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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan sikap berdoa yang benar menurut Firman Tuhan dan 

macam-macam doa yang dapat dilakukan orang percaya. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan 

melalui doa. 

2. Setiap murid mengembangkan kehidupan doa khususnya dalam rangka 

mempersiapkan diri sebelum retreat 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Apakah doa itu? 

2. Mengapa kita harus berdoa? 

3. Macam-macam doa  

 

Pendalaman 

 

Setiap siswa didorong untuk mempraktikkan kehidupan doa sebelum retreat, 

dibimbing oleh konselor yang sudah ditetapkan. 
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etika kita ingin mengalami pertumbuhan rohani, ada hal yang penting yang harus 

kita lakukan, yaitu doa.  Semakin baik kehidupan doa yang kita miliki, maka 

semakin baik pula pertumbuhan rohani kita.  Dalam pelajaran ini kita akan 

belajar mengembangkan kehidupan doa dengan memahami sikap berdoa yang benar dan 

dengan melakukan beberapa jenis doa. 

A. Apakah Doa Itu? 

Doa adalah menikmati komunikasi, interaksi (hubungan timbal balik) serta 

persekutuan dengan Allah.  Doa merupakan bentuk komunikasi yang intim antara kita 

dengan Tuhan, seperti halnya kita berbicara secara pribadi dengan ayah kita.  Ketika 

Tuhan memanggil kita ke dalam keluarga-Nya yang kekal, Ia memanggil kita ke dalam 

suatu hubungan dengan-Nya.  

Sebagai anak-anak Allah, kita bisa menikmati hubungan kita dengan Tuhan melalui 

doa.  Doa kita bukanlah kepada Allah yang “jauh di sana” sehingga kita ragu apakah 

Allah mendengar doa kita, bukan juga kepada pribadi yang tidak kita kenal sehingga 

kita sulit untuk mengungkapkan isi hati kita.  Tuhan ingin kita membangun hubungan 

yang akrab dengan-Nya melalui doa, karena di dalam doa Allah mendengar ungkapan 

isi hati kita dan kita juga belajar mengerti isi hati Tuhan. 

B. Mengapa Kita Harus Berdoa? 

Ada beberapa alasan yang mendasar bagi kita orang percaya untuk menjawab 

pertanyaan mengapa kita harus berdoa.  Diharapkan ketika kita mengerti alasan-alasan 

ini kita akan memiliki motivasi yang kuat untuk terus menjaga kehidupan doa kita.  

Alasan-alasan itu adalah: 

1. Doa Adalah Cara Kita Membangun Hubungan yang Intim dengan Tuhan  

Secara sederhana arti doa adalah menikmati komunikasi, interaksi (hubungan 

timbal balik) serta persekutuan dengan Allah.  Ketika Tuhan memanggil kita 

masuk menjadi bagian dari keluarga Allah (keluarga orang-orang percaya), Tuhan 

sedang membawa kita kepada hubungan yang lebih dekat dengan-Nya.  

Sesungguhnya Tuhan memanggil kita karena Ia tertarik untuk berbicara kepada 

kita dan mendengar ungkapan isi hati kita.  

K 
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2. Doa Mempertajam Telinga Rohani kita  

Doa adalah hubungan dua arah: kita berbicara kepada Allah dan Allah mendengar, 

serta Allah berbicara kepada kita dan kita mendengar.  Semakin sering kita 

berdoa, semakin kita akan mengenal suara Allah.  Semakin kita peka suara Allah, 

maka kita akan mendapat berbagai hikmat, pewahyuan dan petunjuk Tuhan yang 

sangat berguna bagi hidup kita. 

3. Doa Membuat Kita Menerima Berkat-berkat Tuhan (1 Yohanes 5:14)  

Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-murid-Nya, “Sampai sekarang kamu 

belum meminta sesuatupun dalam nama-Ku.  Mintalah maka kamu akan 

menerima, supaya penuhlah sukacitamu.” (Yohanes 16:24) 

Di dalam doa berisi juga permintaan-permintaan yang kita sampaikan kepada 

Tuhan.  Jika permintaan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan 

menerima berkat-berkat sebagai jawaban doa kita. 

C. Macam-Macam Doa 

1. Doa Pribadi 

Doa pribadi adalah doa yang dilakukan setiap hari secara rutin oleh kita  secara 

pribadi (sendirian).  Doa pribadi dapat dilakukan kapan saja menurut waktu yang 

kita miliki.  Jika Saudara bisa berdoa di pagi hari, maka lakukan itu di pagi hari di 

mana jarak dengan kegiatan yang lain tidak terlalu berdekatan sebab akan 

membuat kita tidak dapat dengan rileks melakukannya.  Jika kita memiliki waktu 

siang hari, khususnya bagi ibu rumah tangga yang tidak terlalu sibuk, setelah 

semua pekerjaan rumah tangga selesai, maka ia dapat melakukan doa pribadi.  

