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Tema: DOA 

 

  

Berdoa adalah membuka hati dan bercakap-cakap dengan Allah. Berdoa merupakan hak 

istimewa bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Sayang banyak orang masih merasakan doa sebagai 

sesuatu yang membosankan atau membebani, sehingga mereka tidak bisa menikmati saat-saat 

berdoa. Sementara itu tidak sedikit orang Kristen yang hanya menjadikan doa sebagai formula 

mujarab untuk memperoleh kesuksesan, kesembuhan, dll. Namun Alkitab mengajarkan bahwa doa 

bukanlah aktivitas tanpa makna atau mantra untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Doa 

adalah sarana untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan Allah. 

 

Unsur-Unsur Doa 

Relasi yang sehat akan semakin tumbuh bila unsur-unsur berikut muncul secara wajar dan 

dinamis (tidak kaku atau dipaksakan) dalam doa-doa kita kepada Allah: 

1. Penyembahan. 

Penyembahan merupakan ungkapan hormat kita yang terdalam kepada Allah. Ia adalah Allah 

yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara segala sesuatu, termasuk diri kita. Perhatikan 

bagaimana Pemazmur memuji dan memuliakan Allah: “Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa 

mulianya Nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan.” 

(Mazmur 8:2). Mulailah berdoa dengan menyembah dan memuji nama Tuhan.  

2. Pengucapan syukur. 

Ucapan syukur adalah wujud sikap berterima kasih kepada Allah atas semua hal yang telah Ia 

lakukan dalam hidup kita, termasuk atas keluarga, gereja, bangsa, dan dunia ciptaan-Nya. Ingat 

dan hitunglah kebaikan Tuhan, kesetiaan serta pengampunan-Nya (Mazmur 107:1-3). 

3. Pengakuan dosa. 

Dosa merupakan penghalang relasi kita dengan Allah. Karena itu, dengan rendah hati kita 

harus membiarkan Roh Kudus menyelidiki hati, pikiran, perkataan, dan tindakan kita, lalu 

mengakui dosa-dosa kita secara jujur dan spesifik di hadapan Tuhan, agar relasi kita dengan 

Allah dapat kembali dipulihkan (1 Yoh 1:9). 
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4. Permohonan untuk diri sendiri dan orang lain. 

Karena Allah mengasihi kita, Ia ingin supaya kita menyatakan segala keinginan dan kekuatiran 

kita kepada-Nya (Fil 4:6). Kebutuhan maupun pergumulan yang kita hadapi dapat kita 

sampaikan secara spesifik, sebagai wujud dari kesungguhan kita bergantung penuh akan 

pertolongan Tuhan untuk hal-hal tersebut. 

Doa syafaat untuk orang lain merupakan hak istimewa, sekaligus tanggung jawab yang Allah 

percayakan kepada kita, umat-Nya. Melalui doa-doa syafaat yang dinaikkan dengan tekun, 

Allah menyatakan karya-Nya mengubah hati manusia maupun keadaan. Berdoalah dengan 

tekun untuk keluarga, kawan-kawan, dan kenalan Anda agar mereka menerima Yesus sebagai 

Juruselamat mereka. Bagi yang sudah mengenal-Nya, berdoalah supaya iman mereka 

bertumbuh makin dewasa. Selain itu, kita perlu berdoa untuk berbagai kebutuhan dan 

pergumulan sehari-hari yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, kondisi bangsa dan 

negara, serta pekerjaan Tuhan secara luas (1 Tim 2:1-2). 

 

DOA YANG HIDUP dan HIDUP YANG BERDOA 

Keempat unsur doa di atas tidak selalu harus muncul bersama-sama setiap kali kita berdoa 

dan diatur secara kaku seperti liturgi. Tetapi bagian yang jarang dilakukan seperti penyembahan 

dan pengucapan syukur memang perlu diberi perhatian khusus. Dengan sengaja kita bisa 

mendisiplin diri untuk lebih banyak mengucap syukur atas semua berkat-Nya (termasuk jawaban 

atas doa-doa kita), supaya kita lebih sedikit mengeluh dan tidak hanya meminta. 

Komunikasi yang wajar dan hati yang tulus melahirkan doa-doa yang hidup. Doa mengalir 

sebagai ungkapan hati yang terdalam dan disampaikan apa adanya. Kesedihan dan pergumulan 

yang berat pun dapat dibawa dalam doa, tanpa perlu kata-kata puitis. Dengan demikian, saat berdoa 

menjadi saat yang penuh keterbukaan dan keakraban dalam persekutuan dengan Allah. Doa bukan 

lagi suatu kewajiban, melainkan sesuatu yang dinanti-nantikan dan dilakukan dengan antusias 

(Mazmur 5:4). 

