspun telah  
menjanjikan Roh Kudus, yang akan menjadi Penolong bagi umat-Nya." tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus 
, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu 
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.." (Yoh 14:26). 

 
• Marilah kita memuji Roh Kudus karena KekudusanNya dan telah berdiam di dalam hati kita. 
• Bersyukurlah kepada Roh Kudus karena Dia memperbaharui roh kita yang buta dan membukakan 

mata kita akan Kebenaran Firman Tuhan. 
• Marilah kita memohon kepada-Nya agar Ia memberi kita kemampuan untuk melihat-Nya lebih jelas, 

mengenali perbuatan-Nya didalam hidup kita dan membuat kita peka kepada-Nya sehingga kita 
dapat mengikuti-Nya lebih dekat. 

• Marilah kita berdoa dengan iman dan keberanian yang baru, dan memohon kepada Roh Kudus untuk 
membantu kita menjadi lebih taat dan mengenali tuntunan-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. 
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