Doa pribadi dapat juga dilakukan pada sore atau malam hari. 

Doa pribadi adalah waktu khusus yang kita miliki untuk membangun hubungan 

secara pribadi dengan Allah.  Ketika kita berdoa secara pribadi, maka kita sedang 

hidup bergantung dengan Allah. 

Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita tentang doa pribadi.  Meskipun Ia 

memiliki jadwal yang sibuk, Ia tetap membangun hubungan yang intim dengan 

Allah Bapa.  Ia selalu mengundurkan diri dari keramaian dan mencari tempat yang 

sunyi untuk berdoa.  Doa pribadi juga dapat dilakukan sebagai saat teduh saudara 

setiap hari. 

Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi 
dan berdoa di sana. (Markus 1:35) 
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Bagaimana cara kita berdoa secara pribadi? 

a. Cari waktu yang tidak padat dengan jadwal supaya kita tidak terlalu terburu-

buru dan dapat lebih fokus.  Misal jika kita akan pergi bekerja pukul 06.00, 

maka waktu yang baik untuk berdoa adalah usahakan satu jam sebelumnya 

sudah selesai agar kita tidak terburu-buru. 

b. Agenda doa pribadi dapat dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang 

Tuhan taruh di dalam hati kita, tetapi secara garis besar kita dapat 

melakukannya dengan dimulai penyembahan lalu doa pribadi dan membaca 

Alkitab secara pribadi. 

c. Agar kita dapat berdoa secara lancar, maka kita dapat membuat terlebih 

dahulu catatan tentang pokok-pokok doa yang hendak kita doakan.  Kita 

dapat memakai pokok doa yang ada di dalam warta kelompok sel. 

d. Setiap doa, akhiri dengan keyakinan bahwa Tuhan menjawab doa kita. 

2. Doa Bersama (Matius 18:18-20) 

Doa bersama adalah doa yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara 

bersama-sama.  Di dalam doa bersama diperlukan kesatuan hati, sebab jika dua 

orang atau lebih bersehati dalam doa yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan akan 

menjawab doa kita. 

Bentuk doa bersama dapat kita lakukan di kelompok sel atau di dalam keluarga 

kita.  Agar kita dapat sehati dalam doa bersama, maka perlu dibuat catatan 

pokok-pokok doa agar kita dapat mendoakannya bersama dan memiliki fokus hati 

yang sama pula. 

Bagaimana cara berdoa secara bersama-sama? 

a. Terlebih dahulu sebelum kita berdoa bersama, tentukan terlebih dahulu 

pokok-pokok doa yang akan kita doakan (bisa disesuaikan dengan pokok doa 

di warta kelompok sel). 

b. Tentukan satu orang yang akan memimpin penyembahan maupun memimpin 

doa. 

c. Pemimpin penyembahan hendaknya memilih lagu penyembahan yang 

bertema sama dengan pokok-pokok doa yang ada. 

d. Doa dapat didoakan oleh satu orang dan yang lain hanya mengaminkan saja 

atau dapat juga antara pokok doa yang satu dengan pokok doa yang lain 

didoakan oleh beberapa orang secara bergantian menurut urutan yang sudah 

ditentukan. 
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e. Ketika kita berdoa bersama, kita dapat melakukannya sambil kita bergandeng 

tangan atau posisi melingkar dengan tujuan menyatukan hati. 

f. Doa bersama jangan dilakukan hanya dalam hati, tetapi seseorang yang 

berdoa harus berkata-kata dengan jelas, sampai orang lain sungguh-sungguh 

mendengar dengan jelas doanya dan dapat mengaminkannya. 

g. Miliki sikap doa yang antusias agar suasana tidak membosankan, tetapi 

menjadi suasana yang membangkitkan hati setiap orang untuk berdoa. 

3. Doa Syafaat 

Doa syafaat adalah doa yang kita panjatkan untuk orang lain.  Biasanya doa syafaat 

kita lakukan karena ada sesuatu yang sangat mendesak.  Doa syafaat dapat 

dilakukan di dalam bentuk doa-doa yang lain seperti doa pribadi, doa bersama, 

doa rantai dll.  Isi doa syafaat dapat untuk keselamatan orang lain, pergumulan 

persoalan orang lain atau hal yang memang Tuhan gerakkan untuk kita doakan. 