Selain pemahaman dan penghayatan yang benar, perlu ketekunan untuk membangun hidup 

yang berdoa. Kadang-kadang kita mengalami kejenuhan dalan berdoa. Misalnya karena 

permohonan yang belum terjawab. Apapun keadaannya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita 

untuk tekun berdoa dengan tidak jemu-jemu (Luk 18:1-8). 
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Saran-saran Praktis 

 Buatlah daftar pokok doa syafaat untuk setiap hari. Misalnya, hari Senin kita berdoa untuk 

gereja di Indonesia, Selasa untuk pemerintah, Rabu untuk keluarga besar, dll. Karena kita 

mendoakan banyak orang, nama-nama mereka dapat dibagi agar setiap hari kita berdoa lebih 

khusus untuk beberapa orang saja, dan hal-hal penting lainnya. 

 Buatlah jurnal doa harian dengan mencatat doa-doa kita di dalam buku. Kita juga dapat 

mencatat tanggal Tuhan menjawab doa itu dan apa jawaban-Nya. Hal ini akan memberikan 

kepercayaan dan iman yang lebih besar di masa depan. 

 Bila mengantuk, berdoalah dengan bersuara. Cara ini juga akan membantu kita untuk 

berkonsentrasi. Berlutut di muka tempat tidur tentu lebih baik daripada bersandar atau bahkan 

berbaring! 

 Bila tidak ada pokok doa secara khusus, kita dapat menanyakan teman-teman atau pemimpin 

rohani kita, apa yang mereka inginkan untuk Anda doakan. Atau, gunakan ayat-ayat Alkitab 

seperti Mazmur 103, Filipi 1:9-11, atau ayat-ayat yang berisi doa Nehemia, Daniel, Paulus, dll. 

 

Pemahaman Alkitab: Matius 6:5-15 

Kapan terakhir kali Tuhan menjawab doa Anda? Apa yang Anda rasakan? 

1. Ayat 5-6. Yesus membandingkan cara berdoa orang munafik dengan yang seharusnya 

dilakukan oleh orang Kristen. Bandingkan perbedaannya dalam hal: (a) tempat, dan (b) motif 

berdoa. Mana yang lebih penting? 

 

 

2. Ayat 7-8. Kesalahan lain apa yang Yesus sebutkan di sini? 

“And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they 

will be heard for their many words.” (ayat 7 versi NKJV) 

 

 

3. Ayat 9-10. Relasi seperti apa yang tersirat dalam sebutan “Bapa” dalam doa ini? 

 

 

4. Ayat 9-10. Apa 3 permohonan pertama yang diajarkan Yesus? Apa maksud dari ketiga 

permohonan ini? 

 

 

Apa yang diajarkan di sini tentang hal-hal yang perlu diprioritaskan dalam doa? 
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5. Ayat 11-13. Apa tiga permohonan berikutnya? Jelaskan masing-masing! 

 

 

Apa yang diajarkan di sini tentang kebutuhan kita akan pertolongan Tuhan? 

 

 

6. Ayat 14-15. Adakah keterkaitan antara doa dan relasi dengan sesama? Jelaskan! 

 

 

SHARING 

1. Dalam berdoa, apakah selama ini sikap saya terhadap Tuhan seperti: (a) pengemis yang hanya 

meminta-minta, (b) tuan yang menyuruh pelayannya berbuat ini dan itu baginya, atau (c) anak 

yang menghormati bapanya? 

 

 

2. Apa motivasi saya berdoa selama ini? Apa yang menjadi prioritas dalam doa-doa saya? 

 

 

3. Dari 4 unsur doa: Penyembahan, Pengucapan syukur, Pengakuan dosa, dan Permohonan 

(untuk diri sendiri dan untuk orang lain), mana yang paling jarang saya lakukan? 

 

 

Langkah-langkah praktis apa yang akan saya ambil untuk mengatasinya agar dapat 

mengembangkan relasi yang lebih utuh dengan Allah dan sesama melalui doa-doa saya? 

 

 

Beberapa Pertanyaan Tambahan (bila komsel 2 pertemuan) 

1. Apa peran Tuhan Yesus dalam doa kita? Lihat Yohanes 14:13-14. Apa artinya berdoa “dalam 

nama Yesus”? 

 

2. Berdasarkan Matius 6:6, apakah orang Kristen harus berdoa sendirian dan tidak boleh berdoa 

berkelompok? Apa perbedaan doa pribadi dan doa kelompok? 

 

3. Adakah doa yang tidak dijawab oleh Tuhan? Apa “syaratnya” supaya doa kita dikabulkan? 

 

4. Ceritakan pengalaman Anda tentang doa yang dijawab Tuhan. 

 

 

 

Sumber: Bahan PA “Memulai Hidup Baru”, tahun 2010, Literatur Perkantas. Bab 3. Dengan perubahan seperlunya. 


