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Pohon Ara Yang Sudah Kering
Nasihat Yesus Tentang Doa

20  Pagi-pagi ketika Yesus dan 
murid-murid-Nya lewat, 
mereka melihat pohon ara tadi
sudah kering sampai ke akar-
akarnya.

Markus 11 : 20 - 26



Markus 11 : 20 - 26

21  Maka teringatlah Petrus 
akan apa yang telah terjadi, 
lalu ia berkata kepada Yesus: 
"Rabi, lihatlah, pohon ara yang 
Kaukutuk itu sudah kering."



Markus 11 : 20 - 26

22  Yesus menjawab mereka: 
"Percayalah kepada Allah!



Markus 11 : 20 - 26

23  Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya barangsiapa
berkata kepada gunung ini: 
Beranjaklah dan tercampaklah
ke dalam laut! asal tidak
bimbang hatinya, tetapi
percaya, bahwa apa yang 
dikatakannya itu akan terjadi, 
maka hal itu akan terjadi
baginya.



Markus 11 : 20 - 26

24  Karena itu Aku berkata
kepadamu: apa saja yang 
kamu minta dan doakan, 
percayalah bahwa kamu telah
menerimanya, maka hal itu
akan diberikan kepadamu.



Markus 11 : 20 - 26

25  Dan jika kamu berdiri
untuk berdoa, ampunilah
dahulu sekiranya ada barang
sesuatu dalam hatimu
terhadap seseorang, supaya
juga Bapamu yang di sorga
mengampuni kesalahan-
kesalahanmu."



Markus 11 : 20 - 26

26  (Tetapi jika kamu tidak
mengampuni, maka Bapamu
yang di sorga juga tidak akan
mengampuni kesalahan-
kesalahanmu.)



I. Nasihat Yesus
Tentang Doa



Buah Ara

Pohon Ara



Jika kita meminta
sesuatu dalam doa
kepada Tuhan, kita

harus sungguh-
sungguh percaya

bahwa Tuhan akan
memberikannya.



1. Contoh doa
yang dikabulkan



Markus 11 : 23

Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya barangsiapa
berkata kepada gunung ini: 
Beranjaklah dan tercampaklah
ke dalam laut! asal tidak
bimbang hatinya, tetapi
percaya, bahwa apa yang 
dikatakannya itu akan terjadi, 
maka hal itu akan terjadi
baginya.



2. Perintah Yesus
bagi orang yang 
berdoa : 
“Percayalah”



Markus 11 : 24

“Karena itu Aku berkata
kepadamu: apa saja yang 
kamu minta dan doakan, 
percayalah bahwa kamu
telah menerimanya, maka
hal itu akan diberikan
kepadamu.”



Percayalah !
Ini perintah Tuhan Yesus : 

agar percaya saja ! 
Bagian kita adalah percaya

kepada Allah.



Yakobus 1 : 6 - 7
6 Hendaklah ia memintanya dalam

iman, dan sama sekali jangan
bimbang, sebab orang yang 
bimbang sama dengan gelombang
laut, yang diombang-ambingkan
kian ke mari oleh angin.

7 Orang yang demikian
janganlah mengira,                        
bahwa ia akan menerima
sesuatu dari Tuhan.





II. Percayalah, 
Sekalipun
Kenyataannya
Berbeda



a. Miliki iman
yang tak
tergoncangkan



b. Miliki iman
yang kuat



Lidi
Tongkat Baja



Dodie Osteen



III. Yosua Memiliki
Iman Yang Tak
Tergoyahkan





Yosua 6 : 2 - 5

2  Berfirmanlah TUHAN 
kepada Yosua: "Ketahuilah, 
Aku serahkan ke tanganmu
Yerikho ini beserta rajanya
dan pahlawan-
pahlawannya yang gagah
perkasa.



Yosua 6 : 2 - 5

3  Haruslah kamu
mengelilingi kota itu, yakni
semua prajurit harus
mengedari kota itu sekali
saja; demikianlah harus
engkau perbuat enam hari
lamanya,



Yosua 6 : 2 - 5

4  dan tujuh orang imam 
harus membawa tujuh
sangkakala tanduk domba
di depan tabut. Tetapi
pada hari yang ketujuh, 
tujuh kali kamu harus
mengelilingi kota itu
sedang para imam meniup
sangkakala.



Yosua 6 : 2 - 5

5  Apabila sangkakala tanduk
domba itu panjang bunyinya
dan kamu mendengar bunyi
sangkakala itu, maka
haruslah seluruh bangsa
bersorak dengan sorak yang 
nyaring, maka tembok kota
itu akan runtuh, lalu bangsa
itu harus memanjatnya, 
masing-masing langsung ke
depan."



Yosua 6 : 6 - 7

6 Kemudian Yosua bin Nun 
memanggil para imam dan 
berkata kepada mereka: 
"Angkatlah tabut
perjanjian itu dan tujuh
orang imam harus
membawa tujuh
sangkakala tanduk domba
di depan tabut TUHAN."



Yosua 6 : 6 - 7

7  Dan kepada bangsa itu
dikatakannya: "Majulah, 
kelilingilah kota itu, dan 
orang-orang bersenjata
harus berjalan di depan
tabut TUHAN."



Patti dan Gavin