Doa syafaat tentang keselamatan sangat penting, sebab jika kita tidak berdoa 

maka akan banyak orang yang jiwanya binasa.  Doa syafaat yang kita panjatkan 

akan besar dampaknya juga bagi keselamatan sebuah kota atau negara (Yeremia 

29:7).  Jika kita mau melakukan doa syafaat, maka kita akan menjadi alat Tuhan 

untuk kemuliaan-Nya. 

Untuk siapakah kita berdoa syafaat? 

a. Untuk raja-raja, presiden atau para pemimpin (1 Timotius 2:1-2). 

b. Untuk semua hamba Tuhan (2 Korintus 1:11; Filipi 1:19) 

c. Untuk setiap jemaat Tuhan (Mazmur 122:6; Yesaya 62:6-7; Efesus 6:18-20) 

d. Untuk orang yang kita kenal (Kejadian 24:12-14; Lukas 7:2-3; 1 Timotius 2:1) 

e. Untuk pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. 

Bagaimana cara kita berdoa syafaat? 

a. Pokok doa syafaat dapat hal yang berisi tentang pergumulan atau persoalan 

yang sedang dihadapi orang lain atau kita bisa berdoa tentang sesuatu yang 

Tuhan gerakan untuk kita doakan. 

b. Jika pokok doa itu banyak, lebih baik ditulis agar tidak lupa. 

c. Mulailah dengan penyembahan lalu doakan semua pokok doa. 

d. Akhiri dengan ucapan syukur atas segala jawaban doa. 

4. Doa Rantai 

Doa rantai adalah doa yang kita lakukan bersama dengan orang lain secara 

berkesinambungan.  Orang yang mendoakan bisa berada di tempat lain tetapi 



Perjumpaan Melalui Doa 
 

 

7 

telah bersepakat untuk berdoa bergantian menurut waktu yang telah ditentukan.  

Tujuan dari doa ini adalah memiliki doa yang terus menerus, tiada putus-putusnya 

tentang satu pokok persoalan (1 Tesalonika 5:17). 

Doa rantai tidak dilakukan dalam keadaan biasa dan tidak bersifat pribadi, tetapi 

biasanya dilakukan jika ada hal-hal yang sungguh-sungguh sedang digumulkan 

secara bersama dan sangat mendesak.  Contoh kita berdoa rantai untuk 

keamanan negara yang sedang mengalami banyak kerusuhan, berdoa rantai untuk 

KKR atau pelayanan di suatu tempat yang menghadapi banyak tantangan. 

Bagaimana cara kita berdoa rantai? 

a. Tetapkan apa yang akan menjadi fokus doa rantai kita. 

b. Tentukan siapa saja yang akan terlibat dalam doa rantai dan jam berapa 

mereka harus berdoa.  Jam doa diatur secara berurutan sehingga 

berkesinambungan seperti sebuah rantai yang saling berkesinambungan. 

c. Tulislah pokok doa yang akan didoakan dan bagikan kepada seluruh orang 

yang terlibat. 

d. Sangat perlu jika setiap anggota yang berdoa untuk saling mengingatkan 

supaya tidak lupa kapan harus berdoa. 

e. Doa dapat dilakukan di rumah masing-masing atau di gereja. 

5. Doa Puasa 

Doa puasa adalah doa yang disertai dengan berpuasa.  Berpuasa yang dimaksud di 

dalam Alkitab memiliki tujuan menaklukkan tubuh jasmani kita kepada kerja kuasa 

Roh Kudus demi kemuliaan Kristus dan kerajaan-Nya. 

Ini adalah kegiatan berpantang dari makanan tertentu atau semua makanan bagi 

suatu tujuan rohani dan kerinduan rohani yang dalam.  Karena kebulatan tekad 

untuk berdoa begitu kuat atau peperangan rohani begitu mendesak sehingga 

untuk sementara waktu kita mengesampingkan kebutuhan jasmani agar kita bisa 

berdoa dan merenungkan Firman Tuhan. 

a. Bentuk-bentuk puasa 

1) Puasa total, tidak makan dan tidak minum 

Musa dan Yesus berpuasa total selama 40 hari 40 malam, puasa ini 

dilakukan jika kita sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan (Ulangan 9:9; 

Matius 4:2).  Ester bersama orang-orang Yahudi berpuasa total 3 hari 

(Ester 4:16).  
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2) Puasa dari makan makanan enak  

Daniel, Sadrakh, Mesakh dan Abednego hanya makan sayur dan air putih 

selama 10 hari (Daniel 1:12-13).  Daniel juga berpuasa dari makanan yang 

sedap karena kerinduannya mengerti rencana Allah (Daniel 10:2-3) 

3) Puasa dari makan tetapi tetap minum, dan bentuk puasa lainnya 

Dalam 1 Korintus 7:5, puasa tidak hanya tidak makan tetapi juga meliputi 

bertarak, yakni tidak melakukan hubungan intim antara suami dan istri 

untuk sementara waktu.   

Untuk mengalami pertumbuhan rohani tidaklah tergantung pada apakah kita 

makan atau minum, tetapi pada penggunaan waktu untuk hidup dekat dengan 

Allah. 

b. Lama Berpuasa 

Lamanya seseorang berpuasa adalah tergantung dari beban yang ia miliki: 

untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk minta pertolongan Tuhan atas suatu 

masalah, untuk kelepasan dari dosa, sakit penyakit dan berbagai tekanan.  Jadi 

tidak ada ketentuan berapa lama seseorang berpuasa. 

c. Cara Menyiapkan Hati dalam Doa Puasa 

1) Selesaikan dosa-dosa yang belum diselesaikan dengan mengakuinya di 

hadapan Tuhan.  Mintalah pengampunan dari Allah. 

2) Tinggalkan segala dosa yang sering kita lakukan.  Jangan mengikuti 

keinginan daging kita seperti emosi, tidak sabar, kecemasan, dll. 

3) Adakan pengampunan terhadap orang yang melukai atau kita lukai. 

4) Mintalah kekuatan Roh Kudus untuk menuntun puasa kita. 

5) Adakan peperangan rohani terhadap kuasa iblis yang akan menggagalkan 

puasa kita. 

6) Mulailah berdoa dan berpuasa dengan hati yang penuh pengharapan akan 

kuasa Tuhan. 

6. Doa Peperangan  (Efesus 6: 12) 

Doa peperangan adalah doa yang dinaikkan untuk memerangi, melawan, 

melucuti, menghancurkan, merobohkan dan mengikat kuasa-kuasa jahat.   

Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-
pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap 
ini, melawan roh-roh jahat di udara. (Efesus 6:12) 
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Untuk memenangkan sesuatu di alam nyata, terlebih dahulu kita harus 

memenangkannya di alam roh yaitu melalui doa peperangan.  Melalui doa 

peperangan, kita membiarkan kuasa Roh Allah bekerja dan melakukan segala 

sesuatu yang tidak mampu kita kerjakan secara di alam nyata (secara jasmaniah). 

Ini waktunya untuk menggerakkan seluruh jemaat untuk doa peperangan!  Dan 

berjalan melawan pintu gerbang neraka dan membebaskan tawanan.  Kita harus 

mengambil sikap menyerang dan bukan bertahan.  Sebagai gereja Tuhan, kita 

harus bekerja sama dan menggerakkan sebanyak mungkin jemaat untuk 

melakukan doa peperangan. 

Ada pemerintah kerajaan kegelapan yang mengatur benteng-benteng sekeliling 

bangsa kita, tetapi dengan bantuan Allah kita akan menghancurkan kuasanya dan 

membawa kasih karunia Allah atas bangsa kita (1 Timotius 2:2). 

Apa tujuan doa peperangan? 

a. Menebus orang percaya dari kuasa iblis (Kolose 1:13-14; Kisah 26: 18).] 

b. Melucuti kuasa dan penguasa kejahatan (Kolose 2:15; Yohanes 12:31). 

c. Membebaskan tawanan lewat karya Yesus di atas kayu salib (Efesus 4:8). 

d. Menghancurkan benteng pertahanan iblis (2 Korintus 10:4). 

e. Menawan setiap pola pikir manusia (1 Korintus 10:5). 

Mengapa harus ada peperangan rohani? 

Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5:19 mengatakan, dunia ini dikuasai si jahat, 

artinya ada banyak roh-roh jahat yang menguasai dunia ini.  Tetapi oleh Allah kita 

sudah diberi otoritas untuk mengalahkan dan menghancurkan kerajaan iblis.   

“Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat 
di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga” (Matius 16:19) 

“sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia”. 
(1 Yohanes 4:4) 

Doa adalah kunci bagi kita supaya kita mengalami kebangunan rohani dan hidup yang 

berkemenangan.  Doa akan membawa kita kepada kehidupan yang dipenuhi mukjizat, 

sehingga segala sesuatu yang mustahil bagi kita dapat Allah lakukan dalam hidup kita.  Doa 

juga akan membuat kita memiliki hidup yang semakin dekat dengan Allah dan semakin 

mengenal Allah.  Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengenal Allahnya akan 

tetap kuat dan bertindak (Daniel 11:32). 

 

 


